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Bidrag

tiii

Nordiska Capsiders Synonymi

af

O. Ts/L. REUTER.





X nedanstående uppsats, som inlemnades till Sällskapet pro

Fauna et Flora Fennica hösten 1870, meddelas några berik-

tiganden hvad våra ( 'apsiders synonymi beträffar. Dessa

meddelanden grunda sig, så vidt de gälla Fallens, Zetter-

stedts, Sablbergs och Bohemans arter, på undersökning

af typexemplar.

Ar 1871, det vill säga året efter det denna uppsats

föredrogs, lemnade Thomson visserligen i sina Opuscula

entomologien IV en "Öfversigt af Sveriges Capsini*, i hvilken

äfven några rättelser angående Capsidernas synonymi ingå,

men i många fall äro Thomsons citater och benämningar

påtagligen oriktiga, likasom öfversigten i sin helhet är gan-

ska ofullständig. Vi hafva derföre ansett utgifvandet af

Opvseula entomoloyica IV på intet sätt förhindra publika-

tionen af nedanstående meddelanden.



1. Diplacus alboornatus Stål.

Diplacvs alboornatus Stål. Stett. Ent. Zeit. 1858, p. 103, 40

(Forma macropt.). J. Sahlb. Notis, ur Skpts pro F.

et Fl. F. Förh. XI, p. 289, 69 (1870) = F. braehypt.

Myrmecojyhyes tricondyloides Oschan. 1870.

Myrmecophyes Osclianini Fieb. Dodecas neuer Gatt. und

neuer Art. eur. Hem. p. 11 (1870).

Vide: J. Sahlb. Notis ur Skpts pro F. et Fl. F. F. XI, p.

465 (1871).

2. Teratocoris Sauiulersi Dougi. fet Se. •

Miris lonyicornis F. Sahlb. Mom Geoc. p. 87, 5 excl. synon.

(1849) sec. spec' typ.

Miris antennatus Flor. Khynch. Livl. I, p. 433, 1 (1860) partim?

Teratocoris Saundersi Dougl. et Scott. the Entom. Monthl.

Magaz. 1869, p. 260, 2.

Teratocoris Flori J. Sahlb. Notis, ur Skpts pro F. et Fl. F.-

Förh. XI, p. 290, 79 (1870).

3. Cainptobrochis puiictulatus Fall., Rent,

Phytocoris punctulahis Fall. Hem. Svee. p. 95, 36 (1829).

Capsus imnctidatus F. Sahlb. Mom Geoc. p. 112, 4(i (1849).

Flor. Rhyuch. Livl. I, p. 532, 35 (1860). Thoms.

Opusc. entom. IV, p. 427, 35 (1871).

Phytocoris Falléni Hahn. Wanz. Ins. fig. 175 (1834).

Capsus Falléni Eirschb. Rhynch. Wiesb. p. 67, 69 (1854).

Camptobrochis Falléni Fieb. Eur. Hem. p. 248, 1 (1861).

Obs. De Fallénska typexemplaren hafva alldeles vat-

tenklar membran och blott en svart punkt i spetsen af corium,

likasom äfven fallet är med Flors typer (se Fieber zur No-



menkl. d. Rhynch. Livl. p. o). Anmärkningsvärdt är att

Fieber, som dock under sin C. Falléni citerar Phyt. punctu-

latus Fall., det oaktadt ej gifvit detta senare namn priori-

tätsrätt, utan dermed betecknat den af Meyer och Kirschbaum

såsom C. punötulatu8 orätt beskrifna arten. Troligtvis af

förbiseende har derjemte Fallen blifvit vid denna art utsatt

såsom namngifvare, ehuru citerad redan vid föregående art.

Sistnämnde Meyerska C. punctulatus bör egenteligen heta:

4. Caniptobrochis lutescens Schill., Reut.

Phytocoris lutcsccnsSofoiW. Verhandl.derSchles.Gesellsch. 1836.

(.'aptits punctulatus Mey. Verzeichn. Schweitz. Rhynch. p. 103,

92, Taf. 4, fig. 2 (1843). Kirschb. Rhynch, Wiesb.

p. 67, 70 (1854).

Camptobrochis punctulatus Fieb. Eur. Hem. p. 249,2(1861).

5. Phytocoris crassipes Flor.

Phytocoris postat Zett. Ins. Lapp. p. 273, 9 excl. synon.

(1840) sec. spec. typ.

Phytocoris crassipes Flor. Rhynch. Livl. II, p. 606, 8 (1861).

(lapsus minor Thoms. Opusc. entom. IV, p. 418, 3 (1871) forte?

6. Phytocoris intricatus Flor.

Phytocoris populi F. Sahlb. Mon. Geoc. p. 90, 1 (1849) par-

tim sec. spec. typ.

Phytocoris intricatus Flor. Rhynch. Livl. I, p. 603, 7 (1861).

7. Closterotomus variegatus Costa, Reut.

Phytocoris bifasciatus Hahn. Wanz. Ins. III, p. 48, 265, fig.

132 [excl. synon.].

Globicejjs variegatns Costa. Cimic. Reg. Neapolit. Cent.

Capsus bifasciatus F. Sahlb. Mon. Geoc. p. 121, 68 (1849).

Kirschb. Rhynch. Wiesb. p. 48, 35 (1855). Flor.

Rhynch. Livl. I, p. 488, 11 (1861).

Closterotomus bifasciatus Fieb. Eur. Hem. p. 261, 1 (1860).

Nec: Capsus bifasciatus F., Zett. (Vide N:o 43, Pilophonis

bifasciatus F., Reut.!), ut Hahn putavit.



Obs. Nekas kan icke helt och hållet att Fabricii

diagnos öfver Capsus bifasciatus (se Ent. Syst. IV p. 177,

152 och Syst. Rhyng. p. 242, 7) lernnar rum för olika tyd-

ningar. Men den låter likväl vida naturligare tolka sig på

Pilophorus cinnamopterus, än på den art, Hahn uppfattat

såsom Phytocoris bifasciatus och i hvilken åsigt de flesta

senare författare följt honom. Också drager redan Kirsch-

baum (1. c. p. 109, 35) i tvifvelsmål huruvida Hahns art är

den verkliga Fabricianska, och Flor (1. c.) citerar alls icke

Fabricius under sin Capsus bifasciatus Hahn, utan under C.

clavatus L. — Fallen sammanblandar under en och samma

art den enligt vår åsigt rätta C. bifasciatus F. med C. cla-

vatus L. och uppför arten under det förra namnet. Först

Zetterstedt åtskiljer C. bifasciatus F. från C. clavatus (och

är hans art, enligt livad typexemplar och beskrifning utvisa,

liktydig med C. cimmamopterus Kirschb.). Att han vid sin

tolkning eger all sannolikhet på sin sida angifves redan af

Fabricii diagnos \m Cap>sus bifasciatus:
,-)

ater, elytris testa-

ceis, strigis duabus albis^, hvilket med mycket mindre skäl

kan tolkas på Closterotomus bifasciatus Hahn, Fieb. (Cl. va-

riegatus Costa, Reut.) med dess mörka elytrer och breda

hvitaktiga tvärband. — Hahn tror äfven vid sin tolkning af

arten att hans art är densamma som Zetterstedts, hvilken

författare han citerar! — Då Fabricii typexemplar icke är©

kända och Zetterstedts uppfattning är både naturligare och

tidigare, bör Fabricii namn bibehållas för Philojjhorus bifa-

sciatus F., Reut. (= Capsus id. T., Zett.) och Closterotomus

bifasciatus Hahn, Fieb. erhålla ett annat namn. — Obs. att

Fieber citerar Fabr. under såväl denna art, som under sin

Camaronotus clavatus L.!

8. Deracocoris *) Morio Boh., Reut.

Phytocoris Morio Boh. Nya Svenska Hem. p. 68, 22 (1852)

sec. spec. typ.

*) Gen. Capsus F., Stål = Bhopalotomus Fieb.; Fabricii typ för

genus Capsus är C. äter L.



Capsus scutellaris Thoms. Opusc. entom. IV, p. 429, 43 (1871)

partim.

Obs. Thomson har såsom en och samma art samman-
fört Deraeocoris scutellaris F. och D. Morio Boh. och äfven

Fieber och Flor omtala varieteter af den förra arten med
helt och hållet svart skutell. Men Bohemans typexemplar

afvika från de exemplar, jag sett af D. scutellaris, ej blott

genom betydligare storlek och något tätare punkterade he-

melytra, utan äfven genom andra antennledens längd, hvilken

hos D. Morio är tydligt mer ån dubbelt större än den tredje

ledens, då den deremot hos D. scutellaris blott är dubbelt

så stor; äfvenledes är denna led hos den senare arten något

tydligare tilltjocknande emot spetsen.

9. T ri C II MIM' Il Un nov. gen.

Corpus ovatum, longe pilosum. Caput verticale, breve,

cum oculis longitudine tertia parte latius, pone oculos con-

strictum, sublaeve; his latera capitis tota occupantibus, api-

cem capitis haud attingentibus, valde prominentibus; vertice

lato, convexiusculo, postice immarginato; tylo valde elevato,

basi lineam inter bases antennarum ductam superante; rostro

brevi, medium mesosterni attingente, articulo primo apicem

capitis haud superante, art. secundo tertioque subaeqvalibus,

ultimo penultimo paullo longiore. Antennae dimidio corpore

paullo longiores, infra oculos et prope apicem illorum posi-

tae, longe pilosae, articulo primo tylum vix superante, se-

cundo modice et aeqvaliter incrassato et tertio haud duplo

longiore, hoc primo multo longiore, qvarto primo longitudine

sub-aeqvali. Pronotum trapeziforme, postice convexum, an-

tice deflexum, basi qvam apice fere 2V2 latius, apice capite,

oculis exceptis, latitudine fere aeqvale, margine postico ro-

tundatum, lateribus sinuatum, disco crasse et profunde pun-

ctatum, antice marginatum, paullo pone apicem callis in

arcu latiore, valde distincto, nitido et impunctato confluen-

tibus. Scutellum triangulare, sublaeve, basi foveis duabus

profundioribus impressis, medio carinula eievata longitudinali

instructum. Mesosternum medio valde convexum. Hemelytra
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pellucida, obsolete punctulata, cuneo latitudine basali fere

duplo longiore. Membrana magna, breviter pilosa, bi-areolata,

areola majore lata, vena rotundata, areola minore angusta.

Tarsi postici articulis primo et. ultimo longitudine aeqvalibus,

secundo minuto. — Gen. JJeraeocori Kirschb., Stål inter

nostrates proximum.

T. pilosilS Boh., Reut.

Phytocoris pilosus Boh. Nya Svenska Hem. p. 68, 23 (1852

d. 14 April) sec. spec. typic.

Capsns Fairmairei Sign. Ann. Soc. Ent. de Fr. Sér. 2, X,

p. 542, pl. 16, fig. 4 (1852 d. 8 Sept,).

Capsus pilosus Kirschb. Rlrynch. Wiesb. p. 53, 45 (1855).

Thoms. Opusc. entom. IV, p. 429, 42 (1872).

Anm. Signorets figur visar en en-cellulig membran;

tvifvelsutan hör hans art likväl till ofvanstående.

10. Lygus pratensis l., Fieb.

Phytocoris punctatä Zett. Ins. Lapp. p. 273, 14 (1840) sec.

spec. typ.

Cajmis punctatus F. Sahlb. Mon. Geoc. p. 110, 42 (1840).

Thoms. Opusc. entom. IV, p. 423, 20 (1871).

Lygus pratensis Fieb. Eur. Hem. p. 273, 1 (1861).

Ob's. Utan tvifvel är Phyt. punctatä Zett. endast en

local-form af L. pratensis, hvilken förekommer ej sällsynt

på ljung i våra barrskogar. Också torde L. campestris L.

utgöra endast en form af samma L. pratensis. (Se Flor.

Rhynch. Livl. I, p. 520 Not.). Larverna till alla dessa arter

visa äfven en särdeles öfverensstämmande teckning och ut-

märka sig alla genom de sex markerade svarta punkterna

på öfre sidan af thorax.

11. Lygus rubricatus Fall., Fieb.

Phytocoris rubricatus Fall. Hem. Svec. p. 100, 45 (1829)

partim sec. spec. typ.

Lygus rubricatus Fieb. Eur. Hem. p. 274, 3 (1861).

Haud: Lygus rufescens Hahn Wanz. Ins. fig. 18 (1831), ut

Fieber voluit.



Obs. Fallens Phyt. rubricatus har af alla auktorer med
undantag af Meyer (Verzeichn. Schweilz. Rhynch. sp. 45)

blifvit rätt tolkad. Påtagligen orätt gör derföre Fieber, då

han citerar Hahns Lygus rufescens (I. c.) såsom synonym
till denna. Den af Hahn aftecknade arten är sannolikt en

hona af Psallus varians Mey. och hör åtminstone säkert icke

till ofvanstående species, såsom Fieber och före honom
Herrich-Schäffer (Nomencl. p. 86) velat. Lygus rubricatus

förekommer också endast ^in Pimt Afyietis^ (Fall.), ^auf
jungen Tannen? (Fieb.); Lygus rufescens Hahn skaH deremot

lefva ^auf Blumen? (1. c). — I tig. 80 har sistnämnde för-

fattare lemnat en ganska igenkännelig bild af den rigtiga

L. rubricatus Fall., hvilken Fieber dock icke citerat. —
Egendomligt är att i Fallens samling funnos under namn af

Phyt. rubricatus uppställda exemplar af såväl den rätta, i

beskrifningen åsyftade och på gran lefvande arten, som äfven

exemplar, hvilka likna den af Hahn i hg. 18 afbildade och

af Fieber orätt citerade art samt tillhöra Psallus varians

Mey., hvilka senare exemplar då äro att hänföra till Fallens

i Not. p. 100 anförda "Varietas eccsiccata: corpore toto pal-

lide rufescente, oculis solum nigris.fl

12. Lygus contaiiiiiiatiis Fall., Fieb.

Phytocoris contaminatvs Fall. Hem. Svec. p. 79, 5 (1829).

Phytocoris contäminata Zett. Ins. Lapp. p. 272, 3 (1840).

Capsus cöntqminatus F. Sahlb. Mon. Geoc. p. 102, 22 (1849)

sec. spec. typ.

Cajysus oiridis Flor. Rhynch. Livl. I, p. 531, 34 (1860) partim.

Lygus contaminatus Fieb. Eur. Hem. p. 274, 5 (1861).

Lygus sulcifrons Dougl. et Scott Brit. Hem. p. 459, 4 (1865)

excl. synon.

Haud: Capsus contaminatus Kirschb. Rhynch. Wiesb. p. 65,

66 et p. 184, 66 (1854). Flor. Rhynch. Livl. II, p.

612, 33 a (1861). Thoms. Opusc. entom. IV, p. 425,

27 (1871).

Obs. Se vidare: anm. till n:ris 13 och 14.
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13. Lygus viriilis Fall., Reut.

Phytocoris viridis Fall. Hem. Svec. p. 93, 33 (1829).

Capens riridis F. Sahlb. Mon. Geoc. p. 106, 32 (1849).

Flor. Rhyrich. Livl. I, p. 531, 34 (1860) partim.

LygiiS commutatus Fieb. Eur. Hem. p. 274, 6 (1861). Vide:

Zur Nomenkl. d. Rhynch. Livl. p. 5.

Lytjus contaminatus Dougl. et Scott. Brit. Hem. p. 461,

5 (1865).

Gdp8U8 sidcifrons Thoms. Opusc. entom. p. 425, 26 (1871),

nee Kirschb., nec Dougl. et Scott.

Obs. Fallens Phytocoris viridis har af alla senare

faunister med undantag af F. Sahlberg varit mer eller mindre

orätt uppfattad. Flor sammanblandar under detta namn
såväl Fallens viridis som hans Phyt. contaminatus. — Phyt.

riridis står äfven ytterst nära sistnämnde art ocli Fallen

sjelf anmärker: ""an species a Phytoc. contaminato vere di-

versa? r) samt säger ytterligare: ^Ph. contaminatus a Ph. viridi

parum distinctus. r> — Att således den tolkning af Phyt. vi-

ridis, som uti denna art vill se endast en varietet af Lygus

limbatus Fall. (sic Fieber) eller honan till denna senare art

(Thomson) är oriktig, synes redan häraf vara klart och fram-

går ytterligare af det, som Fallen yttrar om artens förekomst

(p. 76); han säger nämligen angående Ph. contaminatus och

Ph. viridis: "in alnetis eohabitantes'n ; och den rätta L. vi-

ridis lefver äfven på träd (al, rönn, m. ti., stundom på Spic

raea salicifolia), men aldrig på Salices, hvarest deremot L.

limbatus uteslutande förekommer. Att i Fallens samling

bland exemplar af den rätta Phyt. viridis äfven honexemplar

af Ph. limbatus kunde vara uppställda, förändrar icke saken.

— Fieber beskrifver såväl L. viridis som L. contaminatus,

men den förra under namn af L. commutatus, emedan han

antaoer Ph. viridis Fall. såsom varietet af L. limbatus. —
Douglas och Scott beskrifva äfven begge arterna och angifva

(p. 460) skilnaderna dem emellan, men uppföra dem under

orätta namn (se ofvan). — Thomsons ofvan citerade Capsus

sidcifrons hör slutligen äfven hit, men är, likaså litet som

Douglas' och Scotts art af detta namn, synonym med
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Kirschbaums G. sula'fröns (Rhynch. Wiesb. p. 183, 56 a),

hvilket, synes det oss, framgår redan af Kirschbaums be-

stämning: "die Schienendornen schwarz aus feinen schu-arzen

Punkten entspringendn , då deremot Thomsons art karakteri-

seras: "tibiis /«(/fo-punctatis, pallido-spinosis'1'* och Douglas

och Scotts (= contaminatus'): ntibiae slightly bent a little

below the base, and with small black spöts and brownish-

yellow spinose hairs. ,
'

)

14. LygllS llicoruill Mey., Fieb.

Cap8U8 lucorum Mey. Verzeiehn. Schweitz. Rhynch. p. 4I>. 3,

Tab. 6, tig. 2 (1843).

('apans pabulinus F. Sahlb. Mon. Geoc. p. 101, 21 (1849)

sec. spec. typ.

Capsus contaminatus Kirschb. Rhynch. Wiesb. p. 65, 66 et

184, 66 (1854). Flor. Rhynch. Livl. II, p. 612, 330

(1861). Thoms. Opusc. entom. IV, p. 425, 27 (1871 ).

'Lyyus lucorum Fieb. Eur. Hem. p. 215, 9 (1861).

Nec Capsus lucorum Boh., nec Thoms.

Obs. Denna art, som skiljer sig från L. contaminatus

Fall. genom kortare första antennled, robustare kropp och

icke svartpunkterade, men svart-taggiga tibier, lefver på

Sjnraea ulmaria, Artemisia. och andra örter, aldrig, såsom

L. contaminatus^ på träd (björk och al
;
"in Alnetis r) Fall.).

C»on birches'" Dougl. et Scott). — I Fallens samling stod

visserligen äfven denna art under namn af Ph. contamina-

tus *), men beskrifning och öfriga uppgifter i Hem. Svec.

tillhöra afgjordt n:o 11. — I F. Sahlbergs samling åter står

Lyyus lucorum Mey. jämte två exx. af den rätta L. pabu-

linus L., Auct. uppställd under detta senare namn, men

diagnosen hänför sig helt och hållet till L. lucorum och be-

höfva vi till bevis endast citera följande: "membrana sordide

albida, nervis pallidis, late fusco-cireumdatis, tibiis niyro-

spinulosis'", hvilka karakterer alldeles icke tillhöra den verk-

liga L. pabulinns L., Auct. — Den art, som Boheman be-

*) Troligen har detta gifvit anledning till Thomsons oriktiga upp-

fattning af arten.
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skrifvil under namn af Gapsus lucorum är ingen Lyyus-&rt,

utan hör enligt typexemplar till genus Orthojys, hvarföre

Thomson, som säkert icke sett Bohemans typer, alldeles

origtigt beskrifver en (hittills okänd) Lygus-uvt såsom L.

lucorum Boh. (se Opusc. entom. IV p. 425, 28).

15. Zvgiinus nigriccps Fall., Fieb.

Phytocoris nigriceps Fall. Hem. Svec. p. 104, 53 (1829).

Zygimus nigriceps Fieb. Dodecas neuer Gått. und neuer Art.

eur. Hem., p. 8 (1870).

16. Orthops en* vi hus Mey., Fieb.

Cafisus cervinus Mey., Verzeichn. Schw. Rhynch. sp. 91 (1843).

Capsus lucorum Boh. Nya Svenska Hem. p. 67, 20 (1852)

sec. spec. typ. Flor. Rhynch. Livl. I, p. 524, 31

(1860) nec Thoms.

Orthops cervinus Fieb. Eur. Hem. p. 279, 5 (1861). Zur

Nomenkl. d. Rhynch. Livl. p. 5.

17. Globicqis flavo-qvadrimaculatus DeGeer., Reut.

Cvmex flavo-qvadrimaculatus DeGeer. Mém. pour serv. a

1'hist. des ins. III, p. 295, 34 (1773).

Lygaeus flavomaculatus Wolff. Icon. Cimic. p. 114, tab. II,

tig. 108 a, b (1802).

Gyllccoris flavonotatus Boh. Nya Svenska Hem. p. 71, 27 (1752).

(ilobkcps Jlavonotatus Fieb. Eur. Hem. p. 283, 4 (1861) et

auet. recent.

Obs. Att DeGeers art verkeligen hör hit och icke

till följande species synes oss lida intet tvifvel. Härför tala

för det första i diagnosen orden: "elytris maculis binis pe-

dibusqve flavis"; vidare i beskrifningen: "leurs antennes sont

divisées en quatre artides, dont le premier est jaune. y> —
"Les etuis coriaces sont bruns ayant chacun deux grandes

taches triangulaires jaunes.'" — "La trompe et toutés les

pieds sont jaunes avec un trait brun sur les cuisses. 11 l:sta

antennleden, elytras Häckar och benen beskrifvas således

alla egande samma gula färg, hvilket ingalunda är fallet
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med Glabicep8 fulvipes Scop. (jlavvmaculatus F., auct.) med

dess hvittläckiga elytrer och röda ben, och om hvilken äfven

Fabricius uttryckeligen säger: ^pedibws rups^.

18. Globicqis fulvines Scop.,Reut.

Cimex fulvipes Scop. Ent. Carn. p. 134, 388 (1763) certe.

Gupsus [lavomaculatus F. Ent, Syst. IV, p. 182, 169 (1794)

certe. Auctornm omn. excl. Wolff.

Globiceps /lavomaculatus Fieb. Enr. Hem. p. 284, 6 (1861)

et anct. recent,

Obs. Scopolis beskrifning lemnar intet tvifvel öfrigt

att icke ofvanstående art är den, han åsyftat. Diagnosen

lyder: ""Niger; elytri corio fnsco, basi apiceqve albo, pedibns

falvis.13 Särskildt må påpekas hans till honan sig hänförande

beskrifning : ^Larva (!) nigra; antennis fulvis, apice nigris;

elytro abbreviato, coriaceo, albo, faseia nigra; pedibus ful-

vis.'" — Från Ql. selectus Fieb. skiljer sig denna art genast

genom antennerna, hvilkas sista leder äro svarta.

19. Mecoiuma ambulans Fall., Fieb.

Capsus ambulans Fall. Hem. Svec. p. 126, 20 (j* £ (1829)

(Fem. var.] /3 excepta.) Zett. Ins. Lapp. p. 274, 12

Cf £ (1840). H.-Sch. Wanz. Ins. tig. 335 q\ figg.

336 et 337 Q (1835). F. Sahlb. Mun. Geoc. p. 94, 5

(fQ (1849). Xirschb. Rhynch. Wiesb. p. 76, 88 tf
(1855). Flor. Rhynch. Livl. I, p. 577, 63 q< £ (1860).

Thoms. Opusc. entom. IV, p. 437, 65 (f £ (1871).

Capsus niyrihdus Zett. Ins. Lapp. p. 279, 8 (1840) = Q
forma macroptera sec. spec. typic.

Capsus dubius Zett. Ins. Lapp. p. 279, 13 (1870) = speei-

men nuper exclusum sec. spec. typ.

C/damydatus ochripes Curt. Brit. Ent. XV, 693 (1838).

Mecomma ambulans Fieb. Eur. Hem. p. 234, 1 (1861).

Sphyracephalus ambulans Dougl. et Scott. Brit. Hem. p.

349, 1 (1865).

Obs. Fallen sammanför i Hem. Svec. under namnet

Capsus ambidans två väl skilda arter, af hvilka den ena är



14

oiYan upptagna species, den andra anföres .såsom Fem. rar.

(9, men beskrifves tidigare i Mon. (Jim. Svec. p. 105, 19

rätteligen såsom skild art, Gapsus rufifrom. Till denna

kände Fallen ännu icke hannen. — Att denna författare så-

lunda sammanförde dessa tvänne species, gaf senare Kirschb.,

som fann några hannar af C. rufifrons, anledning att i

Rhynch. Wiesh. p. 117, 88 antaga att Fallens art vore en

annan, än den, som Herrich-Schäffer ganska riktigt afbildat

såsom C. ambulans. — Kirschbaum känner nämligen icke

honan till den verkliga C. ambulans Fall., H.-Sch. ('"Sehlies-

lich bemerke ich noch, dass ich C. ambulans Fem. var. a

weder an der erwähnten Stelle, noch sonst \vo gefunden

habe ,-)

) och antager derföre att den af honom funna hannen

till C. ruftfrons vore densamma som Fallen beskrifvit, ehuru

"'Mie Beschreibung in Hem. Svec. bis auf die Angabe: tibiis

muticis vollkommen passt."11 Se 1. c. p. 114, 77. — (I Sven-

ska Riksmuseum var C. ambulans q1 uppställd såsom C.

Carids Fall., hvilket förklarar den omständighet att Boheman

beskrifvit den rätta C. Caricis Fall. såsom ny för Sverge

under Meyers benämning).

20. Cyrtorliiiius Caricis Fall., J. Sahlb.

Capsus Caricis Fall. Hem. Svec. p. 123, 15 (1829) sec. spec.

typ. Kirschb. Rhynch. Wiesb. p. 76, 8 (1855) excl.

cit, Hahni. Thoms. Opusc. entom. IV, p. 437, 66 (1871).

( 'ajtsus Caricis F. Sahlb. Mon. Geoc. p. 92, 3, solum 2
(1849) sec. spec. typ. [(J

1 = Byrsoptera rt/fifröns

Fall. Q* =: Capsus Caricis Hahn.].

Capsus elegantulus Mey. Verzeichn. Schweitz. Rhynch. p. 69,

Tab. 5, fig. 2 (1843). Boh. Nya Svenska Hem. p.

22, 31 (1852).

Cyrtorhinus elegantulus Fieb. Eur. Hem. p. 285, 1 (1861).

Sphyraceplialus elegantulus Dougl. et Scott. Brit. Hem. p.

351, 2.

Hand: Capsus Caricis Hahn Wanz. Ins. fig. 184 (1834).

Mey. Verzeichn. Schweitz. Rhynch. sp. 66 (1843).

Boh. in Mus. Holm.

Haud: Malthacus Carivi* Fieb. Eur. Hem. p. 313, 1 (1861).
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06«. Fallen yttrar om sin Capsvs Caricis: "Antennae

utriusqve sexus nigrieantes. Elytra hyalina, interne paulb»

nigricantia. Pedes pallidi, immaculati" och om dess lefnads-

sätt: ""'Hospitatur in paludibus inter Carices. r> Närmast efter

honom beskrifver Hahn en art under benämning ^ Capsvs

Caricis Fall." , hvilken dock skiljer sig från Fallens genom

bestämningen: '"die zwei letzten Fuhlerglieder bräunlich gelb""

— en mängd andra olikheter att förtiga. Denna är den af

Fallen okända hannen till Byrsoptera rvfifrons Fall., som

lefver på nässlor, aldrig i kärr. Hahns uppgift "in sumpfi-

gen Gegenden an verschiedenen Seggenarten 75 är påtagligen

blott en afskrift efter Fallen. Såväl beskrifning, som figur

angifver alldeles tydligt en Byrsoptera rvfifrons. — Meyer

hyser Hahns uppfattning af C. Caricis och beskrifver derföre

den rätta Fallénska arten såsom ett nytt species under namn

af C. eleyantvlvs och under denna artbenämning återfinnes

arten äfven i Fiebers Eur. Hem. — Sistnämnde författares

Malthacus Caricis är nämligen densamma som Hahns och

Meyers Capsvs Carick, men Fieber känner äfven dennes

hona och citerar derföre Capsvs rvfifrons Fall. såsom syno-

nym till sin M. Caricis. — Hvad öfriga författare angår, så

är F. Sahlbergs Capsvs Caricis en sammansättning af Hahns

C. Caricis (z= Byrsoptera rvfifrons Fall.) såsom q* och den

rätta Fallénska arten såsom £>. — Kirschbaum deremot har

rigtigt uppfattat denna art, ehuru han besynnerligt nog ci-

terat Hahns tig. 184, fastän han sjelf i sin beskrifning säger:

"Fuhlerglied 3 und 4 auch schwarz" och ehuru han just

förut (p. 75, 77) har lemnät en diagnos på den med Hahns

figur och beskrifning fullkomligt öfverensstämmande Capsvs

rvfifrons Q1
,

hvilken, såsom denna arts Q*, till först af

honom igenkändes. — Att Boheman med Capsvs Caricis Fall.

förstått C. ambulans Fall. Q1 och derföre under namn af C.

elegantvlvs Mey. beskrifvit den riktiga C. Caricis Fall. såsom

för Sverge ny, kommer sig troligen deraf, att han delat

Kirschbaums orätta uppfattning af C. ambulans Fall. (se

anm. vid föregående species). — I Notiser ur Spkts pro F.

et Fl. F. Förh. XI har J. Sahlberg (p. 176, 85) först väckt
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uppmärksamheten på den rätta tolkningen af V. Caricis Fall.

Orsaken såväl till det ena, som det andra misstaget är tro-

ligen Fallens bestämning: "elytra hyalina, pallida"". Cyrto-

rhinus Caricis eger nämligen normalt gröna elytrer, men
dessa stöta dock understundom i gult och hos de Fallénska

typexemplaren äro de ganska urblekta. Uppgiften om de

helt och hållet svarta antennerna borde i alla fall hafva

varit ganska karakteriserande.

21. Cyrtorhiims pygmaeus Zett., Reut.

Capsus pygmaeus Zett. Ins. Lapp. p. 279, 11 (1840) sec.

spec. typ. Flor. Rhynch. Livl. I, p. 605, 83 (1860).

Thoms. Opusc. entom. p. 437, 67 (1871).

Capsus pellucens Boh. Nya Svenska Hem. p. 76, 33 (1852)

sec. spec. typ. *)

Tyttfatä pyymaeus Fieb. Zur Nomenkl. d. Rhynch. Livl. p. 6.

22. Ortliotylus bilineatus Fall., Reut.

Capsus bilineatus Fall. Hem. Svec. p. 122, 14 (1829) sec.

spec. typ. F. Sahlb. Mun. Geoc. p. 94, 6 (1849) sec.

spec. typ. Thoms. Opusc. entom. IV, p. 432, 69.

Capsus Kirschbaumi Flor. Rhynch. Livl. I, p. 614,90(1860).

Aetorhinus Kirschbaumi Fieb. Zur Nomenkl. d. Rhynch.

Livl. p. 6.

Hand: Capsus bilineatus H.-Sch. Wanz. Ins. fig. 285 (1835).

Kirschb. Rhynch. Wiesb. p. 105, 2 (1855).

Haud: Iloplomachus bilineatus Fieb. Eur. Hem. p. 316, 2

(1861) = //. Ilerrichi Reut.

Obs. I likhet med följande art står denna midt emel-

lan Aetorhinus och de typiska Orthotylerna, men bör dock

hellre räknas till det senare slägtet. Fieber har ställt de

båda genera alltför långt ifrån hvarandra.

23. Ortliotyhis boreellus Zett., Reut.

Capsus boreellus Zett. Ins. Lapp. p. 278, 7 (1840) sec. spec.

typ. Thoms. Opusc. entom. p. 438, 70 (1871).

*) Denna upptages, i likhet med några andra beskrifna svenska

arter, alls icke af Thomson i ofvau citerade öfversigt.
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Rl&tiocoris boreellus J. Sahlb. Notis, ur Skpts pro F. et Fl.

F. Förh. IX, p. -227, 12 (1867).

24. Orthotylus virens Fall., Fieb.

Capsus virens Fall., Hem. Svec. p. 122, 13 (1829) solum q*

sec. spec. typ. F. Sahlb. Mon. Geoc. p. 95, 7 (1849)

(?. Kirschb. Rhynch. Wiesb. p. 76, 89 (1855) q*.

Flor Rhynch. Livl. I, p. 617, 93 (1860) (f £.

Thoms. Opusc. entom. IV, p. 438, 68 (1871).

Orthotylus virens Fieb. Zur Nomenkl. d. Rhynch. Livl. p. 6.

Haud: Orthotylus flavinervis Fieb. ut Thoms. voluit.

Obs. Orthotylus flavinervis Kirschb., Fieb., som Thomson

citerar under denna art, skiljer sig isynnerhet livad q* be-

träffar, i det denne hos ofvannämnda species har andra an-

tennleden gul, ej svart, och icke heller hufvud och pronoti

främre parti svartaktiga, utan gula. Denna art lefver dess-

utom på Alnus och icke på Salices, såsom O. virens. Fallen

beskrifver endast q*.

25. Orthotylus prasimis Fall., Bent.

Lygaeus nassatus F. Ent. Syst. IV, p. 174, 136 (1794) forte.

Phytocoris prasimis Fall. Hem. Svec. p. 81, 9 (1829) sec.

spec. typ.

Capsus prasimis Flor • Rhynch. Livl. I, p. 616, 92 (1860)

certe! Thoms. Opusc. entom. IV, p. 439, 72.

Nec Capsus viridinervis Kirschb. Rhynch. Wiesb. pp. 78, 95

et 142, 13 (1855), nec Orthotylus viridinervis Fieb.

Eur. Hem. p. 290, 8 (1861) ut Fieber putavit (vide:

Zur Nomenkl. d. Rhynch. Livl. p. 6); nec Orthotylus

diaphanus Fieb. Eur. Hem. p. 290, 9 (1861) ut

Thomson voluit.

Nec Phytocoris prasinm Halm Wanz. Ins. fig. 233 (1835),

nec Lygus jioralis Hahn Wanz. Ins. fig. 81 *).

Obs. Orthotylus prasimis Fall., hvilken af Fieber

(1. c.) antages liktydig med Orthotylus viridinervis Kirschb.,

skiljer sig från denna genom större sista abdominalsegment.

*) Denna lefver på blommor.
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tf&som äfven Flor anmärker, samt genom längre antenner,

hvilkas leder äfven visa skiljaktiga längdförhållanden, i det

tredje leden är 2 J/2 gång längre än den l:sta samt 4:de

leden tydligt längre än den l:sta. — Thomson citerar under

C. prasinus O. diaphanus Fieb., men emot ett sådant anta-

gande strider Fiebers hela beskrifning. (O. diaphanus Fieb.

förekommer dessutom icke på Corylus, såsom O. prasinus,

enligt Flors och egna observationer). Huruvida Lygaeus

nassatus F. (1. c.) verkeligen är den allmänt antagna Orth.

nassatus synes oss ganska osäkert (Fabricii art, som dess-

utom karakteriseras T,parvusr
> lefver på Tilia, icke såsom O.

nassatus på Saliccs och Alnus).

^26. Orthotylns teuellus Fall., Reut.

Phytocoris tenelivs Fall. Hem. Svec. p. 103, 50 (1829) sec.

spec. typ.

Cajjsus diaphanus Kirschb. Rhynch. Wiesb. pp. 78, 97 et

145, 15 (1845). Flor Rhynch. Livl. I, p. 613, 89 (1860).

Orthotylus angustus Fieb. Eur. Hem. p. 288, 1 (1861) ??

Capsus tenellvs Thoms. Opusc. entom. IV, p. 439,73 (1871).

Nec Phytocoris tenelhts Halm Wanz. Ins. fig. 82 (1831), nec

Orthotylns diapltanus Fieb. Eur. Hem. p. 290, 9 (1861).

Obs. Orthotylns diajjhanus Fieb. och Capsus diapha-

nns Kirschb. äro tvifvelsutan två skilda arter. Vi behöfva

blott citera följande. Fieber säger nämligen om sin art:

''''Blaulich gelblichgriin öder sattgriln. Haare gelblich brann

schimmernd. Fuhler anliegend dicht kurz behaart. Membran
schmutzig

.

v Kirschbaum åter: r Sehr blassgriln, nach dem
Tode oft noch blasser, abstehend iceisslich behaart. Fuhler

mit einzelnen abstehenden hellen Haaren. Membran glashell.^

Med denna senare beskrifning öfverensstämmer Phyt. tenel-

lus Fall.

27. Orthotylus flavosparsiis c. Sahib., Fieb.

Phytocoris viridipennis (Zett.) Dahlb. Act. Holm. p. 212

(1850) ?

Orthotylns flavosparsus Fieb. Eur. Hem. p. 288, 2 (1861).
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Obs. Dahlbom .säger om sin Phyt. viridipennis att den

blifvit funnen ^bland gräset på en äng. 11 Denna omstän-

dighet gör det måhända tvifvelaktigt huruvida hans art,

såsom Thomson angifver, är synonym med O. flavosparsns

Sahlb., hvilken, såsom kändt, uteslutande lefver på Chenopo-

diacéer. Måhända hörer den till O. ochrotrichus Fieb., som
förekommer på Ononis och står mycket nära O. Jlavosparsus.

(Dahlboms typ har jag ej sett).

28. Conostethus salinus J. Sahlb.

Conostetlius saiimts 3. Sahlb. Notis, ur Skpts pro F. et FL

F. Förh. XI, p. 296, 116 (1870 Jan.).

Conostethus grisens Dougl. et Scott the Ent. Monthl. Magaz.

1870, p. 242, 2.

29. Bracliprtlirnm nigrieeps Boh., Fieb.

Phytocoris nigrieeps Boh. Nya Svenska Hem. p. 67, 21 (1852)

sec. spec. typ.

Brachyarthrum limitatum Fieb. Eur. Hem. p. 301, 1 (1861)

verisimiliter, nec B. pinetellum Fieb.

Cnpsus pinetellus Thoms. Opusc. entom. p. 244, 88 (1871) certe.

Nec Phytocoris pinetella Zett. Ins. Lapp. p. 276, 30 (1840),

nec Capsus pinetellus Xirschb. Rhynch. Wiesb. p. 76,

90 (1855). Flor Rhynch. Livl. I, p. 586, 69 (1860).

Obs. Brachyarthrum nigrieeps Bohem, eger hos båda

könen svarta antenner och borde redan på grund häraf icke

hafva kunnat förvexlas med Phytocoris pinetella Zett., som

hör till gen. Agalliastes Fieb. Se n:o 40.

30. Plagiogfiiatlms arbustoriim F., Fieb.

Phytocoris betuleti Hahn Wanz. Ins. fig. 222 (1834) verisi-

militer.

Plagiognatus arbustorum Fieb. Eur. Hem. p. 302, 1 (1861).

Obs. Att Hahns Phyt. betideti troligen höft hit och

åtminstone är en annan art, än Fallens, framgår isynnerhet

af författarens uppgift: "ich land sie immer im Grase. V)



31. Apocrcmnus Betulcti Fall., Reut.

Phytocoris Betvleti Fall. Hem. Svee. p. 97, 41 (1829) tf £,

sec. spec. typ.

Capsvs Betvleti F. Sahlb. Mon. Geoc. p. 114, 52 (1829)

sec. spec. typ. Thoms. Opusc. entom. IV, p. 445,

93 (1871).

Capsvs Betulae Kirschb. Rhynch. Wiesb. p. 94, 133 (1855)

certe.

Apocremnvs ambigvvs Fieb. Eur. Hem. p. 305, 2 (1861)

partim.

Apocremnvs ambiguvs Dougl. et Scott. Brit. Hem. p. 404, 1

(1865) excl. syn.; Qf Q j verisimiliter.

32. Apocremnus ambigiius Fall., Reut.

Phytocoris ambigvvs Fall. Hem. Svec. p. 99, 44 (1829)

solum £>.

Phytocoris mvtabilis Fall. Hem. Svee. p. 98, 42 (1829) =
Q sec. spec. typ.

Phytocoris ambigva Zett. Ins. Lapp. p. 274, 17 (1840) Q
verisimiliter hujus sec. spec. typ.

Phytocoris betvleti Zett. Ins. Lapp. p. 274, 18 (1840) = ef
sec. spec. typ.

Capsvs ambigvvs F. Sahlb. Mon. Geoc. p. 114,51 (1849) =
Q1 sec. spec. typ.

Capsvs ambigvvs Kirschb. Rhynch. Wiesb. p. 94, 132 (1855)

== Q verisimiliter.

Apocremnvs ambigvvs Fieb. Eur. Hem. p. 305, 2 (1861) partim.

Apocremnvs Betvleti Dougl. et Scott Brith. Hem. p. 406, 2

(1865) (/ £, forte.

Haud Apocremnvs variabilis Fieb. Eur. Hem. p. 305, 4 (1861)

ut Thomson voluit.

Obs. Phytocoris mvtabilis Fall. hör, enligt hvad typ-

exemplaret*) utvisar, hit, ehuru väl Fallen säger: r)antennae

albae, immaculatae r)
. Första leden och andra ledens spets

äro likväl svartaktiga. Phyt. mvtabilis Hahn tig. 223 iir en

*) Detta förvaras i förf. samling i likhet med några andra af herr

prof. Zetterstedt godhetsfullt meddelade typer.
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helt annan art. — Thomson citerar under denna art Apu-

cremntis variabUis, hvilken eger helt och hållet gula anten-

ner och är den rätta Phyt. variabilis Fall. sec. spec. typ.

33. Apocreiuitus acthiops Zett., Reut.

Phytocoris aetkiops Zett. Ins. Lapp. p. 274, 19 (1840) Q.

Capsus aetkiops Thoms. Opusc. entom. IV, p. 446, 94 (1871).

34. Auocrcmitus intermedius f. Sahlb., Reut.

Capsus intermedius F. Sahlb. Mon. Geoc. p. 116, 58 (1849)

sec. spec. typ.

Criocoris intermedius J. Sahlb. Notis, ur Skpts pro F. et

Fl. F. Förh. XI, p. 297, 118 ^ Q (1871).

Obs. Knappast skild från föregående art; endast af-

vikande genom mindre storlek och silfvergrå pubescens.

35. Anocrcmnus gramhiicola Zett., J. Sahlb.

Phytocoris graminicola Zett. Ins. Lapp. p. 225, 24 (1840)

sec. spec. typ.

Capsus graminicola F. Sahlb. Mon. Geoc. p. 115, 53 (1849).

Thoms. Opusc. entom. IV, p. 446, 95 (1871).

Apocremnus graminicola J. Sahlb. Notis, ur Skpts pro F. et

Fl. F. Förh. IX, p. 228 (1867).

36. PsallllS (liuiilllltus Kirschb., Fieb.

Phytocoris rosens Fall. Hem. Svec. p. 101, 47 (1829) partim

sec. spec. typ.

Capsus diminutus Kirschb. Rhynch. Wiesb. pp. 96, 137 et

170, 28 (1855).

Psallus diminutus Fieb. Eur. Hem. p. 309, 16 (1861).

Obs. Förekommer flerstädes i södra och mellersta

Sverige (Stockholm—Blekinge) på ek, ehuru den icke upp-

tages af Thomson i Öfvers. af Sveriges Capsider.

37. Psallus varians H.-Sch., Fieb.

Phytocoris rubricatus Fall. Hem. Svec. p. 100, 45 Not. (1829)

sec. spec. in mus. Fall.



Lygus rufescens Hann Wanz. Ins. fig. 18 (1831) Q veyisiimiliter.

Ca2)sus varians H.-Sch. Wanz. Ins. fig. 603 (1842). Mey.

Verzeichn. Schweitz. Rhynch, sp. 39 (1843).

Psallus varians Fieb. Eur. Hem. p. 309, 4 (1861).

Anmärkas bör alt denna art är först beskrifven af

Herrich-Schäffer, icke, såsom allmänt »ppgifves, af Meyer.

Också denna art föi'ekommer i södra och mellersta Sverige

(Stockholm, Östergötland, Småland, Blekinge, Skåne, Gotland),

ehuru icke upptagen i Thomsons ofta citerade Öfversigt.

38. Psallus obscurellus Fall., Reut.

Ayalliasti modesto similis, sed major, supra dense argenteo-

squamosus, antennis § corporis longitudine, articulo

secundo latitudini basis pronoti aeqvilongo. Ab A.

Kolenati antennis sordide testaceis mox distinguendus.

Phytocoris obscurellus Fall. Hem. Svec. p. 108, 62 (1829)

sec. spec. typ.

Phytocoris obscurella Zett. Ins. Lapp. p. 276, 29 (1840).

Capsus pityophilus Flor Rbynch. Livl. I, p. 597, 77 (1860),

ut Thomson putavit.

Atractotomus pini Dougl. et Scott, Brit. Hem. p. 436, 2

(1865) sec. Dougl. et Scott.

Capsus obscurellus Thoms. Opusc. entom. IV, p. 446,97 (1871).

Nec Ayalliastes modestus Mey., Fieb., ut Fieber voluit; nec

A. Kolenati Flor, Fieb.

Obs. Fallens typexemplar hafva smutsgula antenner,

ehuru derom intet angifves i be&krifningen.

39. Agalliastes impiirus Bon,, Reut.

Vsallo obscurello similis, sed supra subtilissime griseo-fuseo-

pubescens, baud argenteo-squamosus, hemelytris di-

lute fuscis; praeserlim antennarum articulo secundo

latitudine basis pronoti breviore distinguendus.. Ayal-

liasti modesto quoque similis, sed major et magis

oblongus, hemelytris lateribus parallelis, supra griseo-

fusco-pubescentibus, antennis longioribus, praeeipue

articulo longiore secundo distinguendus.
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Phytocoris impurus Boh. Nya Svenska Hem. p. 69, 24 (1852)

sec. descript.

Obs. Utelemnad i Thomsons öfversiet af Sverisjes

Capsini.

40. Agalliastes pinetelliis Zett., Fieb.

Phytocoris pinctella Zett. Ins. Lapp. p. 276, 30 (1840) sec.

spec. typ.

Capsus pinetelliis Kirschb. Rhynch. Wiesb. p. 76, 90 (1855).

Flor Rhynch. Livl. I, p. 586, 69 (1860).

Agalliastes lugnbris Fieb. Eur. Hem. p. 312, 10 (1861) = q*

(Vide Fieb. Zur Nomenkl. d. Rhynch. Livl. p. 6).

Plagiognathus pallidipennis J. Sahlb. Notis, ur Skpts pro

F. et FL F. Förh. IX, p. 178, 101 (1867) g.

Nec Brachyarthrum pinetellum Fieb. Eur. Hem. p. 301, 1

(1861), nec Capsus pinetelliis Thoms. Opusc. entom.

IV, p. 144, 88 (1871).

Obs. Utelemnad i Thomsons Öfversigt af Sveriges

Capsini.

41. Agalliastes signatus J. Sahlb.

Capsus opacus Zett. Ins. Lapp. p. 279, 14 (1840) partim

(tantum Q) sec. spec. typ.

Agalliastes signatus J. Sahlb. Notis, ur Skpts pro F. et Fl.

F. Förh. IX, p. 228, 20 (1867) sec. spec. typ.

Obs. Zetterstedt sammanför under sin C. opacus två

tydligen skilda arter. Hans Q hör hemligen hit, men q*

tillhör en helt annan art, som karakteriseras: ""antennis ar-

ticulo secundo valde incrassato, membrana hemelytrorum

nigra, immaculata, peclum (tantum) gcniculis pallidis. 7
' För

denna <^f bör naturligtvis Zetterstedts benämning qvarstå.

42. Byrsoptera rufifrons Fall., J. Sahlb.

Capsus rufifrons Fall. Mon. Cim. Svec. p. 105, 19 (1818) Q.

Capsus ambulans Fem. var. /3 Fall. Hem. Svec. p. 126, 20

(1829) g.

Capsus Caricis Hann Wanz. Ins. fig. 184 (1834) (j*.
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Capsus rufifroM H.-Sch. Wanz. Ins. fig. 338 (1835) Q. Flor.

Rhynch. Livl. I, p. 022, 97 (1860) q* £ Thoms.

Opusc. entom. IV, p. 445, 91 (1871).

Byrsoptera erythrocephala Spin. Ess. 191 (1840).

Capsus Caricis F. Sahlb. Mun. Geoc. p. 92, 3 (1849) partitt!

(solum q*) — (Q — Cyrtorhinus Caricis Fall.).

Bryocoris rufifrons F. Sahlb. 1. c. p. 124, 1 (1849) £.

Malthacus Caricis Fieb. Eur. Hem. p. 313, 1 (1861).

Byrsoptera Caricis Dougl. et Scott Brit. Hem. p. 352, 1 (1865).

43. Pilophortis bifasciatus F., Kent.

Lyyaeus bifasciatus F. Ent. Sy st, IV, p. 177, 152 (1794).

Capsus bifasciatus F. Sy st. Rhyng. p. 242, 7 (1803). Fall.

Hem. Svec. p. 118, 6 (1829) partim [diagn., excl.

descr.]. Zett. Ins. Lapp. p. 277, 2 (1840) sec. spec. typ.!

Capsus cinnamopterus Kirschb. Rhynch. Wiesb. p. 135, 10

(1855). Flor Rhynch. Livl. I, p. 569, 59 (1860).

Camaronotus cinnamopterus Fieb? Eur. Hem. p. 314, 1 (1861).

Capsus confusus Thoms. Opnsc. entom. IV, p. 442, 83 (1871)

verisimiliter, nec Kirschb.

Nec Phytocoris bifasciatus Hahn Wanz. Ins. III, p. 48, 265,

fig. 132; nec Capsus bifasciatus F. Sahlb., Kirschb., Flor.

Obs. Se anm. till n:o 7 Closterotomus varieyatus Costa,

Rent.

44. Pilophorus cl avatus L.

Cimex clavatus L. Syst. nat. II, p. 729, 97.

Capsus bifasciatus Fall. Hem. Svec. p. 118, 6 (1829) descript.

excl. diagn.

Capsus clavatus Zett. Ins. Lapp. p. 278, 3 (1840).

Camaronotus clavatus Fieb. Eur. Hem. p. 314, 2 (1861).

45. Hoplomachus Herrichi Reut. *)

Capsus bilineatus H.-Sch. Wanz. Ins. fig. 285 (1835). Kirschb.

Rhynch. Wiesb. p. 82, 105 (1855).

*) Ehuru icke funnen hot- oss, upptages denna art likväl med afse-

ende på <1css förvexling af H.-Sch. m. fl. med n:o 22.



Iloplomaclms bilineatas Fieb. Eur. Hem. p. 316, 2 (1861).

Haud Cajjsus bilineatns Fall. Hem. Svec. p. 122, 14 (1829).

ut H.-Sch., Kirschb., Fieb. voluerunt.

Af beskrifna skandinaviska arter äro Phytocoris palli-

didus Dahlb. (Act. Holm. 1850, p. 211) och Lopus oculatus

Dahlb. (1. c. p. 214) ännu okända. — Phytocoris puncticollis

Fall. (Hem. Svec. p. 95, 37) är Ischnorhynchtis didymus

Zett., Fieb.*) och Ph.pallens Fall. (1. c. p. 103, 51) är Ly-

ctocoris campestris F., Stål.**) — Enligt Thomson hör Phyt.

rufiventris Fall. (1. c. p. 100, 46) till Phylns melanocephalus

L., Hahn.

*) Såsom äfven Thomson uppgifver i Opusc. entoiu.

*) Se Reut., Öfv. Vet. Akad. Förh. 1871, p. 409.
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74 *\. Pieris Daplidice L.

Från Petrosawodsk har apothekar Giinther tillsänd t mig

en derstädes den 20 Juli 1869 fångad Q1
,
som i intet afse-

ende skiljer sig från tyska exemplar i min samling.

111. Colias Edusa F.

Flere exemplar äro denna sommar (1872) fångade i

Korpo skärgård af stud. G. Cygnaeue.

188^. Lophopteryx Carmelita Esp.

Bland äldre fjärilar, samlade af prof. E. J. Bonsdorff

vid Åbo och hvilka jag haft till påseende, förefanns ett exem-

plar af denna art.

222. Agrotis hyperborea Zett. "var." Staud. in litt.

Denna af d:r Staudinger bestämda form, som af apo-

thekar Gunther, den outtröttlige samlaren och lycklige upp-

täckaren af så många för ryska Karelen intressanta fjärilar,

blef funnen vid Petrosawodsk (den 28 Juli 1871), skiljer sig

från ett ex. (af Staudinger) från norska Finmarken i min

samling hufvudsakligast genom en betydligare storlek, en

rödgrå grundfärg, framträdande särdeles ren, nästan rostfär-

gad, å de typiska fläckarna och kring basalstrecket, samt

genom frånvaron af den tydliga serien af svarta pilfläckar

å brämfältet.

235 J. Agrotis recussa Hiibn., florigera Ev.

Bland fjärilar samlade i "Wasatrakten och mig tillsända

af aflidne handlanden F. Wolff finnes i min samling en <^,

som fullkomligt öfverensstämmer med tvenne exemplar från

Schweiz, erhållna af d:r Staudinger. Äfven vid Petrosawodsk

är den tagen af Gunther i början af Augusti på honing.

*) Nummern framför namnet utmärker platsen i systemet uti r Cata-

logus Lepidopterorum Faunae Fennicae praecursorius" 1869.
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Från Kexholm och Helsingfors äger jag äfven ett par, som

knappast skall kunna hänföras till någon annan art, än denna.

Arten torde vara allmännare utbredd i landet, ehuru

den blifvit förvexlad och sammanförd med former af den

mycket varierande Agr. Tritici, eruta Htibn. 623.

265 1
. Aplecta sincera H. Sch.

En vacker och väl konserverad Q, fångad vid Petro-

sawodsk af Gtinther den 25 Juli 1871, har jag haft till på-

seende. Enligt Staudinger, som sett exemplaret, skiljer den

sig ej från den i bergstrakterna i centrala delen af Tysk-

land förekommande formen.

274J. Hadena rubrirena Tr.

Detta för vår nordiska fauna högst intressanta nattfly,

som, enligt benäget meddelande af d:r Speyer, utom på

Alperna i Schweiz, hitintills med säkerhet endast blifvit

funnen i Riesengebirge och i Harz, anträffades sommaren

1870 vid Petrosawodsk af apoth. Gtinther, som under en

månads tid, från medlet af Juni, lyckades fånga 15 exem-

plar på blommande Silene infläta. Två par af dessa, som

jag af honom fått emottaga, skilja sig icke i det minsta från

ett Schweiziskt från Bern, erhållet genom Staudinger. För

Rysslands Fauna finnes den icke förut antecknad.

283. Hadena oculea var. leucostigma Esp.

Denna aberration förekom på boning sommaren 1870

under sednare hälften af Juli här vid Kexholm mera spar-

samt tillsamman med en otalig mängd andra former af Ilad.

oculea, såsom didyma Esp. och secalina Htibn. Vid Petro-

sawodsk, hvarest Ilad. oculea äfven nämnde år var ytterst

allmän och uppträdde härjande på rågåkrarna, hade apoth.

Gtinther icke funnit en enda leucostigma, men i en sändning

af sistlidne sommars skörd finnes denna form äfven från

Petrosawodsk representerad.

289*. Helotropha leucostigma Hubn.

Under de sednaste åren äro ett par stycken fångade

på honing vid Petrosawodsk i början af September af

Gtinther. De erbjuda icke några skiljaktigheter från tyska

exemplar.
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316^. Dyschorista Ypsilon S. V.

Af prof. Mäklin är den för många år sedan tagen vid

Helsingfors i Juli och mig benäget meddelad. Exemplaret,

som var betydligt medfaret och af något främmande utse-

ende, sände jag till påseende till d:r Staudinger, som deri

med säkerhet igenkände arten.

351 1. Plusia Diasema Dalm.

En Q är tagen af doc. J. Sahlberg den 17 Juni 1870

vid Kantalaks i ryska Lappmarken på blommande Comarum
palustre.

355*. Anarta Bohemanni Stdgr.

Från ryska Lappmarken har doc. J. Sahlberg hemfört

en Q*, tagen den 9 Juli 1870 vid Ekostroff i Imandra trak-

ten, hvarest denna hitintills litet och sällsynt observerade

art skall hafva förekommit ganska allmänt, ehuru tyvärr

endast 1 ex. blef tillvarataget.

355^. Anarta melanopa Thbg.

5 exemplar, mer eller mindre väl konserverade men
temmeligen lika hvarandra till färg och teckning, alla tagna

af doc. J. Sahlberg emellan den 26 Juni och 6 Juli på de

högre fjellen vid Kantalaks och å Dschyn fjellet vid Iman-

dra inom fjellregionen i ryska Lappmarken, äro mig till

påseende benäget meddelade. De äro af samma storlek,

som ett Schweiziskt ex. (men betydligt större än ett från

Labrador) i min samling och hafva den hvita fläcken på
bakvingarna temmeligen tydligt utpräglad.

355|. Anarta funesta Payk., Staud. Stett. Ent. Ztng.

XVIII (1857), p. 295.

Bland rarare högnordiska fjärilar från doc. Sahlbergs

sommarfångst (1870) i ryska Lappmarken finnes äfven en £
af denna art, som tillsammans med den allmänna An. mela-

leuca blef fångad den 30 Juni vid Kantalaks.

497. Cidaria incursata, var. fuscolhnbata, tota ob-

scurior, alis posticis albissimis limbo latius nigricante, q*.

Samma form, som af mig anträffats vid Onega {Cåtal.
praecicrs. p. 300, not.), endast renare och mörkare, har doc.

Sahlberg funnit vid Paanajärvi, derifrån han hemfört en q*,



tagen den 14 Juni 1870. Den tyckes sålunda icke utgöra

endast en tillfällig aberration, utan hellre väva en lokalform

med temmeligen vidsträckt utbredning inom de nordligare

gränsorterna på ryska sidan.

5074- Cidaria frigidaria Gn.

På högsta toppen af det höga och evig snö bärande

Hiipinä-fjellet i ryska Lappmarken lyckades doc. Sahlberg

den 13 Juli 1870 fånga 3 exemplar, som spjernande mot,

den starka blåsten sökte fäste på tufvor af Saxifraga oppo-

sitifolia och Silene acaulis i stenhölstren mellan de vidsträckta

snödrifvorna.

518. Cidaria sociata var. cingvlata, abdomine fusco

cingulis tenuissimis albis.

En Q tagen af apoth. Giinther vid Petrosawodsk 1870

skiljer sig endast genom den svarta, fint hvitringlade bak-

kroppen från den vanliga formen, som har hvitaktig bak-

kropp, ofvan med en dubbel rad svarta fläckar. Prof. Zeller,

som sett detta ex., har återsändt det med anmärkningen :

^Cid. sociata, ganz mit der Hinterleibsfärbung der tristata

vera Nolck. 15

545^ . Eupithecia Pim pin el la t a Hiibn. var. cine-

rascens.

Af apothekar Giinther har jag från hans sommarskörd

förlidet år i ryska Karelen erhållit till bestämning en Q,

som skiljer sig från nord-tyska exemplar (från Danzig gen.

Grentzenberg) i min samling genom en mycket ljus, askgrå

grundfärg, nästan utan all inblandning af rostfärg, hvaraf

endast en svag antydning synes å brämfältet inom den

vattrade linien. Möjligtvis är Guenées form: altaicata iden-

tisk med denna.

547. Eupithecia satyrata var. Callunaria Dbl.

Under detta namn upptager jag enligt prof. Zellers

bestämning en mera enfärgadt askgrå form, som icke säll-

synt förekommer i ryska Karelen och Lappmarken. Några

säkra kännetecken, hvarigenom den skulle skilja sig från

den så betydligt varierande Eup. satyrata, kan jag emeller-

tid icke ano-ifva.



33

549^. Eupitheeia argillacearia H.-Sch. f. 143, 144.

En 2? som ^ill storlek och teckning alldeles öfverens-

stämmer med en från Bajern, genom Staudinger, men före-

ter en ännu tydligare gulgrå grundfärg, är tagen vid Petro-

sawodsk af Giinther den 23 Juni 1870 och mig tillsänd.

556^. Eupithecia exiguata Hubn. s. 379.

Äfven denna för gebitet nya art är af Giinther den 10

Juni 1870 funnen vid Petrosawodsk. Exemplaret, en Q,
som jag haft till påseende, är alldeles rent och felfritt, samt

något större än tyska exx. från Danzig, i min samling.

620|. Crambus silvellus Hiibn.

Ett par, taget af Giinther vid Dworetz och Gubosero

den 10 Juli 1871, har jag sett. De öfverensstämma fullkom-

ligt med exx. i min samling, erhållna af Zeller.

640^. Scoparia murana Curtis.

En jemförelse emellan ett par från norska Lappmar-

ken, genom d:r Staudinger, och fem exemplar från ryska

Lappmarken, funna midsommartiden 1870 af mag. J. Sahl-

berg vid Koutajärvi och Kantalaks, utvisar att alla höra till

en och samma nordiska, mörka form.

679. Teras Schalleriana var. latifasciana Hw.

Ett exemplar, fångadt vid Petrosawodsk af Giinther

den 9 Aug. 1870, har blifvit bestämdt af d:r Staudinger.

Äfven från Helsingfors äger jag en Q, tagen af mig i Bota-

niska trädgården den 28 Augusti -1847.

7051. Tortrix (Batodes Gn.) reticulana Hubn.,

orana Tr.

Vid Petrosawodsk är en q* sommaren 1870 tagen af

Giinther. Tvenne fullkomligt med detta öfverensstämmande

exemplar från St. Petersburg, genom Sievers, förvaras i min

samling.

707^. Tortrix (Amphysa Curt.) Gerningana S. V.

Funnen 1869 vid Petrosawodsk af J. Sahlberg. Exem-
plaret förvaras i Universitetets museum.

720i. Conchylis Sangvisorbana Metz.

Ett bland de intressantaste fynd, som doc. Sahlberg

under sin resa i ryska Lappmarken sommaren 1870 gjorde,
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är väl denna art, som veterligen hitintills icke blifvit obser-

verad nordligare än i Schlesien. I Erschoffs och Fields
1

Catalog öfver Itysslands fjärilar finnes den ej anmärkt. En
temmeligen ren och med Schlesiska exx. noga överensstäm-

mande £>, fångad i Kantalaks den 17 Jnli, har jag haft till

påseende. På platsen der fjäriln anträffades skall Sangui-

sorba polygama Nyl. förekommit allmänt.

731. Conchylis phaleratana H.-Sch., Hein., jlam-

meolana Tengstr. Bidr. p. 161.

Att döma af en af prof. Zeller bestämd g* från Pe-

trosawodsk, tagen af Giinther den 30 Juni 1869, torde den

af mig år 1847 beskrifna Conch. flammeolana från Uleåborg

vara samma art. Denna senare skiljer sig nemligen från

phaleratana endast derigenom, att brämtredjedelen på fram-

vingarna är nästan enfärgadt rostgul, då deremot denna

vingdel hos jyhaleratana har en rosenröd anstrykning, jemte

gulbruna och gråa tvärstrimmor, samt mörkare fläckar vid

brämets fäste. Svaga spår till dessa teckningar finnes väl

å det enda ex. (en Q) af flammeolana, som jag äger i min

samling, men dessa äro liksom förtäckta af det rostgula.

I öfrigt. öfverensstämma de fullkomligt, hvarföre jag anser

flammeolana vara en ljus form af phaleratana, utan rosen-

rödt. Hos ett annat ex. af denna sistnämnda, också en Q*

från Petrosawodsk, är äfven den rosenröda anstrykningen

föga märkbar, men de öfriga teckningarne på brämfältet

deremot särdeles mörka och skarpa. Arten varierar sålunda,

såsom dess närmaste samslägtingar.

747^. Penthina ochroleucana Hubn.

Denna art, som äfven förekommer vid S:t Petersburg

(enligt ex. genom Sievers), har förlidne sommar blifvit fun-

nen i ryska Karelen, vid Koselma, af apothekar Giinther,

som tillsändt mig en q* till bestämning.

748|. Penthina sauciana var. obscura, striga alar.

antic. antelimbali angustata, albida, nec roseo-luteo tincta.

En mörk, något mindre form, som af prof. Zeller blif-

vit hänförd till Penth. sauciana Hiibn., anträffades af mig

sällsynt i början af Juli 1863 vid Tiwdi i ryska Karelen.
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Den skiljer sig från exx. lian Nassau i min samling för-

nämligast å framvingarne genom den mer otydliga, af svart-

gråa fjäll förtäckta, hvitaktiga brämtredjedelen utan minsta

rödaktiga anstrykning. Det mörka, till § af vingen utsträckta,

svartblåa rummet är vid costalranden otydligt begränsad!

och icke vinkelrätt afskuret, utan går snedt i linie emot

analvinkeln, inneslutande dervid den djupsvarta medianiläc-

ken, som sålunda icke skarpt framträder, särdeles då den

lilla hvita haken, som hos den typiska formen ofvan omsluter

densamma, här saknas. I dess ställe finnes ett litet trans-

verselt hvitt streck framför denna punkt. Det hvitaktiga

sneda tvärbaudet i brämfältet är liksom förträngdt och i

midten deladt genom ett bredt, svartgrått streck; sjelfva

brämkanten och vingspetsen är alldeles betäckt af mörka

otydliga svartgråa teckningar och vid gränsen af det ljusa

tvärbandet saknas de 3 ä 4 djupsvarta strecken emellan

vingnerverna; 2:ra och 3:dje paret af costalhakarna äro tyd-

ligt dubbla.

766|. Penthina postremana var. Kareliea, alis om-

nibus fusco-atris ciliis concoloribus, auticis magis rotundatis

sqvamis chalybeis croceisqve inordinate liueatis et adspersis.

Longit. alar. exp. 13 m. m., Q.

Prof. Zeller har under namn af Serie, postremana med

något tvifveksmål återsändt en Q, som af apoth. Giintber blif-

vit funnen vid Dworetz i Olonetska guvernementet. Den

skiljer sig i så väsentlig mån från en Q (från Nassau) i min

samling, att jag, tills äfven en q* och flere exx. blifvit

funna, åtminstone måste betrakta den såsom en egendomlig

lokalform. De mest i ögonen fallande skiljemärken äro:

en mindre storlek, bredare och trubbigare framvingar, mer

vertikalt ställda costalhakar och enfärgadt mörkt svartbruna

bakvingar med fransar af samma färg.

779^. Grapholitha expallidana Hw., Staint. Ma-

nual p. 210, obumbratana Zell.! Isis 1846 p. 240, Ibiceana

H.-Sch., Nolck. Lepid. Fauna v. Litl. u. Karl. p. 415.

En q*, tagen den 27 Juni 1870 vid Petrosawodsk af

Gunther har prof. Zeller sett och förklarat vara ett litet
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exemplar af lians (Jr. obumbratana och identisk med lbi-

ceana H.-Sch.

827J. Grapholitha leguminana Z., H.-Sch. s. 277.

Denna hitintills inom Ryssland endast i Östersjöpro-

vinserna observerade Arecklare upptäcktes i ryska Karelen af

apoth. Giinther 1869. Ett ex. taget vid Petrosawodsk, har

jag sett. Det förvaras i apoth. Giinthers samling.

832|. Grapholitha granitana H.-Sch. s. 303.

Vid Trångsund (på Suoniosaari) nära Wiborg fann jag

en £ den 8 Juli 1869. Den skiljer sig i intet afseende från

ett tyskt ex., från Hannover, i min samling.

842. Grapholitha ramella, ab. con/luxa, alis ant.

albido cretaceis signaturis omnibus obsoletis.

En egendomlig ljus form med otydliga spår af de van-

liga teckningarna anser d:r Staudinger, som haft densamma
till påseende, endast såsom en aberration af Gr. ramella.

Den är anträffad i ryska Karelen af Giinther 1870.

857. Grapholitha biarcuana, var. inornatana H.-Sch.

s. 306.

Denna mer otydligt tecknade, mindre form, alldeles

öfverensstämmande med tyska exx. från Meseritz (genom

Zeller) i min samling, anträffades af doc. J. Sahlberg vid

Soukelo i ryska Lappmarken den 18 Juni 1870.

895^. Tinea fraudulentella H.-Sch.

Såväl i ryska Karelen som ock vid Kexholm äro några

exx. tagna af Giinther och mig, men tiden finner jag ingen-

städes antecknad. Arten är bestämd af d:r Staudinger.

913^. Incurvaria tenuicornis Staint.

Ett mindre väl konserveradt exemplar, funnet af mig

midsommartiden 1863 vid Jalguba, nära Petrosawodsk, har

prof. Zeller med största sannolikhet ansett vara denna art.

Det öfverensstämmer äfven fullkomligt med ett ex. från

Rhein-Pfalz, genom Staudinger. Äfven af Giinther är den

en gång vid samma tid fångad vid Petrosawodsk — n:o 5,

1869 — . Med anledning af några ord i Zellers bref: "wenn

dazu nicht brevicornis Mus. Z. gehörtr)
, förmodar jag att det

är samma art, som under namn af LamjJr. brevicornella Ti.



37

upptages för St. Petersburg i Sievers Catalog (Horae Soc.

Ent. Ross. Fasc. II, p. 155), hvarest en asterisk före art-

namnet utmärker att den blifvit bestämd af Zeller.

923^. Micropteryx chrysolepidella Z.

Stödjande mig äfven här på prof. Zellers bestämning,

upptager jag under detta namn en art, som icke sällsynt i

början af Maj förekommer i löfskog både vid Kexholm och

Petrosawodsk. Att sluta af ett med denna väl överens-

stämmande exemplar, erhållet af Sievers i tiden (under

namn af purpurella Hw.), finnes den äfven vid St. Petersburg.

9531. Semioscopis anella Hubn.

I finska museum förvaras en (^, funnen vid Eriksberg

i Åbo län af ark. E. J. Bonsdorff.

976^. Gelechia £Ceratophora') rufescens Hw., Isa-

bella F. R., H.-Sch. s. 457.

En ensam q* fann jag den 11 Juli 1870 flygande vid

solnedgången öfver gräset på glacin vid Kexholms fästning.

983 1. Gelechia incomptella H.-Sch. s. 536.

Arten har af mig några gånger i medlet af Juni blifvit

fångad vid Kexholm, men i så förflugna och ofullständiga

exx., att de ej med säkerhet kunnat bestämmas. Under de

senaste åren har jag genom apoth. Giinther erhållit några,

i början af Juni vid Petrosawodsk fångade, rena stycken,

af hvilka ett blifvit bestämdt af drr Staudinger och Wocke,
hvarigenom den nu med full säkerhet kan inregistreras i vår

fauna. Bland gamla förråd från Helsingfors fanns äfven

ett ex. taget af mig den 10 Juni 1846. Den s}rnes sålunda

vara allmännare utbredd i landet, I Erschoffs och Fields'

Catalog öfver Rysslands fjärilar finnes den ej anförd.

994^. Gelechia (Dorypltora) carchariella Z.

I närheten af Petrosawodsk, vid Jalguba, har apoth.

Gunther midsommartiden 1869 funnit ett ex., som blifvit

bestämdt af drr Staudinger och Wocke.

1010±. Gelechia luctuella Hiibn.

Bland fjärilar nyligen mig tillsända af apothekar Giin-

ther från Petrosawodsk af senaste sommars skörd förefin-
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nes älven en Q1 af denna förut icke för Rysslands fauna

anmärkta art.

1011 |. Gelechia (Lita) marin el la H.-Sch.

Äfven denna på samma tid och ställe af Gilnther

tagna art är bestämd af Staudinger och Wocke.

10111. Gelechia (Lita) acuminatella Sirc? Mus.

Zell.

Enligt prof. Zeller, som sett ett ex. funnet i ryska

Lappmarken vid Kantalaks den 2 Juli 1870 af doc. Sahlberg,

skall den ej kunna skiljas från ett ex. (af den 1 Juli 1853)

under detta namn i hans samling. Arten förekom, enligt

Sahlbergs anteckningar, talrikt på sandiga hafsstränder.

lOllf. Gelechia (Lita) ingloriella Mus. Zell.

Ett par exx. från apoth. Gunthers sommarskörd 1869

och ett från Jollas i Helsingforstrakten, taget af mag. J. A.

Palmen den 26 juni 1868, hafva varit förelagda professor

Zeller till bestämning. Han anser dem alla höra till en

alpin art, som under detta namn finnes uppställd i hans

samling.

10151. Gelechia (Lita) H ii b n e r i Hw.

Baron W. Nolcken har i bref underrättat mig, att bland

fjärilar, som han i början af Augusti 1868 under sin korta

vistelse i Kexholm insamlat, funnits ett ex. af denna art.

11081. Ornix Betulae Staint., meleagrqiennclla Zell.

("descriptio"").

Prof. Zeller har med dessa Synonymer återsändt ett ex.

taget i medlet af Juni vid Petrosawodsk af Giinther.

11083. Ornix Loganella Staint.

Ett ex., funnet på Jollas vid Helsingfors af mag.

Palmen den 15 juni 1869, är äfven bestämdt af prof. Zeller.

lllli. Coleophora ochripennella Schläg., Frey

Tin. u. Pteroph. der Schweiz, p. 226.

Ett exemplar, funnet af Giinther den 11 Juni 1870 i

ryska Karelen har jag haft till påseende. Det skiljer sig i

intet afseende från tyska exx. (genom Staudinger) i min

samling och hör otvifvelaktigt till denna art, som hitintills

icke blifvit antecknad för Rysslands fauna.
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1151*. Laverna Schranckella Hiibn.

Denna praktfulla art anträffades hos oss i Finland för

första gången tidigt på sommaren 1869 på Jollas i närheten

af Helsingfors af mag. A. Palmen. Sedermera är den äfven

funnen vid Petrosawodsk (Jalguba) den 30 Juli 1870 af

apoth. Gunther, som tillsändt mig en ren och väl konserve-

rad q* till påseende. Exemplaret från Helsingfors, hvilket

äfven Zeller sett, förvaras i finska museum. I Erschoffs och

Fields' Catalog finnes ej arten anmärkt för Ryssland.

U80|. Lithocolletis Betulae Z.

Af doc. J. Sahlberg är ett ex. fångadt vid Petrosawodsk

den 20 Juni 1869. Det skiljer sig endast genom en något

mörkare kolorit från tyska exemplar i min samling.

1200*. Bucculatrix Cidarella Zell.

Arten är funnen år 1869 vid Helsingfors af J. A. Pal-

men och har blifvit bestämd af prof. Zeller.

1228*. Pterophorus (Oedematophoms) lithodacty-

lus Tr.

Apothekar Gunther har tillsändt mig ett ex. af denna

stora och vackra Pterophorid, taget af honom sommaren 1871

vid Petrosawodsk.

Februari 1873.





Enumeratio

Coleopterorum Carnivororum Feimiae.

Systematisk förteckning öfver de inom Finlands natural-histo-

riska område hittills funna Coleoptera Carnivora jemte

uppgift om arternas utbredning och beskrifningar

af nya och mindre kända species.

Af

JOZEUST SAHLBEBG.





M,„er än ett hälft sekel har förflutit, sedan C. R. Sahlberg

började utgifva Insecta Foudca, upptagande de inom Finland

då kända Coleoptera. Genom detta arbete lifvades i vä-

sendtlig mån intresset för denna del af fäderneslandets fauna,

så att snart nog ett ganska stort antal personer i de mest

olika delar af landet började egna sig åt dessa insekters

studerande och insamlande. En följd häraf blef naturligtvis,

att kännedomen om våra Coleoptera hastigt förökades, och

då nyssnämnda arbete utkom långsamt, bär det tydligt vittne

om den ståndpunkt, på hvilket detta vetande stod vid olika

tider. Då emellertid, isynnerhet under de sista decennierna,

ett oväntadt stort antal för vår fauna nya Coleopter-arter

blifvit upptäckta, och kännedomen om deras utbredning i

landet, isynnerhet genom de af Sällskapet pro Fauna et Flora

Fennica utsända naturalhistoriska expeditionerna, blifvit vä-

sendtligen förökad, kan Insecta Fennica numera icke på

något sätt anses motsvara den kännedom, vi nu ega om vår

Coleopter-fauna, och då vetenskapen på det sistförflutna half-

seklet gjort betydliga framsteg isynnerhet beträffande insek-

ternas klassifikation, torde en ny bearbetning af vår Coleo-

pter-fauna ej anses opåkallad. Men om man tager i betrak-

tande, att nästan alla våra hithörande former i de öfver grann-

länderna nyligen utgifna faunor äro på ett med tidens for-

dringar öfverensstämmande sätt beskrifna och att C. G. Thom-

sons nyligen fulländade arbete Skandinaviens Coleoptera av
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en äfven för bestämmandet af våra skalbaggar ganska väl

användbar bandbok, synes mig en till detta arbete sig an-

slutande förteckning öfver våra arter och dessas utbredning

öfver landet vara närmast emotsedd af vännerna till fäder-

neslandets naturkännedom. På grund bäraf har jag företagit

mig att utarbeta till en början en sådan förteckning öfver

våra Coleojrtera carnivora och hoppas att, om tillfälle och

krafter förunnas mig, framdeles äfven kunna på samma sätt

bearbetade de andra grupperna.

Af skäl, hvilka redan i ett föregående arbete, Ofversigt

af Finlands och den Skandinaviska halföns Cicadarier 1871,

framhållits, har jag ansett denna förteckning böra omfatta

hela Finlands naturalhistoriska område d. ä. inberäknadt

äfven ryska Lappmarken och ryska Karelen ända till Onega

och Hvita hafvet och närmare begränsadt såsom i den af

Sällskapet pro Fauna et Flora Fennica år 1859 utgifna och

af W. Nyländer och Th. Sselan uppgjorda förteckningen

öfver Finska Musei växtsamling och på den medföljande kartan.

För att fullständigare kunna redogöra för arternas utbredning

inom detta område, har det indelats i 14 provinser på samma

sätt, som i ofvannämnda arbete, och för hvarje art särskild!

anförts, inom hvilka af dessa den veterligen blifvit anträffad.

Då flera Coleoptera inom vårt område finna sin nordliga

gräns och likaså andra arctiska former sin sydliga, har

så vidt möjligt den yttersta punkt, der sådana arter blifvit

anträffade, anförts med angifvande af dess ungefärliga bredd-

grad. Tillika har arternas utbredning äfven utom vårt om-

råde i korthet blifvit antydd.

Genom en sådan sammanställning af livad vi redan

känna om vår Coleopter-fauna har jag hoppats kunna lifva

våra entomologer till nya forskningar för dess komplette-

rande.
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For att göra artbestämningarna säkrare hafva finska

exemplar blifvit jemförda med beskrifningarna i de vigti-

gaste nyare arbeten, hvilka på sina ställen blifvit citerade

i de fall, då de i Thomsons förut nämnda arbete ej äro

anförda. Äfven bar jag ansett det vara skäl att alltid citera

C. Sablbergs Insecta fennica, hvars typer jag varit i till-

fälle att undersöka.

Vid detta arbete hafva följande samlingar blifvit be-

gagnade :

Universitetets finska museum, sammanbragt af

Sällskapet pro Fauna et Flora Fennica från skilda delar af

området under åren 1829— 1865*).

Grefve C. G. Mannerheims och professor F. W.

Mäklins samlingar, innehållande Coleoptera från skilda delar

af landet och numera tillhörande universitetet i Helsingfors.

Brukspatron Wasastj ernås samling, sammanbragt i

Österbotten och tillhörande nämnda universitet.

Statsrådet E. J. Bonsdorffs samling innehållande Co-

leoptera för det mesta från Åbotrakten och äfvenledes till-

hörig universitetet.

Professor C. R. Sahlbergs och d:r R. F. Sahlbergs

förenade samlingar, innehållande Coleoptera insamlade i skilda

delar af landet under loppet af mer än ett hälft sekel ; till-

höriga författaren.

Studeranden O. M. Reuters samling, innehållande Co-

*) De som mest bidragit till denna samlings bildande äro: R. F.

och C. R. Sahlberg, C. G. Mannerheim, A. Pippingsköld, E. J.

Bonsdorff, F. W. Mäklin, J. F. Blank, G. Asp, J. M. af Teng-
ström, O. E. A. Hjelt, C.Lundahl, F. Hällström, A. Nordmann,
A. L. Aklstedt, J. Ph. Palmen, J. E. Wirzén, C. W. Kekoni, J.

W. Pipping, J. G. Appelberg m. fl. (Se derom närmare A.Moberg
Sällskapets pro Fauna et Flora Fennica inrättning och verksamhet ifrån

dess stiftelse 1821 till 1871, Helsingfors 1871.)
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leoptera insamlade af hon(»m i sydvestra Finland samt aHidne

d:r A. Pip pin g skölds samling.

Apothekar A. Giinthers insamlingar från ryska Ka-

relen.

Professor W. Nylanders samling, innehållande Coleo-

ptera från Österbotten, Nyland och Karelen.

1865 års Savolaks-Karelska expeditions insam-

lingar, samman bragta af hrr C. Lundström, W. Wold-

stedt, A. Palmen och E. Grönvik och tillhöriga univer-

sitetet.

Magister W. Woldstedts insamling från norra Tavast-

land, tillhörig universitetet.

Gymnasisternas i Åbo Zoologiskt -Botaniska

sällskaps samling.

Enskilda samlingar sammanbragta af och tillhöriga

studerandena A. J. Malmberg (från Savolaks), H. Ingelius

(fr. Egentliga Finland och Åland), teknologen E. Knor-

ring (fr. Nyland och Tavastland), studerandena O. Eng-

ström (fr. Nyland), R. Sievers (fr. Nyland och Åland),

A. O. Bergroth (fr. Nyland), F. Elfving (fr. Egentliga

Finland), A. Don nej- (fr. Nyland), W. Snellman (fr. Ny-

land), Z. Zilliacus (fr. Karelen), E. Hjelt (fr. Nyland och

Österbotten) och G. Bergroth (fr. Satakunta), magistrarne

W. Woldstedt (fr. Nyland, Karelen och Satakunta), A.

Palmen (fr. Nyland och Lappland), M. Brenner (fr. Hög-

land), A. Ehnberg (fr. Savolaks), M. v. Essen (fr. Nyland

och Österbotten) samt normalskole-eleverna W. Heimb ur-

ger och A. Helen ius (fr. Nyland).

Sjelf har jag varit i tillfälle att göra iakttagelser och

insamlingar i alla vårt områdes särskilda provinser med

undantag af norra Karelen, för hvilken förmån jag mest står

i tacksamhetsskuld till Sällskapet pro Fauna et Flora Fen-
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nica, hvilket 3 skilda gånger tilldelat mig understöd för

resor till aflägsnare delar af vårt område, samt universite-

tets konsistorium, som tilldelat mig ett understöd ur Hen-

ningska fonden för en entomologisk forskningsresa till ryska

Karelen 1869.

För den utmärkta liberatitet, hvarmed landets entomo-

loger och samlare haft godheten understöda mitt företag-

genom att ställa sina samlingar och iakttagelser till begag-

nande, får jag härmedelst uttala min upprigtigaste tacksamhet.

Inledning.

I förhållande till grannländernas måste vår Carnivor-

fauna anses såsom jemförelsevis ganska rik. I Inseeta Fen-

nica upptagas af hithörande grupper 249 species. Af dessa

måste dock med skäl borträknas 27, hvaraf 19 (Dyticus

conformis, D. verrucifer, Hyphydms borealis, II. bidentatus,

II. figuratus, II. lineellus, II. deplanatus, Cicindela maritima,

Elaphrus arcticus, Bembidium Kolströmii, B. formosum, B.

coarctatum, Nebria arctica, Harpalus furvus, II. äter, II.

despectus, II. rufocinctvs, II. lapponicus och i7. laevis) nu-

mera icke kunna betraktas såsom sjelfständiga arter, utan

endast utgöra varieteter till andra i samma arbete upptagna

species samt 7 (Dyticus cinereus, Bembidium assimile, Har-

palus Duftschmidii, II. fulvipes, II. vesjjertinus, Clivina di-

gitata och Lebia glabrata) påtagligen äro upptagna på grund

af felaktiga bestämningar och en (Harpatus Forströmii) icke

hör till Carnivora. Denna minskning ersattes i rik mån af

de species, som på senare tider blifvit inom landet upptäckta

eller såsom särskilda species afskilda. Antalet af inom vårt

naturalhistoriska område för närvarande kända arter, som
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i efterföljande förteckning upptagas och hvilka alla författa-

ren haft för ögonen, uppgår nemligen till 365. För jemfö-

relses skull meddelas här antalet kända Coleoptera Carni-

vora i några länder, med hvilka vår fauna mest öfverens-

stämmer, hemtade ur de nyaste och tillförlitligaste källor.

Från Skandinaviska halfön äro enl. Thomson x
) kända oinkr. 420 art.

„ Östersjöprovinserna „ „ Seidlitz 2
) „ „ 800 „

„ Moskow-trakten „ „ Lindemann 3
) „ „ 330 „

„ Kiew och Wolhynien „ „ Hochhuth 4
) „ „ 360 „

„ Tyrolen
,, „ Gredler 5

) „ „ 390 „

.

Flertalet af de i Finland funna formerna förekomma i

alla dessa länder och några hafva en mycket vidsträckt ut-

bredning äfven utöfver dem. Sålunda förekomma af våra arter:

i Skandinavien 322 bland derifrån kända 420 arter d. ä. 76$

i Östersjöprovinserna 248 „ „ 300 „ „ 83g

i Kiew och Wolhynien 227 „ „ 360 „ „ 63g

i Tyrolen 195 „ „ 390 „ „ 50g

i Moskow-trakten 190 „ „ 330 „ „ 58g.

Det största antalet af våra Carnivora förekommer således

på Skandinaviska halfön och endast följande 43 äro ännu

icke med säkerhet anträffade derstädes:

Carabus Menetriesi, Bembidium punctulatum,

Dyschirius nitidus, B. cupripenne,

Diachila polita, B. repandum n. sp.,

Bembidium striatum, B. Andreae,

') Skandinaviens Coleoptera X, 1868 och Opuscula entomologica

I—IV, 1869—1872.
2
) Fauna Baltica, die Käfer der Ostseeprovinsen Russlands. Dor-

pat 1872.

3
) Ett på ryska språket affattadt arbete öfver Coleopteras utbredning

i Ryssland, infördt i Entomologiska föreningens i St. Petersburg Trudi

VI, 1871.

*) Enumeration der in den Guvernement Kiew und Volhynien auf-

gefundenen Käfer, införd i Bull. de la Sociét. imp. des Natural. de Mo-

skou 1871.

s
) Die Käfer von Tirol. Bozen 1863—1866.
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Berabidium Sahlbergi,

B. contaniinatum n. sp.,

B. Chaudoiri,

Tachys bisulcatus,

Dromius longiceps,

Feronia Wasastjernae n.

F. boreella,

F. aethiops,

F. Middendoffi n. sp.,

Aniara montivaga,

Calathus tarsalis n. sp.,

Hydroporus Davisi,

H. Kolströmi n. sp.,

H. obtusipennis n. sp.,

H. nivalis,

H. parallelus,

sp., H. monilicornis n. sp.,

H. glabriusculns,

Ilybius Prescotti,

Gfaurodytes Thomsoni,

Gf. obovatus n. sp.,

Gh obscuripennis n. sp.,

AnchomenusArchangelicus n.sp., Gr. ovalis n. sp.,

Chlaenius 4-sulcatus,

Ophonus rotundicollis,

Anisodactylus nemorivagus,

Bradycellus Ponojensis n. sp.,

B. rufithorax,

Haliplus varius,

Af dessa förekomma närmast i Östersjöprovinserna:

Gr. boreellus,

Gf. 7-seriatus n. sp.

Gf. angusticollis,

G. opacus,

Gr. subtilis.

Carabus Menetriesi,

Bembidium striatum,

B. punctulatum,

Tacbys bisulcatus,

Dromius longiceps,

i Tyskland:

Dyschirius nitidus,

Bembidium Andreae,

Amara montivaga,

Opbonus rotundicollis,

i södra Ryssland:

Bembidium Cbaudoiri
;

i England:

Hydroporus parallelus
;

i östra Sibirien :

Bembidium cupripenne, Diachila polita.

De öfriga 25 äro veterligen ännu ej funna utom vårt

4

Feronia aethiops,

Chlaenius 4-sulcatus,

Bradycellus rufithorax,

Ilybius Prescotti,

Graurodytes subtilis
;

Anisodactylus nemorivagus,

Haliplus varius,

Hydroporus Davisii,

H. nivalis;
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naturalhistoriskå område och de flesta bland dem uteslutande

anträffade i dess nordligaste del.

Om dessa nu anförda facta ställas i samband med hvad

man känner om de geologiska förändringar, den skandina-

viska norden undergått *), kan man leda sig till den åsigt,

att vår insektfauna är sammansatt af 3 skilda elementer,

hvilka under olika tider här först uppträdt, men småningom

med hvarandra sammanblandats, nemligen:

l:o. Det äldre högnordiska elementet,

2:o. Det från sydvest invandrade elementet,

3:o. Det öfver östra gränsen invandrade elementet.

Med det äldre högnordiska elementet förstås här de

djurarter, hvilka finnas qvar sedan glacierperioden och den

derpå följande tiderymd, då hela södra och mellersta Fin-

land betäcktes af hafvet och derigenom förlorade sin landt-

fauna. De måste således öfverhufvudtaget vara sådana, hvilka

kunnat uthärda ett kallt klimat, och hafva derför sitt stam-

håll inom den högre nordens fjälltrakter. Likasom öfver-

hufvudtaget rofdjur äro jemförelsevis talrikt representerade i

kallare trakter, så förekomma ock bland Coleoptera ett vida

större antal för den högre norden egendomliga arter af

Carnivora än af någon annan grupp. Inom vårt område

uteslutande funna i dess nordligare del äro följande species:

a) allmännare förekommande:

Elaphrus Lapponicus, A. Qvenseli,

Diachila arctica, A. nigricornis,

Bembidium Fellmanni, Anchcmenus Archangelicus n. sp.,

B. Hasti, Bradycellus Deutscbi,

B. prasinum, Hydroporus alpinus,

Amara torrida, H. Sanmarki,

*) Se härom Öfvers. af Finl. och den Skandin. halföns Cicada-

riae, Not. ur Skpts pro F. et FL Fennica Förh. XII. p. 25—26.
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Hydroporus hyperboreus,

H. lapponum,

Cymatopterus dolabratus,

Agabus serricornis,

b) sällsyntare:

Nebria nivalis.

Diachila polita,

Bembidium virens,

B. cupripenne,

B. repandum n. sp.,

Feronia boreella,

F. Middendorffi n. sp.,

Amara alpina,

Calatbus tarsalis n. sp.,

Anchomenus consimilis,

Harpalus nigritarsis,

Bradycellus Ponojensis,

Hydroporus septentrionalis,

Gaurodytes arcticus,

G. Thomsoni,

G. alpestris;

Hydroporus obtusipennis n.sp.,

H. monilicornis n. sp.
7

H. glabriusculus,

H. acutangulus,

Ilybius chalybeatus,

Eriglenus vittiger,

Gaurodytes Zetterstedti.

G. elongatus,

Gr. coriaceus n. sp.,

G. obovatus n sp.,

G. obscuripennis n. sp.,

Gr. boreellus,

G. angusticollis.

H. Kolströmi n. sp.,

Till arter, hvilka företrädesvis tillhöra norden, men

dock äro utbredda till södra Finland, der de någongång äro

anträffade, kunna räknas:

a) allmännare förekommande:
Bembidium Grapei,

Miscodera arctica,

Hydroporus arcticus,

H. griseo-striatus,

H. striola,

b) sällsjr ntare:

Tracbypacbus Zetterstedti,

Bembidium Sablbergi,

B. nigricorne,

Amara interstitialis,

Ancbomenus Mannerbeimi,

Feronia vitrea,

Hygrotus 5-lineatus,

Ilybius crassus,

I. angustior,

Graurodytes Ericbsoni-

Coelambus 9-lineatus,

Hydroporus brevis,

Graurodytes confinis,

G. biguttulus,

G. Wasastjernae.

Särskildt förtjena dessutom nämnas några arter, hvilka

uppträda i tvenne skilda racer, eller, om man så vill kalla
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dem, svbs2)ecies, en nordlig och en sydlig, hvilka hvardera

lefva inom sitt gebiet inom landet. De äro:

Carabus violaceus, Haliphis fulvus,

Cycbrus rostratus, Coelambus Marklini,

Patrobus excavatus, Acatodes fuscipennis,

P. septentrionis, Gaurodytes congener.

Calathus melanocepbalus,

De nordliga racerna af dessa arter, hvilka nästan alla

öfverensstamma deruti, att de äro mindre än deras motsva-

rande sydliga former, äro måhända afkomlingar af dessa

senare, som öfverlefvat glacierperioden i den högre norden

och dervid förändrats genom klimatets inverkan, under det

de sydligare racerna på senare tider invandrat från varmare

länder.

Om nu det ofvan beskrifna elementet i vår fauna har

sitt utbredningscentrum i den skandinaviska nordens fjäll-

trakter eller är att anses såsom härstammande från någon

trakt i Sibirien torde ännu vara svårt att med säkerhet af-

göra, då den nordligaste delen af Europeiska Ryssland och

Sibirien i entornologiskt afseende äro nästan helt och hållet

okända, och skulle särskildt en noggrannare undersökning af

nordligaste Urals fjälltrakter helt säkert bidraga till att bringa

ljus i denna och många dermed sammanhängande frågor.

De på senare tider till vårt område invandrade arterna

äro de, hvilka äfven förekomma i grannländerna, och dessa

utgöra, såsom ofvan blifvit nämndt, hufvudmassan af vår

fauna. Att en del af dessa inkommit den sydvestra vägen

under den tid, då den skandinaviska norden var landfast

förenad med Tyskland, men afskild från norra Ryssland

genom de då förenade Östersjön och Hvita hafvet, är alde-

les påtagligt; men att med säkerhet afgöra, hvilka eller huru

många arter sålunda inflyttat, är mycket svårt, emedan de

småningom sammanblandats med de från öster invandrade
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formerna. Det ringa antal öfverhufvudtaget mycket sällsynta

arter, hvilka inom vårt land uteslutande äro funna i syd-

vestra delen och som tillika förekomma i södra och meller-

sta Sverige, torde helst böra räknas till detta element. De

äro följande:

Calosoma inqyisitor,

Nebria brevicollis,

Bernbidium. ruficolle,

B. minimum,

Trechus micros,

T. obtusus,

Dromius 4-maculatus,

Något större är antalet af de arter, hvilka uteslutande

äro kända från östra Finland och hvilka utan tvifvel inkom-

Sådana arter äro:

Haliplus fiavicollis,

Dromius nigriventris,

Feronia gracilis,

Licinus depressus,

Chlaenius holosericeus,

Harpalus griseus,

Cymatopterus fuscus.

mit öfver östra gränsen

Carabus cancellatus,

C. convexus,

C. arvensis,

C. Menetriesi,

Bembidium paludosum,

B. argenteolum,

B. striatum,

B. punctulatum,

B. Andreae,

Harpalus rubripes,

H. anxius,

Anisodactylus nemorivagus,

I allmänhet torde kunna antagas, att de arter, hvilka

hafva den största utbredning öfver landet, leda sitt ursprung

från sistnämnda inflyttning. Allmänna öfver hela området äro:

Notiophilus aqvaticus, Elaphrus cupreus,

N. biguttatus, E. riparius,

Loricera pilicornis, Bembidium bipunctatum,

Clivina fossor, B, obliqvum,

Dyschirius globosus, B. Bruxellense,

H. varius,

Hygrotus decoratus,

Hydroporus hamulatus,

H. geminus,

H. unistriatus,

H.*oblongus,

H. neglectus,

Macrodytes dimidiatus,

Bantus notaticollis,

Uybius Prescottii.
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Bembidium doris,

Matabletkus truncatellus,

Feronia versicolor,

F. nigrita,

F. strenua,

F. diligens,

Aniara apricaria,

A. conunnnis,

Calatlius micropterus,

C. melanocephalus,

Ancliomenus 6 -ptinctatus,

Harpalus aenens,

H. latus,

Acupalpus collaris,

Haliplus ruficollis,

H. fluviatilis,

Hygrotus inaeqvalis,

Coelainbus picipes,

Hydroporus melanocephalns,

H. palustris,

H. umbrosus,

Cymatopteras Paykulli,

Rantus bistriatus,

Platambus maculatus,

Gaurodytes congener.

Såsom redan namnet antyder, äro Coleoptera carnivora

rofinsekter och lifnära sig nästan uteslutande af lefvande

leddjur, maskar, mollusker och fiskar. Då de flesta uppäta

växtätande insekter jemte deras larver och puppor, måste de

öfverhufvudtaget anses för de för menniskan nyttigaste skal-

baggarna. Deras rofgirighet och glupskhet är ofta oerhörd,

och man är icke sällan i tillfälle att se dem angripa och

uppäta hvarandra. Endast högst få förtära undantagsvis

döda djur och några lefva till en del af vegetabilier. De

vistas dels på marken och hafva i så fall särdeles väl ut-

bildade springfötter, dels i vatten, i hvilket fall deras extre-

miteter äro organiserade för simning. De flesta hålla sig om

dagen dolda under stenar, trästycken, nedfallna löf, mossa

och dylikt samt framkomma om aftonen och natten, för att

söka sig föda, flera löpa lifligt omkring vid vattenranden,

andra gräfva sig djupa hålor och gångar i jorden och ett

mindre antal träffas uteslutande under barken af träd.

Ehuru öfverhufvudtaget rörliga djur synas de flesta Car-

nivora dock företrädesvis uppehålla sig på för dem särskildt
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i detta afseende särskilja 4 hufvudslag af uppehållsorter,

nemligen: 1) sterila och torra marker, 2) bördiga ställen, 3)

sumpiga ställen och stränder och 4) vatten.

Följande tabell utvisar antalet af arter, som inom vårt

område företrädesvis förekomma på livar och en af dessa

lokaler :

Torra,
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Liksom andra skalbaggar variera äfven Carnivora icke

sällan till färgen. Så förekomma af några arter exemplar

med ljusa ben i stället för mörka eller tvertom. Likaså

uppträda många metalliskt glänsande arter i otaliga färg-

nyanser, och de normala bleka teckningarna hos vissa arter

kunna någongång förändras eller försvinna. Särskildt för-

tjena dock framhållas några egendomliga slag af varieteter,

hvilka företrädesvis uppträda i kallare länder och som ofta

blifvit uppställda och beskrifna såsom särskilda species.

Dessa äro*

1. Nigrino — d. ä. af typiskt metalliskt färgade arter

förekommande exemplar med helt och hållet svart öfver-

sida och roströda antenner och ben. Sådana varieteter före-

komma t. ex. af flera Amara-&rtev.

2. Rufino — utmärkta af antingen helt och hållet eller

baktill och på sidorna roströda elytra och rostfärgade an-

tenner och ben samt vanligen matt färg på kroppens öfver-

sida. Dessa varieteter förekomma isynnerhet i fjälltrakter.

3. Opacino — utmärkta af matt färg och tätare

punktur och förekommande hos flera Hydrocantharers honor.

4. Laevigatino — d. ä. släta varieteter af eljest med

fårade elytra försedda Dytiscus-honov.

5. Rugosino — d. ä. med ojemn yta försedda varie-

teter af normalt glatta arter. Sådana former äro funna t.

ex. af Graphoderes zonatus Q och Rantus notatus. Q.

6. Corrugatino — d. ä. individer med på tvären ryn-

kad eller fårad öfre sida af prothorax och stundom äfven

elytra, sådana som förekomma t. ex. af åtskilliga arter

Feronia, Aniara och Bembidium.

Till dessa komma ännu de olika racerna eller subspe-

cies, som blifvit observerade af några arter och hvarom

ofvan blifvit taladt.



Provinsernas beteckningssätt.

Al. = (Alandia) Åland;

A. = (Aboa) Åbo-trakten;

St. = Satakunda;

N. = Nyland;

T. = Tavastland;

S. = Savolaks
;

Ka. = (Karelia australis) södra Karelen;

K. = Ladoga-Karelen;

Kb. = (Karelia borealis) norra Karelen;

Kr. = (Karelia rossica) ryska Karelen;

Oa. =: (Ostrobottnia australis) södra Österbotten:

O. z=z norra Österbotten;

L. = finska Lappmarken;

Lr. = (Lapponia rossica) ryska Lappmarken.

Förkortningar.

Eur. = Europa.

Sv. = Sverige.

Nrg. = Norge.

Danm. = Danmark.

Öst.-prov. = Östersjöprovinserna.

Rsl. f= Ryssland.

Tyskl. = Tyskland.

Engl.



stirps i. Ciarsoria.

Fam. Cicindeletae.

1. Cicindela sylvatica L. — Sahlb. /. F. 1,185,4. —
Thoms. Sk. C. I, 161, 1. — Schaum /. D. I, 12, 1.

Ej sällsynt i sandiga barrskogar öfver större delen af Fin-

land ända upp till sydligare delar af Lappmarkerna, hvarest den

nordligast blifvit anträffad vid Muonioniska (68°) och Kantalaks.

Träffas talrikast i Juli och Augusti månad; flygten är ganska

hög och stark, den uppstiger äfven understundom på trädstam-

mar. — Temmeligen allmän öfver nästan hela Eur. — U. F. M.

2. C. campestris L. — Sahlb. /. F. I, 184, 1. —
Thoms. Sk. C. I, 166, 2. — Schaum /. D. I, 13, 2.

Allmän på åkrar och fältbackar i södra och mellersta

Finland, nordligast observerad i Kuusamo i norra Österbotten

(61°). Träffas talrikast om våren, Maj—Juni, men äfven stun-

dom sent på hösten. — Utbredd öfver hela Eur. och angränsande

delar af As. samt hela Sib. — U. F. M.
Var. b, (C affinis Fisch. Ent. Tmp. ross. I, tab. I,

f. 5) punctis albis elytrorum fere omnino deficientibus.

Sällsynt; jag har träffat den i myrmalmshögar vid Dwo-
retz i ryska Karelen, der larven förekom i mängd. — U. F. M.

3. C. hybrida L. — Sahlb. /. F. 185, 2. - Thoms.

Sk. C. I, 5, 3. — Fairm. et Laboulb. Fann. ent. Fr. 2, 3.

— Schaum /. D. I, 21, 5.

Ej sällsynt på. torra fältbackar i Karelen och Savolaks

under Juni och Juli månader; någon gång äfven funnen i Ny-
land, Österbotten och sydligaste delen af Lappland. Den flyger

ganska snabbt och långt. — Utbredd öfver hela n. och m. Eur.

samt Sib. — U. F. M.
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Var. h. (C. maritima Dej.). Denna lokalvarietet är fun-

nen endast vid Finska och. Bottniska vikens stränder äfvensom
vid stranden af Kemiträsk (66° 40') af Wegelius enl. Man-
nerheim. — Nordsjöns ock Östersjöns stränder. — U. F. M.

Fam. CaraMci.

4. Carabus catenulatus Scop. — Sahlb. I. F. 212, 3.

— Thoms. Sk. C. I, 170, 2. — Fairm. et Lab. F. fr.

19, 3. — Schaum /. D. I, 143, 14.

Sällsynt under stenar o. d. mest i bergstrakter. Funnen i

Savolaks af Pippingsköld, vid Vasa af Wasastjerna, i Tor-

neå Lappmark af Heikel, äfvensom vid Karesuando (68° 40')

af (xrape ock vid Ponoj i ryska Lappmarken (67°) den 10
Augusti 1870 af förf. — Spridd i bergstrakter i n. Eur. äfven-

som i Frkrs fjälltrakter ock i Sckweiz. — U. F. M.

5. C. violaceus L. — Sahlb. 7. F. 212, 2. — Thoms.
Sk C. I, 170, 3. — Fairm. et Lab. F. fr. 20, 5. — Schaum
I. D. I, 151, 18.

Ej sällsynt under mossa och trädstubbar i skogar i södra

Finland; äfven funnen i Lappland af F. Sahlb erg och nordli-

gast vid Kola (69°) i ryska Lappmarken af Sjögren. — Ut-

bredd öfver större delen af Eur. — U. F. M.
Anm. De Lappska exemplaren utmärka sig genom mindre storlek, kor-

tare elytra och på sidorna mera afrundad prothorax än på sydfinska exemplar.

6. C. glabratus Payk. - Sahlb. I. F. 212, 1. —
Thoms. Sk. C. I, 170, 4. — Fairm. et Lab. F. fr. 20, 6.

— Schaum /. D. I, 156, 20.

Temligen allmän öfver hela Finland isynnerhet dess bergs-

trakter. Talrikast funnen i Lappmarkerna, der den förekommer
t. o. m. uppe på fjällen ända vid Hetta (68° 40') och Ponoj. —
Utbredd öfver en stor del af Europas bergstrakter med undantag
af dess vestligaste ock sydligaste delar. — U. F. M.

7. C. convexus Fabr. — Thoms. Sk. C. I, 171, 5. —
Fairm. et Lab. F. fr. 20, 7. — Schaum /. D. I. 158, 21.

Sällsynt; funnen endast i Viborgs län af Mäklin samt i

Föglö socken på Åland enl. uppgift af E. J. Bonsdorff. —
Ej sällsynt öfver större delen af m. Eur. och äfven funnen i

Engl., s. och m. Sv. och s. Nrg. — U. F. AL
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8. C. arvensis Fabr. — T ho ms. Sk. C. /, 777, 6. —
Schaum 1. D. I, 142, 13. - Fairm. et La b. F. fr. 22, 14.

Sällsynt: funnen vid Kirjola i närheten af Vihorg af Mäk-
lin, i Metsäpirtti på Karelska näset 1 Juli 1866 af förf. äfven-

som i Hollola i Tavastland (61°) af E: Lang. — Utbredd öfver

m. Eur., Engl., Danm., Sv., Öst.-prov. och Sib. — U. F. Al.

.9. C. nemoralis Miill. — Sahlb. /. F. 213, 4. —
Thoms. Sk C. I, 171, 6. - Fairm. et Lab. F. fr. 20, 8.

— Schaum I. D. I, 160, 23.

Allmän i lundar och trädgårdar i närheten af Abo och

Helsingfors städer, äfven tagen i S:t Michel af Kekoni och vid

Vasa (63°) af Wasastjerna, men synes nästan helt och hållet

saknas i de inre delarna af landet. — Utbredd öfver en stor

del af Eur. — U. F. M.

10. C. hortensis L. — Sahlb. /. F. 213, 5. — Thoms.

Sk. C. I, 171, 8. — Schaum /. D. 159, 22. — Fairm. et

Lab. F. fr. 21, 12.

Temmeligen sällsynt i skogar i södra Finland, äfven tagen

på Åland af Ingelius; nordligast funnen vid S:t Michel af

Kekoni och vid Wasa (63°) af Wasastjerna. — Synes före-

trädesvis förekomma i ö. Eur., men är någongång anträffad äfven

i vestligare delar t. ex. i Schweiz och Frkr. — U. F. M.

11. C. cancellatus II lig. — Thoms. Sk. C. I, 171, 9.

— Schaum /. D. 1,135, 11. — Fairm. et Lab. F. fr. 23, 17.

Ej sällsynt på torra ställen isynnerhet på sandiga vägar

på Karelska näset, nordligast mig veterligen tagen i Salmis

(62°) af Simming. Uppgiften att den vore tagen i Lappland

af Kolström (Zett. Ins. Lapp. 32, 4) torde behöfva bekräf-

telse. — Utbredd öfver större delen af Eur. — U. F. M.

12. C. granulatus L. — Sahlb. i~. F. 213, 6. —
Thoms. Sk C. I, 172, 10. — Schaum /. I). I, 133, 10. -

Fairm. et Lab. B. fr. 23, 18.

Allmän isynnerhet på sumpiga ställen i södra och mellersta

Finland, sällsyntare i nordligare delen af landet, der den är

tagen vid Muonioniska (68°) af Kolström. — Utbredd öfver

nästan hela m. och n. Eur. — U. F. 3/. .

13. C. Menetriesi Fald.: Oblongus, eouvexiusculua,

supra obscure aeneus, nilldus, profchorace subqvadrato, late-
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ribus rotundatis, angulis posticis subproductis, rotundatis, ely-

tris carinis duabus subcurvatis tuberculisqve oblongis triplici

serie elevatis, interstitiis subrugosis; corpore subtus, palpis,

antennis pedibusqve nigris. Long. 8^ lin.

Fisch., Entom. Ross. III, 185, 42, Tab. 7 b.,
f.

2. —
Dej. Hist. nat. et Icon. Col. Eur. I, 462, 70, Tab. 51, f. 3.

— Spec. gen. Col. V. 550, 146. — Seidl. faun. Balt., 6.

Sällsynt; endast funnen i Jääskis socken i Karelen af

Mäklin. — Tagen vid S:t Petersburg, i Livland och Kurland
äfvensom i Sib. — Mäkl. sa/ml.

14. C. clathratus L. — Sa hl b. I. F. 214, 7. — Thoms.
Sk. C. I, 172, 11. — Schaum /. D. I, 130, 8. — Fairm.

et Lab. F. fr. 23, 19.

Temligen sällsynt på sumpiga -ställen i södra och mellersta

Finland, nordligast är den funnen vid Pello i norra Österbotten

(67°) af Zetterstedt. — Utbredd öfver n. och m. Eur. samt

äfven tagen vid Medelhafskusten och i Sib. — U. F. Ål.

15. C. nitens L. — Sahlb. /. F. 215, 8. — Thoms. Sk.

C. I, 132, 12. — Schaum /. D. I, 119, 7. — Fairm. et Lab.

F. fr. 24, 23.

Ej sällsynt på sandiga ställen öfver en stor del af Fin-

land; nordligast är den funnen vid Muonioniska (68°) och Ponoj.
— Utbredd i n. Eur. ända till Ural. — U. F. JM.

16. Calosoma inqvisitor L. — Sahlb. /. F. 211, 1. —
Thoms. Sk. C. 11, 1. — Schaum I. D. 111, 3, 1. — Fairm.

et Lab. F. fr. 18, 2.

Sällsynt; funnen endast i ekskogar på Eunsala och vid

Ispois nära Abo (60° 10') för några decennier sedan allmännare,

men på senare tider ej återfunnen. Den uppklättrar på träd

och buskar för att söka fjärillarver. — Utbredd öfver m. och
n. Eur. — U. F. M.

17. Cychrus rostratus L. — Sturm Deutscld. Ins. III,

15, 1, T. 53. - - Dej. Spec. gen. Col. II, 8, 4. — Sahlb.

/. F. I, 215, 1. -- Cychrus elongatus Thoms. Sk. C. X,

Suppl. 289. — C. rostratus var. b. Schaum /. D. I, 185.

Sällsynt i skogar under stockar och stenar i södra Fin-

land. Funnen vid Willnäs af Mannerheim, i Pargas enl. Ren-
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ter, i Yläne af C. Sahlberg och förf., i Hvittis och Rimito af

A. v. Bonsdorff, i Tavastland af Lindfors, på Valamo i

Ladoga af Hallonblad, i Sotkamo i norra Österbotten (64°
20') af W. Nyländer äfvensom vid Pergnba i ryska Karelen
af förf. — Utbredd öfver n. och ni. Eur. bergstrakter. — U. F. M.

Obs. Då af Linnés beskrifning ej med säkerhet framgår, hvilken

art han haft för sig, har jag ansett mig böra följa Hoppes och Dejeans
första tolkning af arten och i följd deraf förändrat Thomsons benämning.

Var. b: dimidio minor, convexior et brevior, angulis

posticis prothoracis valde obtuse rotundatis.

Cychrus pugmaeus Chaud. Bull. d. Moscou 1837, III,

14, 14.

Sällsynt; jag har funnit den vid Kantalaks, Imandra, So-

nostroff och Ponoj (67° 10') i ryska Lappmarken från Juni—
September 1870. — Äfven tagen på Dovre och några högre
fjäll i m. Eur. — U. F. ÅL

18. Leistus ferrugineus L. — Thoms. Sk. C. I, 177, 2. t

— Schaum /. D. I, 86, 4. — Pogonophorus spinilabris

Sahlb. /. F. 210, 1.

Ej sällsynt på odlade marker i södra Finland, men veter-

ligen ej funnen nordligare än vid Vasa (63°), der den är tagen

af Wasas tj erna. — Temmeligen allmän i m. Eur. — U. F. M.

19. L. rufescens Fabr. — Thoms. Sk. C. 178, 3. —
Schaum /. D. I, 86, 5. — Pogonophorus spinilabris var. b.,

Sahlb. I. F. 210.

Sällsynt i fuktiga skogslundar i södra Finland. Funnen

vid Viborg af Mannerheim, i Pargas af O. Reuter, vid Hel-

singfors af W. Nyländer; jag har träffat den i Yläne och på
Valamo i Ladoga (61° 30'). — Spridd öfver n. delen af Eur.

— U.F.M.

20. Pelophila borealis Payk. — Thoms. Sk. C. I,

179, 1. - Seidl. F. B. 3. — Nebria Sahlb. /. F. 208, 5.

Ej sällsynt i Lappland under stenar isynnerhet vid strän-

der af floder och sjöar ända till Hetta (68° 40') och Ponoj;

äfven funnen vid Torneå af Zetterstedt; vid Jakobstad i

Österbotten och Vigsjön i ryska Karelen af förf.; i Idensalmi

i norra Savolaks af J. Lagus och i Lapinlaks och Kortejoki

(63°) af A. Malmberg. — Föröfrigt är denna högnordiska

insekt funnen endast i arktiska Eur. och Sib. - - U. F. M.
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21. Nebria livida L. — Sahlb. /. F., 206, 1. -
Thoms- Sk. C. I, 180, 1. - Schaum /. D. I, 92, 1. -
Seidl. F. B. 3.

Sällsynt vid sandiga sjö- och flodstränder i södra Finland.

Funnen i Viborgs län af Tams, A. Malmberg och förf., som
träffat den vid Ladoga och Viisjoki, i Nyland vid Thusby träsk

af E. Hjelt äfvensom nordligast i Tammela (61°) af E. J.

Bonsdorff och Grönlund. Hos oss förekommer såväl den

bred-randade, som den smal-rändade formen (N. lateralts Fabr.)

och jag har funnit begge tillsammans vid Ladoga. — Utbredd
öfver en stor del af Eur. och angränsande delar af As., men
förekommer talrikast i s. länder. — U. F. M.

22. N. brevicollis Fabr. — Thoms. Sk. C. I, 180, 2.

— Schaum /. D. I, 96, 3. — Seidl. F. B. 3.

Sällsynt; funnen endast på Åland i Hammarland af Emil
Bonsdorff och Mäklin. — Allmän i m. och s. Eur. — U. F. M.

23. N. Gyllenhalii Schönh. — Sahlb. I. F. 207, 3.

— Thoms. Sk. C. 180, 3. — Schaum /. D. I, 98, 5. —
Seidl. F. B. 3.

Lefver vid steniga stränder af sjöar, floder och bäckar
och är ej sällsynt i östra och nordliga delar af Finland ända
upp till nordligaste Lapplands fjällbäckar. — Förekommer äfven
i m. och n. Eur. fjälltrakter och öfver hela Sib. — U. F. M.

Var. rufino, var. b. Thoms., 1. c. — Schaum /. D.

I, 98, var. a. — N. hyperborea G-yll. Ins. Sv. IV, 415,

3—4. — N. arctica Dej. Sahlb. /. F. 206, 2.

Denna varietet tillhör uteslutande landets nordligaste fjäll-

trakter och är funnen i Torneå Lappmark af Heikel, Mäklin
och Kolström samt i ryska Lappmarken af förf., som ofta

funnit den tillsammans med hufvudformen vid fjällbäckar vid
Imandra och Ponoj. — Den förekommer äfven på m. Europas
fjäll. — U.F.M.

24. N. nivalis Payk. - Sahlb. /. F. 207, 4. —
Thoms. Sk. C. 181, 4. - Seidl. F. B. 3.

Sällsynt; denna utmärkta art har endast blifvit funnen
på de högsta fjällen i Lappmarken invid eller på de eviga snö-
drifvorna, der knappt någon annan skalbagge förekommer. Hos
oss är den tagen i Torneå Lappmark af Heikel och Mäklin,
i Utsjoki af Fellman och i ryska Lappmarken af förf., som
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funnit några exemplar mellan stenar vid kanten af en snödrifva

vid Ponoj den 13—14 Augusti 1870. — Föröfrigt är den fun-

nen endast i svenska och norska Lappmarkerna. Uppgifterna att

denna art äfven skulle förekomma i Skottland, på Kiesengebirge

ock Alperna hafva befunnits bero af en förvexling med en röd-

bent varietet af föregående art. — U. F. M.

Var. b. femoribus nigro-piceis. — G^yll. /. F. Sv. IV,

416, App. — Zett. Ins. Lapp. 29, 3.

Ett exemplar funnet tillsammans med bufvudformen vid

Ponoj af förf. ocb ett annat af Fellman i Utsjoki. — U.F.M.
Var. c. pedibus totis nigerrimis. — Zett. 1. c. var. c.

— S ah Ib. /. F. 208, 4, var. b. — Carabus nivalis var. /S.

Payk. F. Sv. I, 119, 29.

Mycket sällsynt i den högre norden.

25. Notiophilus aqvaticus L. — Thoms. Sk. C. I,

182, 1. - Schaum l. c. 62, 1. — Seidl. F. B. 3. — Ela-

phrus Sahlb. I. F. 188, 6.

Allmän på fuktiga ställen under stenar, affallna löf och

mossa isynnerhet vid trädrötter i skogar och utbredd öfver hela

landet ända till dess nordligaste delar. — Allmän öfver hela n.

och m. Eur. samt en del af Sib. — U. F. M.

26. N. palustris Duft. — Thoms. Sk. CL — Schaum

I. D. I, 63, 2. — Seidl. F. B. 3.

Förekommer på enahanda lokaler med föregående och torde

vara utbredd öfver en stor del af Finland, ehuru den blifvit

sammanblandad med föregående. Jag bar funnit den vid Abo,

Helsingfors och i ryska Karelen
o
nordligast vid Kem (65°) samt

har äfven sett exemplar från Åland, Högland, Gramla Karleby

och Vasa. — Synes hafva samma utbredning som föregående.

- U.F.M.

27. N. biguttatus Fabr. — Thoms. Sk. C. I, 182, 3.

- Schaum /. D. I, 64, 3. — Seidl. F. B. 3. — Elaphms

Sahlb. /. F. 189, 7.

Ej sällsynt med de föregående öfver hela landet; nordli-

gast har jag funnit den vid Ponoj (67° 10'). — Utbredning

som föregående arters. — U. F. M.

28. Trachypachys Zetterstedti Gyll. — Thoms. Sk.

C. I, 183, 1.
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Af denna sällsynta och af entomologerna eftersökta art

hafva endast enstaka exemplar blifvit funna hos oss nemligen

vid Kolva i Yläne (61°) af C. Sahlberg, vid Jockis i Tam-
mela nnder mossa vårtiden af E. J. Bonsdorff samt i Lapp-
marken af F. Sahlberg. — Föröfrigt är den funnen endast i

svenska Lappmarken, vid St. Petersburg och, enligt uppgift af

Sol sky, vid Amur. — Mannerh. och Sahlb. sand.

29. Loricera pilicornis Fabr. — Sahlb. /. F. 209, 1.

— Thoms. Sk. C. I, 185, 1. — Schaum /. D. I, 315, 1.

— Seidl. F. B. 12.

Ej sällsynt på fuktiga ställen, isynnerhet i skogar, öfver

hela Finland ända upp till Karesuando (68° 20') i Torneå Lapp-

mark. — Utbredd öfver n. och m. Eur. och Sib. — U. F. M.
Var. b: elytris testaceis, dorso fusco-aeneis. — Gry 11.

Ins. Sv. I, 46, 1, var. b. — Sahlb. /. F. 209, var. b. —
Schaum /. D. I, 315, 1, var.

Sällsynt tillsammans med hufvudformen. — U. F. M.

30. Clivina fossor L. — Sahlb. J. F. 264, 2. - Thoms.
Sk. C. 186, 1. - Schaum I. D. I, 229, 1. - Seidl. F. B. 7.

Denna art uppehåller sig på fuktiga ställen och gräfver

sig gångar såväl i fuktig sand som lera med tillhjelp af sina

starka framtibier. Den är allmän och utbredd öfver hela Fin-

land ända till dess nordligaste delar. — Allmän öfver hela Eur.

och angränsande länder. — U. F. M.
Var. b: tota pallide testacea, capite prothoraceqve in-

terdum piceis.

1 11ig., Gy.ll. Ins. Sv. II, 169, 2, var. b. - Sahlb.

/. F. 265, var. b.

Sällsyntare än hufvudformen.

31. Dyschirius thoracicus 1 11 ig. — Thoms. Sk. C. I,

188, 1. — Schaum I. D. I, 199, 2. - Seidl. F. B. 7.

— Clivina Sahlb. /. F. 265, 5. — Clivina digitata Sahlb.

/. F. 1. c. 266, 6 (excl. syn.). — Dyschirius riparius Mann.
Bull. d. Mosc. 1844, I, 189, 1.

Ej sällsynt vid sandiga stränder af hafvet, sjöar och floder,

der den i likhet med sina samslägtingar gräfver sig gångar och

hålor i sanden. — Utbredd öfver större delen af Finland åtmin-

Btone upp till Soukelo i ryska Lappmarken (67°), der jag funnit

5
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den, och till Torneå Lappmark, der den är tagen af Kolström.

— Utbredd öfver nordligare delen af Eur. — U. F. M.
Obs. Alla finska exemplar, hvilka jag sett bestämda såsom D. di-

gitatus Dej., och deribland äfven C. Sahlbergs typexemplar, hafva be-

funnits vara nykläckta exemplar af ifrågavarande art, hvilka ofta hafva

tibiernas apical-sporre genom torkning inböjd. Den rätta D. digitalus Dej.

tillhör sydligare delar af Europa (uppgiften att den skulle förekomma i

Livland torde behöfva bekräftelse), hvarför jag ej tvekat, att utesluta den

från vår fauna.

Var. d. (corrugano) paullo minor, femoribus posterio-

ribus obscurioribus, prothorace disco transversim strigoso. —
Dyschirius Lapponicus Mann. in coll. Mann.

Sällsynt; ett exemplar, taget i Lappland af Wegelius,
förvaras i Universitetets Mannerheimska samling.

Obs. I Mohla socken i södra Karelen har jag funnit ett exemplar

af en Dyschirius, som af Thomson blifvit bestämd till D. thoracicus,

men hvilket synes mig utgöra ett skildt species. Det afviker nemligen

genom något smalare kroppsform, clypeus utplattad, ej afskild från pannan

genom någon tydlig fåra, ögonen mera spetsigt kullriga och elytra med

djupa, knappt punkterade strimmor. Till färgen är det likt D. thoracicus

med elytra starkt kopparglänsande. Då jag ej sett mer än ett exemplar,

har jag dock ej vågat uppställa en ny art af detta ganska svårt utredda slägte.

32. D. obscurus Gyll. — Thoms. Sk. C. I, 188, 2.

- Schaum /. D. I, 200, 3. — Seidl. F. B. 7.

Sällsynt; funnen i Viborgs län af Mannerbeim oeb för-

varas i bans samling under namn af D. aeneus Ziegl., Dej.,

och i Nyland af Mäklin. Jag har tagit den vid stranden af

Ladoga i Metsäpirtti kapell den 2 Juli 1866. — Funnen vid

Östersjöns och Nordsjöns södra kuster samt i södra Ryssl. vid

flod- och sjöstränder. — U. F. M.

33. D. politus Dej. — Thoms. Sk. C. 1, 188, 3. —
Schaum /. D. I, 206, 7. - Seidl. F. B. 8. - Clivina

Sahlb. /. F. 265, 3.

Sällsynt; funnen vid Åbo af C. Sahlberg, vid Villnäs af

Mannerheim och i Nyland af Mäklin och A. Helenius samt

i Pulkkila i norra Österbotten (64° 30') d. 15 Juni 1873 af förf.

— Ej sällsynt i Skåne och n. Tyskl. samt utbredd öfver större

delen af Eur. — U. F. M.

34. D. nitidus Dej. Vireseenti-aeneus, nitidus, antennis

brunneis, basi testaceis, o re pedibusqve rufo-femigineis^ fe-
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moribus anticis piceis; prothorace subrotundato, medio pro-

funde canaliculato, stria marginali pone setam posteriorem

desinente, capite sulcis frontalibus profunde impressis; ely-

tris oblongo-ovatis, basi subtruncatis, satis profunde striatis,

striis ultra medium punctatis, suturali basi puncto umbilicato

notata ibiqve cum secunda subconjuncta, marginali ad hu-

merum disinente; interstitio tertio punctis duobus impresso;

tibiis anticis latis, extus obsolete denticulatis, spina apicali

elongata et incurvata.

Long. 2£ lin. (Ad sectionem B, a, b, Thoms. pertinet).

Er. Käf. d. Mark. I, 37, 2. — Schiödte Danm. El.

116, 2. — Schaum /. D. I, 205, 6. — Seidl. F. B. 8.

Clivina nitida Dej. Spec. gen. Col. I, 421, 9 (1825).

— Icon. et hist. not. Col. Eur. I, 218, i, pl. 23, f.
4.

Sällsynt; funnen i Nyland af Mäklin. Jag bar funnit.

den i mängd i en regnvattensamling på lergrund i Parikkala

(61° 30') d. 12 Augusti 1872. — Utbredd öfver m. och s. Eur.

samt äfven tagen i Danm. och Engl. — U. F. M.

35. D. aeneus Dej. — Thoms. Sk. C. I, 190, 6. —
Sch a ::i /. D. I, 215, 14. - Seidl. F. B. 8. — Clivina

punctala Sahlb. /. F. 265, 4 (excl. synonj.

Sällsynt, men utbredd öfver större delen af området; fun-

nen vid Åbo af C. Sahlberg och Mannerheim, i hvilkens

samling den står under namn af D. borealis Mann., i Pargas

af O. Eeuter, i Nyland af förf. och Mäklin, hvilken äfven

funnit den tillsammans med Fornxica exsecta, i s. Karelen och

vid Vasa af Mannerheim och Tengström, nordligast i Lapp-

land (67°) af Kolström och F. Sahlberg. I stor mängd har

jag träffat den i en regnvattensamling på lergrund i Parikkala

tillsammans med föregående art den 12 Aug. 1872. — Ej säll-

synt öfver större delen af Eur. och Sib. — U. F. Af.

Obs. Den rätta D. punctatus Dej., för hvilken C. Sahlberg hållit

närvarande art, har hittills hlifvit funnen endast i Frankrike och Spanien

och är sålunda helt och hållet främmande för vår fauna.

36. D. globosus Hbst. — Schaum /. D. 1, 224, 21.

— Seidl. F. B. 8. — D. gibbm Thoms. Sk. G. I, 191, 8.

— Clivina gibba Sahlb. 7, F. I, 266, 7.

Allmän öfver hela området ; lefver såväl vid stränder, som

under stenar på högländtare ställen. — Allmän öfver hela Eur.

och angränsande delar af As. — U. F. M.
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Var. b: supra aeneus. — Dyschirius maritimus Bohem.
Bidr. Gott. Ins., Kongl. Vet. Ak. Ilandl. 1849, 198.

Funnen vid Hvita hafvets och Finska vikens stränder; för-

öfrigt på Gottland. — U. F. M.

37. Elaphrus uliginosus Fabr. — Sahlb. /. F. 186, 1.

— Thoms. Sk. C. I, 193, 1. — Schaum /. D. I, 70, 1.

— Seidl. F. B. 2.

Sällsynt vid sjö- och flod-stränder i södra Finland. Funnen
vid Villnäs af Mannerheim, på Åland af Tengström, vid

Abo af C. Sahlberg och förf., i Pargas af O. Eeuter, vid

Ispois af Pippingsköld, i ryska Karelen af A. G-tinther, i

Nyland, Tavastland och Kuusamo (66°) af Mäklin
3 på Högland

af M. Brenner, och i Hollola i Tavastland och i Yläne af

förf. — Spridd öfver hela Eur., ehuru öfverallt mera sällsynt.

— U.F.M.
Var. b: supra niger vel nigro-coerulescens. — Gry 11.

Ins. Sv. II, 6, 1, var. b. — Sahlb. /. F. 187, var. b.

Ännu sällsyntare än hufvudformen.

38. E. cupreus Duft, — Sahlb. /. F. 187, 2. —
Thoms. Sk. C. I, 193, 2. - Schaum /. I). I, l. c. 71, 2. —
Seidl. F. B. 2.

Ej sällsynt vid stränder och utbredd öfver hela landet. —
Allmän i n. och m. Eur. och i Sib. — V. F. M.

Var. b: supra aeneo-virescens. — Sahlb. 1. c. var. b.

Var. c: supra niger vel nigro-coerulescens.

Förekomma sällsyntare tillsammans med hufvudformen.

Var. d: femoribus ad partem piceo-rufis, corpus supra

nigricans.

Sällsynt; funnen i Muonioniska af Mäklin.

Var. e: supra niger nitidus, pedibus totis rufis. — Hey-

den Stett. ent. Zeit. 1866, 250, var. arcticvs. — ElapJirus

arcticus Dej. Spec. gen. Col. 2, 272, 3. — Sahlb. /. F. 187, 3.

Denna utmärkta varietet uppgifves af Schönherr vara

tagen i Lappland. Ett exemplar skall äfven vara funnet vid

Alten i norska Finmarken af Staudinger och Wocke.

39. E. Lapponicus Gyll. — Sahlb. I. F. 188, 4. -
Thoms. Sk. C. I, 193, 3. — Seidl. F. B. 2.
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Sällsynt; funnen vid stränderna af Torneå elf och dess

bifloder i Torneå Lappmark af Grape, Kolström, Zetter-

stedt, Deutsch, Frigelius, Asp, Mäklin, F. Sahlberg,
Blank och förf.; i Kuusamo af Mäklin, vid Kemi elf af

Kastrén. — Föröfrigt är den funnen endast i Skandinaviens

Lappmarker, i n. Skottland och i n. Sib. — U. F. M.

Var. b: viridis, costulis inter foveolas elytrorum aureo-

rufis. — Sahlb. 1. c. var. b.

Förekommer tillsammans med föregående.

Var. c: obscurior, supra aeneo-niger. — J. Sahlb. Ant.

Lappl. CoL, Not. Skpts pro F. et Fl. Fenn. Förh. 1870, 402,

2, var. c.

Mycket sällsynt, jag har funnit den vid Jerisjärvi i

Torneå Lappmark den 2 Juli 1867. — U. F. Al.

40. E. riparius L. — Sahltv /. F. 188, 5. - Thoms.

Sk. C. 1, 192, 4. — Sch anm /. D. I, 72, 3. — Seidl. F. B. 2.

Högst allmän vid stränder och på fuktiga ställen öfver

större delen af Finland åtminstone ända upp till Muonioniska (68°)

och Triostrov. — Allmän öfver hela Eur. och m. As. — U. F. M.

Var. b: supra cupreus, prothorace capite angustiore,

elytris latioribus et minus convexis (an distincta species).

— Schiödte Danm. Elevt. 356, 1, /?.

Funnen vid Uleåborg af Mäklin.

Var. c: supra aeneo-niger. — Schiödte l. c. y.

Något sällsyntare än hufvudformen, tillsammans med hvil-

ken den förekommer.

41. Blethisa multipunctata L. — Thoms. Sk. C. I,

194, 1. - Schaum /. D. I, 77, 1. — Seidl. F. B. 3. —
Nebria Sahlb. /. F. 208, 6.

Sällsynt på gytjiga ställen och fuktiga ängar, men utbredd

öfver större delen af landet ända upp till Enontekis (68° 30'),

der den är funnen af Mäklin. — Utbredd öfver n. och m. Eur.
och Sib. — U. F. M.

42. Diachila arctica Gyll. — Thoms. Sk. C. IX,

15, 1. — Harpaha Sahlb. /. F. 226, 15. — Arctobia Thoms.
Sk. C 1, 195, 1.
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Sällsynt i norra Lappland: den uppehåller sig isynnerhet

på kärr och sumpiga ställen. Funnen vid Karesuando (68° 30')

af Grape, vid Muonioniska af Zetterstedt, Kolström, Fro-
sterus, A. Palmen och förf., som funnit flera exemplar lifligt

omkringflygande och springande på snö och is på ett kärr under

solskensdagar 19 — 20 Juni 1867 ; äfven har jag tagit den vid

Ponoj i ryska Lappmarken under stenar på fuktiga ställen den

23 Aug. 1870. — Föröfrigt är den funnen endast i nordligaste

delen af v. Sih. — U. F. M.

Obs. Då Thomsons diagnos är alltför kort och ofullständig för

att åtskilja denna art från följande, har jag ansett mig böra lemna en annan :

Diachila arctica Gyll. Elongata, modice convexa, antice

angustata, cuprea, nitida, subtiliter punctulata, clypeo fron-

teqve medio sublaevibus; prothorace cordato-qvadrato, postice

constricto et utrinqve fovea profunda, extus plica distincta

subangulari terminata; elytris subtiliter punctato-striatis, striis

postice evanescentibus, interstitio tertio foveolis 2—5 obsoletis

impressis; corpore subtus punctato, coxis posticis metasterno-

qve antice laevibus; tibiis piceo-testaceis, tarsis antennisqve

nigricantibus. Long. 3 ^ — 3 1 lin.

Var. b: supra virescenti-violacea. — Sahlb. /. F.

226, 15, var. b.

Var. c: supra viridis, unicolor. — Zett. Ins. Lapp. 31,

Blethisa arctica var. c.

43. D. polita Fald. Elongata, fortiter convexa, aeneo-

cuprea, fortius punctata; clypeo distincte punctato; prothorace

subcordato, postice fortiter constricto, basi utrinqve fovea

profunda impresso, haud plicato; elytris antice profunde ir-

regulariter striato-punctatis basiqve punctis vagis impressis,

postice sublaevibus; corpore subtus cum metasterno coxisqve

posticis punctato; tibiis testaceis, tarsis apice antennisqve

nigricantibus. Long. 3| lin.

Blethisa Fal dem. Col. a Bungio in China bor. Mong.

et Alt. coll. 23, 11 (1835).

D. arctica Gyll. paullo minor, statura convexiore, pun-

ctura fortiore et crebriore, prothorace inträ angulos posticoe

haud plicato ceterisqve notis facillime distingvenda. Caput



71

cum oculis prothorace paullo angustius, cupreo-aeneum, niti-

dum, supra confertim et satis profunde punctatum, punctis in

medio frontis et clypeo paullo remotioribus, impressionibus

frontalibus obsoletissimis, mandibulis piceo-rufis, apice nigri-

cantibus; palpis nigris, basi anguste rufis, structura ut in

praecedente; gula laevi. Antennae basin prothoracis su-

perantes, qvam in praecedente paullo tenuiores, nigrae, te-

nuissime setosae, articuHs 4 pritnis glabris, ceteris tenuiter

griseo-pubescentibus; primo crasso, secundo duplo longiore,

hoc latitudine aeqvilongo, tertio fere obconico, praecedenti

duplo longiore; 5— 10 subaeqvalibus, latitudine distinete lon-

gioribus, ultimo adhuc longiore, apice subacuminato. Pro-

thorax latitudine basali fere longior, subcordatus, basi api-

ceqve truncatus, lateribus antice fortiter rotundato-dilatatis,

basi abrupte constrictus, angulis basalibus rectis; supra for-

titer convexus, antice obsolete, basi fortius transversim im-

pressus, cupreo-aeneus, nitidus, confertim sat profunde pun-

ctatus, medio vix visibiliter canaliculatus, intra angulos posti-

cos fovela profunde impressa usqve ad marginem lateralem

elevatum extensa, plica submarginali nulla. Scutellum breve,

rotundato-triangulare, basi subtiliter punctulatum. Elytra

elongata, prothoracis basi multo latiora, obovata, pone me-

dium dilatata, valde convexa, fortiter striato-punctata, striis

basi intricatis, postice omnino evanescentibus, interstitiis pla-

nis, basi punctis vagis impressis, tertio foveolis duabus obso-

letissimis impressis; epipleuris punctis ocellatis in serie positis

instructis; tota cupreo-aenea, nitidissima. Corpus subtusnigro-

aeneum, nitidum, pectore abdomineqve basi fortiter punctatis,

metasterno postice abdomineqve maxima ex parte laevibus;

coxis remote subtiliter punctatis. Pedes nigro-aenei, tibiis

ferrugineo-testaceis, tarsis rufescentibus, articulis apice nigro-

piceis; anticis articulis 4 primis in mare dilatatis.

Denna intressanta för Europas fauna nya insektart före-

kommer sällsynt i ostligaste delen af ryska Lappmarken. Jag
har funnit några exemplar på torra ställen under stenar vid Ponoj
den 12, 17 och 25 och vid Pializa den 28 Aug. 1870. — För-
öfrigt är den tagen endast på Kamtschatka och på Altai-bergen.
- U.F.M.
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Obs. Citatets riktighet har blifvit bekräftad af Dr Sol sky, hvil-

ken haft godheten jernföra ett af mina exemplar med det i Petersburgs

museum förvarade Faldermanska typexemplaret och funnit det dermcd full-

komligt öfverensstämma.

44. Tachypus pallipes Duft, — Schaum /. D. 1,

670, 2. - Seidl. F. B. 42. — Bembidhim Sahlb. /. F.

190, 1. — Thoms. Sk, C. I, 197, 2.

Sällsynt; funnen i Lappland af Heikel, vid Tuovilanlaks

af C. Lundström, vid Kuopio af Ehnberg och vid Vornova
i ryska Karelen den 30 Juni 1869 af förf. — Förekommer,
ehuru öfverhufvudtaget sällsynt, öfver större delen af m. Eur.

— U.F.M.

45. T. flavipes L. — Schaum /. D. I, 671, 3. ~
Seidl. F. B. 42. — Bembidium Sahlb. /. F. 190, 2. -
Thoms. Sk. C. I, 197, 2.

Temligen sällsynt på fuktig sandjord i s. Finland; funnen

vid Villnäs af Mannerheim, i Tavastland af Kekoni, Lind-
fors och Nordman, vid Vasa af Wasastjerna, i Yläne och

s. Karelen af förf. Zetterstedt uppgifver den äfven vara tagen

af Frigelius i Torneå Lappmark. — Utbredd öfver hela Eur.

och angränsande delar af As. — U. F. M.

46. Bembidium velox L. — Thoms. Sk. C. I, 197, 3.

— B. impressum Sahlb. /. F. 190, 3. — Schaum /. D. I,

676, 3. - Seidl. F. B. 42.

Var. b: supra obscure nigro-aeneum. — Gyll. Ins. Sv.

II, 13, 2, var. b. — Sahlb. 1. c. var. b.

Var. c: supra coeruleum aut azureum.

Förekommer vid sandiga sjöstränder, der den löper och

flyger ytterst snabbt ungefär såsom Cicindela-a,rternBL och derför

är svår att fånga. I Finland synes den på senare tider blifvit

allmännare, ty då C. Sahlberg 1827 anför den endast från

Lappmarken, har jag ofta träffat den i stor mängd på passande

lokaler såväl i n. som s. Finland och äfven ytterst talrik öfver-

allt på stränderna af Pyhäjärvi i Satakunta, hvarest C. Sahl-

berg fordom företrädesvis anställde exkursioner xinder flera års

tid och således ej hade bordt förbise den. Nordligast är den

funnen i Muonioniska (68°) af Kol ström och Mäklin och vid

Imandra i ryska Lappmarken (67° 40') af förf. Varieteten c är

sällsynt. — Förekommer här och der i n. och på några ställen

i m. Eur. äfvensom i Sib. - U. F. M.
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47. B. argenteolum A hr. - Thoms. Sk. C. I, 198, 6.

— Schaum /. D. I, 675, 2. — Seidl. F. B. 42.

Sällsynt; jag har funnit den på den sandiga stranden af

Finska viken vid mynningen af floden Rajajoki i Kivinebb den

19 Juni 1866. — Funnen på några enskilda lokaler i Sv., Ost.-

prov., Tyskl., Ungern, Frkr. och v. Sib. — U. F. M.

Var. b: supra chalybeo-azureum. — Ja c. du Val. Bemb.

Kur., Ann. ent. d. Franc. 1851, 476, var. A. — Schaum
/. I). I, 675, var. — Bembidium äzureum Gebl. Bull. d. Mosc.

1833, 276, 4.

Sällsjoit; jag har funnit den vid den sandiga stranden af

Ladoga i Metsäpirtti kapell på Karelska näset (60° 30') den 2

Juli 1866. — U.F.M.

48. B. paludosum Panz. — Thoms. Sk. C. I, 198, 5.

— Schaum /. D. I, 674, 1. - Seidl. F. B. 42.

Sällsynt; jag har funnit ett exemplar vid Vuoksens strand

vid Pasuri by i Valkjärvi socken på Karelska näset d. 5 Aug.

1866 äfvensom flera exemplar vid stranden af Argusjärvi sjö i

Parikkala socken i Ladoga Karelen (61° 30') d. 24 Juli och 16 Aug.
1872 samt d. 2 Juni 1873. — Ej sällsynt i m. Eur. och an-

gränsande delar af As. samt förekommer äfven i s. Sv. och vid

St. P:burg. — U.F.M.

49. B. striatum Fabr. Latiusculum, subdepressum, supra

cupreo-aeneum, opacum, subtus viridi-aeneum, nitidum, anten-

narum femorumqve basi tibiisqve testaceis; prothorace leviter

transverso, postice ante angulos prominentes constricto, ely-

tris latis, subtiliter punctato-striatis, interstitiis planis, aeqva-

libus, tertio bipunctato. Long. %\ lin. (Ad sectionem Thom-

soni B. referendum).

Er. Käf. d. Mark. 126, 8. — Heer. Faun. Col. Helv. I,

126, 16. — Red t, Faun. Austr. ed. II, 72. — Schaum /.

D. I, 677, 5. — Seidl. F. B. 42.

Elaphrus Fabr. Ent. Syd. I, 179, 3 (1792).

Bembidium orichalcicum Sturm. /. D. VI, 184, 19, tab.

163, f.
a, A. — Dej. Spec. gen. Col. V, 86, 46. — Icon. et

läst. not. Col. Eur. IV, 359, 28, pl. 211, f.
4.

Elaphrus id. Dufschm. Faun. Austr. II, 201, 13.

Bembidium striatum var. A. Ja c. du Val. Bemb. Eur.,

Ann. ent. d. Franc. 1851, 480. — Fairm. et Lab. F.f. 175, 76.
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Sällsynt; jag har funnit ett exemplar vid stranden af floden

Svir i ryska Karelen (60° 40') den 16 Juni 1869. — Utbredd

i m. Eur. och Sib. — U. F. M.

50. B. punctulatum Drapiez. Aeneum, subnitidum,

convexiusculum, antennis basi pedibusqve rufis; capite pro-

thoraceqve fortiter punctatis, hoc cordato, longitudine vix

latiore, postice fortiter coarctato, medio profunde canalicu-

lato. basi obsolete impresso; elytris latis, convexiusculis, for-

titer punctato-striatis, striis 3:a cum 4:a, 5:a cum 6:a con-

junctis, interstitiis exterioribus subconvexis, tertio punfctis

duobus parvis obsoletis impressis instructo. Long. 2^ lin.

(Ad sectionem Thomsoni C referendum).

Drapiez. Annal. phys. Brux. VII, 275, pl. CIX,
f.

1

(1820) sec. Jac. du Val. Bemb. Eur., Ann. ent. d. Frän. 1851,

483, 10. — Fairm. et Lab. F.
f. 175, 78. — Red t. Faun.

Aust. ed. II, 73. - Schaum I. D. I, 680, 7. — Seidl. F. B. 41.

Elaphrus striatus Duft. Faun. Austr. II, 198, 10.

(1812), nec Fabr.

Bembidium striatum Sturm. /. D. VI, 186, 50, tab.

163, f.
b, B. — Dej. Spec. gen. Col. V, 93, 53. — Icon. et

hist. nat. Col. Fur. IV, 360, 29, pl. 211, f.
5.

Bembidium aerosum Er. Käf. d. Mark. 124, 4. —
Heer Faun. Col. Helv. 126, 17.

Sällsynt; jag har funnit den vid steniga flodstränder vid

Petrosawodsk i ryska Karelen (61° 50') den 19— 22 Juni 1869. —
Funnen vid St. Petersburg och i Skottl. samt utbredd öfver större

delen af m. och s. Eur. samt angränsande delar af As. — U. F. M.

51. B. ruficolle Panz. — Thoms. Sk. C. I, 199,7. —
Schaum I. IX I, 681, 8. - Seidl. F. B. 41.

Sällsynt; jag har funnit endast 2 exemplar vid den sandiga

stranden af Pyhäjärvi i Yläne (61°) i Juni 1864. I lefnadssätt

öfverens8tämmer den med B. velox. — Tagen endast på ett ställe

i s. Sv., i Öst.-prov., Danm., Preussen och Eyssl. — U. F. Ål.

52. B. bipunctatum L. - Sahlb. I. F. 191, 4. - Thoms.

Sk. C. 199, 9. - Schaum /. D. I, 714, 45. — Seidl. F. B. 41.

Allmän på sandiga stränder af hafvet, sjöar och floder och

utbredd öfver hela området ända till dess nordligaste del. —
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Utbredd öfver en stor del af Eur. och allmännast i bergstrakter.

— U.F.M.

53. B. dentellum Thunb. — T ho ms. Sk. C. I, 200,

10. - B. undulatum Sahlb. /. F. 202, 27. - B. flammu-

latum Schaum /. D. I, 683, 11. - Seidl. F. B. 40.

Sällsynt på gytjiga ställen vid stränder, men synes vara

utbredd öfver större delen af landet. Funnen vid Villnäs af

Mannerheim, på Kakskerta nära Abo af E. J. Bonsdorff, i

Lojo af Mäklin, i Uskela af H. Ingelius, i Kumo af C. Sahl-
berg. vid Vasa af Wasastjerna, samt af mig i Yläne, vid

Vanda å nära Helsingfors och vid Muonioniska i Torneå Lapp-

mark (68°), der äfven Zetterstedt, F. Sahlberg och Mäklin
tagit den. — Spridd öfver n. och m. Eur. och v. Sib. — U. F. M.

54. B. obliqvum Sturm. — Sahlb. /. F. 203,28.—
Thoms. Sk. C. 1, 201, 12. - Schaum 1. D. 1, 687, 14.—
Seidl. F. B. 40.

Högst allmän vid stränder af hafvet, sjöar och floder öfver

större delen af landet åtminstone ända till Pializa i ryska Lapp-
marken (66° 30'). — Utbredd öfver n. Eur. och As. - U. F. M.

Var. c (immaculatum) : corpore supra toto obscure

aeneo, elytris omnino immaculatis.

Sällsynt; jag har funnit ett exemplar vid stranden af en

liten skogsbäck vid Parantava invid Vigfloden i ryska Karelen
den 23 Juli 1869 äfvensom vid Pyhäjärvi i Yläne den 12 Juli

1872. — U.F.M.

55. B. Fellmanni Mann. — Sahlb. 1. F. 197, 17. —
Thoms. Sk. C. I, 201, 13 et IX Suppl. 19, 13. — Seidl.

F. B. 42.

Temligen sällsynt i Lappmarkerna vid sandiga sjö- och flod-

stränder. Nordligast funnen vid Utsjoki i Kemi Lappmark (69° 50')

af Fellman, föröfrigt i Torneå Lappmark af Kolström, F.

Sahlberg, Mäklin, Palmen och förf., som äfven tagit den vid

Imandra och Kantalaks i ryska Lappmarken samt sydligast vid

Paanajärvi i Kuusamo (66° 10'), der den tidigare äfven är fun-

nen af Mäklin. Enligt meddelande af S. Solsky i bref skall

den äfven vara funnen vid Petrosawodsk (61° 50'). —Föröfrigt
är den tagen endast i Sv. Lappmarker samt i Vermland, Da^
larna och Nrg. — U. F. M.

Var. b (Ponojense): striis elytrorum omnium subtilis'

sime crenulato-punctatis, foveolis in interstitio tertio profundius
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impressis, transversalibus. An species distincta? (A B. crenu-

lato F. Sahlb. e Sibiria orientali differt statura prothoracis).

Sällsynt; jag har funnit några exemplar under stenar vid

Ponoj i ryska Lappmarken (67°) d. 10—14 Aug. 1870. — U.F.M.
Obs. Seidlitz anmärker att Gyllenhals beskrifning på täck-

vingarnas hvälfning ej öfverensstämmer med denna art, emedan dessa sägaa

vara starkare hvälfda än hos B. olivaceum. Dock torde nämnde författare

ej haft för sig en annan art, ty ehuru elytra ofvan i midten äro nästan

plana, äro de åtminstone hos alla exemplar, jag sett, på sidorna nog starkt

hvälfda, så att Gyllenhals bestämning låter försvara sig.

56. B. virens Gyll. Oblongum, parum convexum,

supra viride-aeneum, nitidum
;
prothorace subqvadrato, postice

angustato, angulis rectis, utrinqve foveolato et bistriato; ely-

tris oblongis, subtiliter striato-punctatis, punctisqve duobus

impressis, interstitiis subplanis, antennis pedibusqve nigris.

Long. 2^ lin.

Clyll. Ins. Se. IV, 407, 7 (1827). — Seidl. F. B. 38.

B. Pfeiffii Sahlb. /. F. XIII 195, 14, (1827, Maj). -
Dej. Spec. gen. Col. V, 393, 53, pl. 215, 5. — Icon. et hist.

not. Col. Eur. IV, 393, 53, pl. 215, 5. - Zett, Ins. Lapp.

26, 16. — Heer Fann. Col. Helv. 130, 30. — Jac.-Duv.

Bemb. Eur. Annal. ent. Franc. 1852, 65 (partim). — Thoms.

Sk. C. I, 201, 14.

Sällsynt vid stränder af floder och sjöar i n. Finlands fjäll-

trakter. Funnen i Torneå Lappmark af Kolström, F. Sahl-

berg, Asp och förf., nordligast vid Hetta ochPalojoki (68° 30');

äfven har jag tagit den vid Imandra och Tshapoma i ryska Lapp-

marken samt sydligast vid en bäck vid Paanajärvi (66° 25') d.

25 Juli 1873. — Funnen i Sv., Nrg. och Schweitz. — U. F. M.
Obs. Då ingen annan art tidigare blifvit beskrifven under namn

af B. virens, har jag i likhet med Seidlitz ansett Gyllenhals benäm-

ning böra ega föieträde framför rlen Sahlbergska samma år publicerade,

emedan den förekommer i ett större och mera spridt arbete och dessutom

något tidigare är tryckt.

57. B. Hastii Sahlb. Oblongum, depressum, aeneo-

nigrum; prothorace subqvadrato, postice subangustato, utrin-

qve foveolato, bistriato, angulis posticis rectis; elytris oblon-

gis, profunde striato-punctatis punctisqve duobus impressis,

interstitiis convexiusculis, antennis pedibusqve nigris, femori-

bus basi rufescentibus. Long. 2} lin.
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Sahlb. /. F. I, 195, 13 (1827). — Dej. Spec. gen.

Col. V, 127, 80. — Icon. et hist ned. Col. Evr. IV, 392,

52, pi 215, f.
4. - Seidl. F. B. 40.

Bemhidinm Pfcifjii var. Ja c. du Val. Bemb. Evr., Annal.

cnt. Franc. 1852, 103, 65.

Var. b: femoribus piceo-rufis.

Praecedenti affine, sed statura magis depressa, elytris

profundius punctati-striatis, interstitiis convexiuseulis, femo-

ribus basi rufesceutibus coloreqve paginae superioris obscu-

riore, aeneo-nigro facillime distingvendum.

Sällsynt; funnen i Torneå Lappmark af Kolström, F.

Sahlberg ocb Mäklin, i Utsjoki (69° 50') af Fellman samt

i ryska Lappmarken vid Kantalaks, Imandra och Ponoj äfven-

som i stor mängd under småstenar vid Hvita hafvets strand vid

Kem i ryska Karelen (65°) d. 1 Aug. 1869 af förf. Varieteten

bar jag funnit endast vid stranden af Imandra i ryska Lappmar-
ken den 12 Juli 1870. — Veterligen funnen endast i Nrg. af

Bobeman. — U.F.M.

58. B. cupripenne Gemm. et Har. (emend.) Oblon-

gum, subdepressum, supra nigro-cupreum, prothorace trans-

verso, postice subangustato, utrinqve foveolato, bistriato, an-

gulis posticis rectis, elytris oblongis, lateribus leviter rotun-

datis, tenuiter striatis, striis impunctatis, interstitiis planis,

tertio punctis duobus impresso, anterinis pedibusqve nigris,

harum scapo femoribusqve piceo-rufis. Long. 2| lin.

Peryphus cupreus Motsch. Ins. de la Sibir. 247, 465
(1843).

B. prasino Duft. affine, sed paullo majus, capite pro-

thoraceqve paullo latioribus, elytris lateribus paullo magis

rotundatis, tenuius striatis, humeris magis rotundatis colore-

qve cupreo-nigro distingvendum.

Ett exemplar, enligt uppgift funnet i Lappland, förvaras i

Henningska samlingen. — Föröfrigt är den funnen i ö. Sib.

59. B. prasinum Duft. — Dej. Spec. c/en. Col. V, 129, 82.

— Sablb. /. F. 196, 15. - Seidl. F. B. 40. — B. oliva-

ceum Gyll., T b o ms. Sk: C. I, 201, 15 et IX Sn.pl. 19, 15.

Sällsynt under stenar vid flodstränder i fjälltrakter i n. Fin-

land. Funnen i Torneå Lappmark (08°) af Kolström, Grape,
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Asp, F. Sahlberg och förf., hvilken äfven tagit den i ryska

Lappmarken vid Iavo d. 21 och vid Kantalaks d. 27 Juni 1870.
— Funnen i Sv., Nrg., Engl., Tyskl. och Österrike. — U. F. M.

Var. b (rufino): antennarum articulo primo elytrisqve

disco plus minus late piceo-ferrugineis. — Thoms. Sk. C. 1,

var. — B. Kolströmi Sahlb. I. F. 196, 16.

Sällsynt; funnen i Torneå Lappmark af Kolström, Mäklin
och förf., som äfven tagit den vid Iavo i ryska Lappmarken.
— U.F.M.

Obs. Seidlitz upptager (F. B. 40) B. olivaceum Gyll. såsom en

från B. prasinum Duft. skild art på grund af uttrycken „striis tenuibus"

och „statura B .saxatilis" i Ins. Sv., men, då de exemplar, jag haft för mig

från Lappmarken, öfverensstämma med beskrifningen på B. prasinnm Seidl.,

hvad elytras strimmor beträffar, och det senare uttrycket äfven från Gyl-
len ha Is ståndpunkt väl låter tyda sig på B. prasinum, har jag i likhet

med alla öfriga entomologer ansett dessa arter som synonyma, ehuru jag ej

haft till jemförelse exemplar från s. Eur. och sålunda sjelf ej kunnat öfver-

tyga mig om deras identitet.

60. B. littorale Oliv. — Schaum I. D. 1, 697,25. -
Seidl. F. B. 39. — B. rupestre Sal b. /. F. 193, 10. —
B. Andreae Thoms. Sk. C. I, 202, 17.

Ej sällsynt under stenar på fuktiga ställen i s. Finland.

Äfven funnen i Lappland vid Muonioniska (68°) af Kolström
och Mäklin. — Ej sällsynt öfver hela Eur. och angränsande

delar af As. och Afrika. — U. F. M.

61. B. repandum n. sp. Nigro-aeneum, nitidum, depres-

sum, antennis, palpis pedibusqve rufo-testaeeis, femoribus

infuscatis, prothorace subcordato, basi obsolete longitudinali-

ter strigoso; elytris subtiliter punctato-striatis, striis postice

et lateribus paullo obsoletioribus, septima distincta, flavo-

albidis, pläga suturali, circa scutellum et pone medium elytro-

rum angulariter dilatata, fusco-aenea. Long. 2^ lin.

B. femorato Sturm. et B. Andreae Fabr. (B. cruciato

Dej.) valde affine, colore antennarum palporumqve rufo-

testaceo, prothorace basi longitudinaliter strigoso elytrorum-

qve stria septima haud obliterata facile distingvendum. A
B. anglicano Sharp. (Ent. monthl. mag. 1869, VI, 134)

eolore haud viridi-aeneo et sculptura elytrorum (?) forte di-

stingvendum. Caput breviter subovatum, prothorace angustius,
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sulcis frontalibus profundis, vix convergentibus, aeneo-nigrum,

nitidum, laeve; mandibulis piceo-rufis, apice nigris; palpis

pallide testaceis, articulo penultimo paullo obscuriore. An-

tennae pallide rufo-testaceae, apicem versus interdum paullo

obscuriores, fusco-ferrugineae, articulo tertio secundo | lon-

giore. Prothorax qvam in B. femorato paullo latior, transver-

sus, subcordatus, angulis anticis leviter deflexis, posticis rectis,

lateribus antice fortius rotundatis, supra convexus, medio di-

stincte canaliculatus, basi subtiliter longitudinaliter rugulosus,

utrinqve impressus et plica brevi juxta angulos posticos in-

structus, nigro-aeneus, nitidissimus. Scutellum triangulare,

nigrum. Elytra depressa, lateribus vix dilatata, tenuiter pun-

ctato-striata, striis postice et lateribus paullo obsoletioribus,

sed stria septima tamen haud obliterata, postice usqve ad

apicem elytrorum conspicua, iuterstitiis subplanis, laevibus,

testaceo-albida, nitida. plaga magna suturali, ad partem ulti-

mam qvartam abreviata, basi circa scutellum triangulariter

dilatata, deinde coarctata, angusta, ultra striam primam haud

extensa, pone medium iterum fere obliqve qvadrato-dilatata,

marginem lateralem fere attingente, aeneo-fusca. Corpus sub-

tus nigrum, subaeneo-micans. Pedes rufo-testacei, femoribus

infuscatis.

Sällsynt; jag har funnit 8 exemplar på flygsandsfälten vid

mynningen af floden Varsuga invid hafstranden i ryska Lapp-

marken (66
c 20') den 1 Sept. 1870. - U. F. M.

62. B. Andreae Fabr. Elongatum, subdepressum, aeneo-

nigrum, antennis brunneis, basi pedibusqve testaceis; capite

prothoraceqve viridi-aeneis, nitidissimis, hoc subcordato, basi

obsolete punctulato, utrinqve impresso, angulis posticis rectis;

elytris subdepressis, fortius punctato-striatis, striis postice et

lateribus deletis, septima obliterata, testaceis, vitta suturali

pone medium cruciatim dilatata et postice rotundatim abbre-

viata, fusco-aenea. Long. 2^ lin.

Ja c. du Val. Bemb. Evrop., Annal. enl. d. Franc. 1852,

137, 82. — Fairm. et Lab. F. /'. 164, 40. - Redt. Faun.

Aust. ed. 11, 78. — Schaum 1. D. I, 700, 29.

Carabus Fabr. Mänt. Ins. I, 204, 101 (1787). — Syst.

Elevt. 1, 204, 185.
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Bembidium cruciatum Dej. Spec.gen. Col. V, 114,69. —
lcon. et hist. nat. Col. Eur. IV, 380, 42, pl. 214, 1. — Schiödte

Danm. Eleut. 337, 11, excl. var. /3. — Se i dl. F. B. 40.

Sällsynt; jag har funnit den i Sakkola socken på Karelska

näset (60° 40') den 6 Juli 1866 (äfvensom vid Schlusselburg

invid Nevan d. 15 Juni 1869). — Spridd i m. ock s. Eur. ock

uppgifves äfven af Dej e an såsom förekommande i Sv. — U. F. M.
Obs. Enligt Schaums undersökning är Fabricii Carabus Andreae

denna art och icke identisk med Bembidium littorale Oliv., såsom några

antaga.

63. B. femoratum Sturm. — Thoms. Sk. C. I, 202,

18 et IX Suppl. 20, 18. - Schaum 1. D. I, 700, 28. —
Seidl. F. B. 39.

Ej sällsynt vår ock höst på fuktig
o
sand i närheten af

Helsingfors, jag har äfven funnit den vid Abo och i närheten af

Petrosawodsk (61° 50') der äfven A. Giinther tagit den. — All-

män i m. Eur. och s. delen af Sv. äfvensom i Öst.-prov. — U. F. M.

64. B. bruxellense Wesm. — Thoms. Sk. C. I, 203,

19 et IX Suppl. 20, 19. — Schaum /. D. I, 699, 27. —
Seidl. F. B. 39. — B. femoratum Sahlb. /. F. 194, II.

Var. b: corpore supra cyaneo, maculis elytrorum mi-

noribus.

Var. c: duplo minor, maculis elytrorum obsoletioribus.

Högst allmän vid stränder öfver hela Finland åtminstone

ända upp till Muonioniska (68°). Varieteterna äro temligen

sällsynta. — Utbredd öfver n. Eur. och är äfven funnen i n.

delen af m. Eur. — U. F. M.

65. B. saxatile Gyll. — Sahlb. /. F. 194, 12. - Thoms.

Sk. C. I, 203, 20 et IX Suppl. 20, 20. — Schaum I. D.

1, 701, 30. — Seidl. F. B. 40.

Temligen sällsynt vid steniga sjö- och flodstränder, men
utbredd öfver större delen af landet. Nordligast har jag funnit

den vid Tshapoma i ryska Lappmarken (66°). — Funnen i Sv.,

Ryssl., Engl. och Tyskl. — U.F.M.
Var. b: obscurior, magis convexa, maculis elytrorum

obsoletis.

Sällsynt; jag kar funnit den vid Helsingfors.

Var. c: statura magis elongata, elytris pallidioribus,

maculis testaceis majoribus; femoribus vix infuscatis. (Forte

species distincta).

I
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Gyll. Ins. Sv. IV, App. 406, 7—8 var. b. — Sahlb.

/. F. 194, 12 var. b. — Ja c. du Val. Bemb. Eur., Ann. ent.

d. Franc. 1852, 126, 75, var. A.

Peryphus elegans Steph. Manval of Brith. Col. 54, 411.

Sällsynt; funnen af Wegelius i Lappland enligt ett exem-

plar, som af JVfannerheim blifvit öfverlemnadt till U.F.M.

66. B. lampros Hbst. — Schaum /. D. 1, 716,47.—

Seidl. F. B. 41. — B. celere Fabr.. Sahlb. I. F. 192, 6.—
Thoms. Sk. C. I, 404, 22.

Var. b: supra nigro-coerulescens, protboraeis elytro-

rumqve margine viridi-aeneo. — Gry 11. Ins. Sv. II, 17, 5.

— Sahlb. /. F. 1. c.

Var. c: paullo major, elytrorum stria septima distincta,

femoribus tarsisqve obscurioribus. — Jae. du Val. Bemb.

Eur., Ann. ent. d. Franc. 1851, 504, 21, var. A. — Schaum
7". D. I, 717, 47, var.

B. velox Er. Käf. d. Mark. 134, 23.

B. 14-striatum Thoms. Opusc. ent. IV, 361.

Allmän på odlade trakter, isynnerhet vårtiden under sol-

skensdagar löpande på torra ställen i södra och mellersta Fin-

land, men sällsynt i nordligare delar af landet, der rlen är fun-

nen vid Muonioniska (68°) af Kolström. Varieteten b före-

kommer sällsynt, c deremot ganska allmänt tillsammans med
hufvudformen. — Utbredd öfver hela Eur. och en stor del af

As. — U.F.M.

67. B. Grapei Gyll. —Sahlb. I.F. 192. 8. — Thoms.
Sk. C. I, 404, 23.

Ej sällsynt under stenar på fuktiga ställen i finska och
ryska Lappmarken, nordligast funnen i Utsjoki (69°) af Fe Il-

man och vid Ponoj af förf. Äfven är den funnen vid Vasa af

W asas tj erna, i Tavastland af Woldstedt, i ryska Karelen
och i Yläne (61°) af förf. äfvensom vid Kirjola af Mäklin och
s}^dligast vid Mejlans invid Helsingfors (60° 10') af förf. —
Föröfrigt funnen endast vid St. P:burg och i Sv. — U. F. M.

Obs. 1 C. Sahlbergs samling stå exemplar af B. Sehiippelii D ej;

under namn af B. Grapei Gyll. från Lappland, men då dessa synas vara

samlade af F. Sahlberg under hans resa 1830 och således 3 år senare än

det häfte af Insecta fennica, uti hvilket ifrågavarande art är beskrifven,

utkom, kunna dessa ej betraktas såsom typexemplar, utan synes Sahlbergs

6
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diagnos cnilast väva utdragen från Gyllenhals arbete, utan att författaren

sett exemplar i naturen, och har jag derföre ansett rättast att vid denna art

citera Ins. fenn.

68. B. Sahlbergii Dej. Oblongum, convexum, nigrum,

supra coerulescenti-nigricans, nitidum
;
prothorace brevi, sub-

cordatOj angulis posticis rectis, basi fortius coaretato, utrin-

qve profunde et late foveolato, fortiter punctato; elytris

oblongo-ovatis, punctato-striatis, striis postice deletis, anten-

narum articulo primo toto, 2—4 basi pedibusqve rufis, femo-

ribus infuscatis. Long. 2 lin.

Dej. Spec. gen. Col. V, 144, 95 (1831). — Icon. et

hist. nat. Col. Eur. IV, 411, 67, pl. 218, f.
1.

B.brunnipes Sahlb. 1. F. 191, 5(1827), nec Sturm. —
Jac. du Val. Bemb. Eur., Annal. ent. d. Franc. 1851, 564, 55.

Var. b: supra aeneo-nigrum. — Sahlb. 1. c. var. b.

Species inter B. nitidulum Marsh, et Grapei Gryll.

intermediär a priore differt corpore minore, elytris breviori-

bus et convexioribus, striis punctorum postice latins deletis,

antennis brevioribus et crassioribus coloreqve obscuriore.

A B. Grapei Gyll. prothorace praesertim postice angustiore,

magis cordato, basi profundius et remotius punctato, colore

obscuriore staturaqve corporis angustiore et convexiore.

Sällsynt; funnen i Lappland af F. Sahlberg, vid Yasa

af Wasastjerna, på Kaxkerta nära Åbo af E. J. Bonsdorff,

i närheten af Petrosawodsk af A. Grtinther äfvensom i södra

Finland enligt C. Sahlberg. — U.F.M.

69. B. nigricorne Gry 11.— Jac.duVal. Bemb. Eur.,Annal.

ent. d. Franc. 1851, 507, 22. — Thoms. Sk. C. I, 204, 24.

Species haec ad sectionem 11 Seidl. F. B. 41 per-

tinet et statura /?. lamproti Hbst. affinis est, sed struetura

prothoracis primo intuitu distingvenda. Stria basali elytro-

rum ad humeros distincte, licet paullo obtusius qvam in B.

lamproti, angulato-reflexa.

Sällsynt; funnen i ryska Karelen sommaren 1869 af A.

Grunther; äfven tagen i Joutseno socken af Mäklin. — För-

öfrigt funnen endast i Vestergötland af Gyllenhal, i Volhynien

och på Island (?). — U. F. M.
Obs. Jag har ej vågat citera C. Sahlberg, emedan de exemplar,

som förvaras i hans samling under detta namn, tillhöra B. lampros Hbst,
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som stundom har antennernas bas mörkare färgad. Afvcn alla exemplar,

hvilka stå såsom B. nigricorne i den Mannerheimska samlingen såväl från

Lappland som södra Finland, höra till nyssnämnda art och att döma af

Zetterstedts beskrifning i Tnsecta Lapponica torde äfven han haft för

sig varieteter af B. lampros vid beskrifningen af B. nigricorne, hvarföre

uppgiften af den rätta B. nigricornis Gyll. förekommande i Lappland ej

är bekräftad.

70. B. minimum Fabr. — Schaum I. I). I, 719,49.

-B.pusillum Gyll., Thoms. Sk. C. I, 204, 25. — Seidl.

F. B. 38.

Sällsynt; funnen vid Åbo af M ann er be im ocb vid Vasa

((53^ af Wasastjerna. Den skall företrädesvis förekomma vid

saltsjöstränder. — Föröfrigt är den utbredd öfver större delen af

Eur. — Mann. saml.

Obs. Alla exemplar från Finland, som under namn af B. pusillum

Gyll. förvaras i C. Sahlbergs samling, tillhöra B. gilvipes Sturm., med

hvilken art C. Sahlberg synes hafva förblandat den närvarande.

71. B. gilvipes Sturm. — Thoms. Sk. C. I, 205, 27

(exclus. syn. B. Mannerheimii Sablb.). — Schaum /, D. 1,

721, 58.
'- Seidl. F. B. 38.

o

Ej sällsynt vid Abo under stenar på odlade ställen. Jag
har äfven funnit den i Nyland, i Parikkala socken i Ladoga Ka-
relen, vid Pulsa i Lappvesi ocb vid Petrosawodsk i ryska Karelen

den 18 Juni 1869. Äfven tagen i Viborgs län af Manner-
heim ocb nordligast vid Vasa (63°) af Wasastjerna. —
Äfven funnen i Sv., Kyssl., TyskL, Engl. ocb Frkr. — U. F. M.

Var. b (corriH/atuto): elytris rugiilosis, — Leja mbre-

ticulata Mann. (Joll. Mann.

Sällsynt; ett exemplar är funnet i Viborgs län af Man-
nerbeim. — Mann. saml.

Obs. Denna art står i Wasastj ernås samling under namn af B.

assimile. Då jag ej sett något finskt exemplar af den rätta B. assimile

Gyll., hvilken i Ins. Fenn. upptages endast på grund af Wasas tj ernås

auktoritet, har jag uteslutit denna art från vår fauna.

72. B. contaminatum Mann. n. sp. Oblongum, con-

vexiusculum, nigro-aeneum, nitidum, antennarum basi, pedi-

bus maculisqve duabus obsoletis elytrorum ferrugineis; fronte

utrinqve bicarinata, prothorace lato, subcordato, angulis po-

sticis rectis, basi utrinqve fortiter impresso bislriatoqve, striis
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élytrorum remotius punctatis, externis pone medium deletis.

Long. \\ lin.

Mas: tarsis anticis articulo primo dilatato.

Leja contaminata Mann. in Coll. Mann.

Var. b: macula postica élytrorum pallida, valde dila-

tata, antica fere obliterata.

Var. c: macula antica élytrorum deficiente, postica

obsoleta.

B. fumigato Duft. simillimum, prothorace convexiore,

élytrorum striis remotius et fortius punctatis coloreqve ély-

trorum distinctum. A B. Clarkii Daws. differt striis élytro-

rum praesertim lateralibus minus profundis et magis abbre-

viatis; a B. assimile Gry 11. prothoracis statura mox distin-

gvendum. Caput. late ovatum, prothorace distincte angustius,

convexum, nigro-aeneum, laeve; oculis majusculis, convexis;

fronte utrinqve carinis duabus parallelis continuis instructo,

his praesertim antice convergentibus et apice ab oppositis

parum remotis, sulco intermedio puncto setigero ornato; pal-

pis fuscis. Antennae prothoracis basin superantes, obscure

fuscae, tenuiter pubescentes, articulo primo toto, 2— 4 basi

pallidioribus. Prothorax transversus, longitudine dimidio la-

tior, subcordatus, an te medium fortiter rotundato-dilatatus,

postice coarctatus, angulis rectis, prominulis, basi truncatus,

supra satis fortiter convexus, nigro-aeneus, nitidus, antice

fortius arcuatim impressus et longitudinaliter rugulosus, medio

linea tenui longitudinali basin apicemqve fere attingente

impressa, ante angulos posticos utrinqve foveola satis pro-

funda, sublaevi, bistriata, extus plica satis distincta terminata.

Elytra prothorace distincte latiora, humeris rotundatis, usqve

ad angulos prothoracis marginatis, lateribus leviter, apice

late rotundata; supra convexa, nigro-aenea, nitida, punctato-

striata, striis tenuibus, paullo fortius et remotius qvam in

B. fumigato punctatis, prima et secunda ante apicem, ceteris

mox pone medium deletis, septima obsoleta, punctis tantum

parvis et remotis indicata, stria laterali profunde impressa
\

in utroqve maculis duabus parvis, obsoletis, prima ante me-

dium, altera versus apicem obscure ferrugineis. Corpus snb-
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tus nigrum, nitidum, subaeneo-micans, laeve. Pedes tuti pal-

lide ferruginei, parce et tenuiter pubescentes et pilosi.

Sällsynt; funnen i närheten af Abo af C. Sahlberg ocb

Mannerheiin, vid Vasa af Wasastjerna, i Nyland af Mäk-
lin, vid Helsingfors af Helenius, i Tavastland af F. Sahlberg
äfvensom vid Hvita bafvets strand nära Kantalaks i ryska Lapp-
marken (67°) d. 22 juni 1870 af förf. — U. F. M.

Obs. Måhända är denna art identisk med Leja bisulcata Chaud.
Bull. d. Mosc. 1844, III, 452, men, då namngifvaren ej omnämner någon

afvikelse i afseende å elytras punktstrimmor från B. assimile Gyll., med

hvilken den jemföres, har Jac. du Val. förmodat att denna art vore B.

Clavkii Daws., hvilken står mycket nära ofvanbeskrifna art, men bestämdt

skiljer sig genom starkare och mindre afkortade punktstrimmor och hvilken

mig veterligen ännu ej är funnen i Finland.

73. B. Chaudoirii (Motsch.) Chaud. Oblongum, fusco-

aeneum, subnitidum, antennis basi pedibusqve ferrugineis,

femoribus medio infuscatis, elytris postice macula indetermi-

nata rufescenti notatis; sulcis frontalibus duplicibus, interiori-

bus antice convergentibus, exterioribus abbreviatis, medio

carina longitudinali acutiuscula late interruptis, oculis fortiter

prominulis; prothorace brevi, postice subangustato, subcor-

dato, angulis posticis rectis, utrinqve fortius impresso, plicato,

linea media pereurrente; elytris ovalibus, humeris rectiuscu-

lis, fortiter punctato-striatis, striis postice obsoletioribus,

septima distincta. Long. lf lin.

Chaud. Siippl. Car. Russl., Bull. d. AJosc. 1850, III,

179, 12.

B. Sclälppelii Dej. affine, sed prothorace latiore, hu-

meris elytrorum minus rotundatis, oculis magis prominulis.

statura duplo majore coloreqve facillime distingvendum.

Sällsynt; jag har funnit några exemplar under Fucus på
en liten holme i Hvita hafvet nära Tschuja i ryska Karelen
(64° 40') d. 2 Aug. 1869. — Föröfrigt är den funnen endast i

s. Ryssl. — U.F.M.

74. B. Schiippelii Dej. Nigro-cyaneum vel subvirescens.

antennarum basi pedibusqve rufo -ferrugineis; femoribus fuseo-

piceis; sulcis frontalibus duplicibus, interioribus antice con-

vergentibus, exterioribus abbreviatis, medio carina longitudi-

nali obtusiuscula late interruptis; prothorace brevi, cordato-
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qvadrato, angulis posticis rectis, utrinqve fortius impresso,

plieato, linea media impressa utrinqve abbreviata; elytris

ovatis, fortiter punctato-striatis, striis apice obsoletioribus.

Long, 1| lin.

Dej. Spec. gen. Col. V, 860, 136 (1831). — Icon. et

hist. nat. Col. Fur. IV, 440, 89, pl. 221, f.
5. — Jac. du Val.

Bemb. Fur., Ann. soc. ent. d. Franc. 1851, 519, 31. — Redt.

Faun. Austr. ed. II, 73. — Daws. Geod. Brit. 251, 34. —
Schaum /. D. I, 727, 51. — Seidl. F. B. 38.

B. Saidberg ii Zett. Ins. Lapp. 27, 22. — Thoms. Sk.

C. I, 205, 28 (verisimiliter).

Sällsynt funnen i Enare Lappmark af Blank och. F. Sakl-
berg; jag har träffat den vid stranden af Hvita hafvet på några
ställen mellan Soroka i ryska Karelen och Kantalaks i ryska
Lappmarken, äfvensom vid stranden af Soukelo sjö nära Paana-

järvi. — Funnen i Umeå Lappmark (?), i Estland, Kurland, Engl.,

s. Tyskl. och vid Moskwa. — U. F. M.

75. B. humerale Sturm. — Thoms. Sk. C. 1, 206,29.
- Schaum i, 134, 59. - Seidl. F. B. 37. — B. bellum

Sahlb. /. F. 199, 21.

Sällsynt på fuktiga ställen vid stränder o. s. v. i södra

Finland. Funnen i närheten af Åbo af E. Bonsdorff och Ahl-
stedt, i Yläne (61°) af C. Sahlberg och förf., i Viborgs län af

Mannerheim äfvensom på Konevitz holme i Ladoga vid sjö-

stranden den 14 Jan. 1869 af förf. — Funnen vid St. Peters-

burg, i Sv., Tyskl., Frkr. och Schweiz. — U. F. M.

70. B. 4-maculatum L. — Sahlb. /. F. 198, 19. —
Thoms. Sk. C. 206, 32. — Schaum /. D. I, 733, 58. —
Seidl. F. B. 37.

Var. b: paullo major, aeneo-nigra, capite prothoraceqve

virescenti-aeneis, ceterum ut in a. — B. formosum Sahlb.

/. F. 198, 18.

Var. c: minor, nigra, nitida, elytris angustioribus ce-

terum ut var. b. — B. coarctatum Sahlb. /. F. 199, 20.

Ej sällsynt på fuktiga ställen i m. och s. Finland; nord-

ligast har jag funnit den vid Kantalaks i ryska Lappmarken

(67°). Varieteten c är sällsynt och endast funnen vid Vasa af

Wasastjerna. — Utbredd öfver nästan hela Eur. och n. As.

samt äfven funnen i n. Amerika. — U. F. M.
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77. B. articulatum Pauz. — Suhlb. 1. F. 200, 22.

— Thoms. Sk, C. I, 206, 32. — Schaum /. D. i, 730, 55.

— Seidl. F. B.37.

Sällsynt vid sjöstränder; funnen vid Villnäs af Manner-
heim och vid Vasa af Wasastjerna. Äfven uppgifves den af

C. Sahlberg (se Zett. Ins. Lapp. 28, 24) vara funnen i Lapp-
land af San mark och Dämmer t. — Utbredd öfver hela Eur.

och äfven funnen i angränsande delar af As. — U. F. M.

78. B. Doris Panz. — Sahlb. /. F. 200, 23. —
Thoms. Sk. C. I, 207, 33. — Schaum /. D. 1, 728, 53.

— Seidl. F. B. 37.

Var. b: elytris brunneis, apice pallidioribus. — GyH.
Ins. Svec. II, 2å, 11, var. b. — Sahlb. /. F. 200, 23, var. b.

Allmän på sumpiga gytjiga ställen isynnerhet i skogar och
utbredd öfver hela landet åtminstone ända till Muonioniska (68°).

Varieteten är något sällsyntare och förekommer ofta tillsammans

med hufvudformen. — Allmän öfver hela n. och m. Eur. samt
äfven tagen i Sib. och Kirgisiska steppländerna i As. — U. F. M.

79. B aeneum Germ. Obscure aeneum, subdepressum;

prothorace brevi, transverso, lateribus rotundatis, basi utrin-

qve pone angulos posticos obtusiusculos emarginato; elytris

oblongo-ovatis, subtiliter punctato-striatis, interstitiis planis:

pedibus piceis. Long. 1| lin.

Germ. Ins. Spec. nov. I, 28, 46 (1824). — Ja c. du Val.

Bemb. Eur., Annal. ent. d. Franc. 1852, 177, 101. — Schaum
/. B. I, 739, 64. — Seidl. F. B. 36.

B. marinum Schiödte Danm. El. 333, 5.

B. biguttatum var. Dej. Spec. gen. Col. V, 180, 125.

— Thoms. Sk C. IX, Suppl. 24, 37.

B. guttulae G-yll. proximum, sed duplo major, protho-

race infra angulos posticos distincte emarginato coloreqve

facile distingvendum. B. biguttato Fabr. adhuc magis affine,

sed elytris minus convexis, striis subtilioribus coloreqve prae-

sertim distiuovendum.

Sällsynt; funnen vid Vasa af Wasastjerna. — Föröfrigt

är den funnen vid Öster- och Nordsjöns stränder. — Wasastj. saml.

80. B. biguttatum Fabr. - - Thoms. Sk. C. I, 208,
37. - Schaum /. D. I, 737, 63. - Seidl. F. B. 36.
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Mäklin, i Uskela den 4 Juni 1872 af K. Ingelius; jag har
funnit ett exemplar vid stranden af Vanda å nära Helsingfors

den 20 Maj 1872. — Utbredd öfver en stor del af Eur. — U. F. M.

81. B. guttula Gyll. Sahlb. /. F. 201, 25. —
Thoms. Sk. C. I, 207, 34, -- Schaum 1. I). I, 739, 66.

— Seidl. F. B. 36.

Ej sällsynt på fuktiga ställen vid vatten öfver nästan hela

Finland åtminstone ända upp till Kantalaks i Ryska Lappmarken
(67°). — Utbredd öfver nästan hela Eur. och angränsande delar

af As. — U. F. M.

82. B. Mannerheimii Sahlb. /. F. 201, 26. — Thoms.
Sk. C. IX, Suppl. 22, 346. — Seidl. F. B. 36. — B. uni-

color Chaud. Suppl. Carab. Russ. Bull. d. Mosc. 1850,

III, 176, 10. — J. Sahlb. Stett. Ent. Zeit. 1873, 63.

Sällsynt på fuktiga ställen i skogar vid trädrötter under
ruttnande vegetabilier o. s. v. Funnen i Nyland af Mäklin,
på Kakskerta nära Abo af E. J. Bonsdorff, vid Abo af C.

Sahlberg och förf., som äfven tagit den i Yläne vid Kolva,
vid Helsingfors och nordligast i Parikkala och vid Kirjavalaks i

Ladoga Karelen (61° 50') äfvensom i Viborgs län af Manner-
heim. — Funnen i Sv., Ryssl., Engl. och Tyskl. — U. F. AI.

A n m. Ehuru de flesta exemplar, som under detta namn förvaras i

C. Sahlbergs samling, tillhöra B. guttula Gyll., och författaren sålunda

synes hafva sammanblandat dessa ganska närstående arter, synes mig dock

lämpligast att bibehålla namnet för den art, hvilken redan af Schaum och

Thomson under detta namn blifvit beskrifven, och uppå hvilken äfven

Sahlbergs beskrifning bäst slår in.

83. Tachys nanus Gyll. — Schaum 1. D. I, 747, 3.

— Seidl. F. B. 34. — Bembidium Sahlb. /. F. 203, 29.

— Thoms. Sk. C. I, 208, 38.

Allmän under bark isynnerhet af barrträd öfver nästan

hela området ända upp till Torneå Lappland (68°), der den är

funnen af Zetterstedt. — Utbredd öfver större delen af Eur.

och angränsande delar af Asien och Afrika. — U. F. M.

84. T. bisulcatus Nicol. Oblongus, rufo-testaceus, con-

vexus; antennis prothoracis basin parum excedentibus, hoc

transversim qvadrangulari, basin versus parum angustato,
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satis profandis; elytris prothorace duplo latioribus, lateribus

rotundatis, dorso punctato-striatis, striis duabus interioribus

profundis. submarginali postice fortiter impressa. Long. 1 lin.

Trechus Nicol. Diss. Col. agr. Hal. 26, 6 (1822 Sept.).

Bembidium Xockii Humm. Ess. entom. II, 27 (1822

Nov.), III pl. 1
f.

2. — Jac. du Val Bemb. Eur. Annal.

ent. d. Franc. 1871, 189, 108. — Fairni. et Lab. Faun.

ent. franc. 155, 9.

Tachys id. Schaum /. I). I, 751, 8. — Seidl. F. B. 35.

Trechus latipennis Sturm D. I. VI, 95, 16, Taf. 132,

f.
c, C.

Bembidium silaceum Dej. Spcc. gen. Col. V, 50, 14. —
Icon. et Ilist. Col. Eur. IV, 331, 9, pl. 208, f.

3.

Sällsynt; funnen vid Frugård i Nyland (61°) af Mäklin.
— Föröfrigt är denna utmärkta art funnen endast i enstaka

exemplar vid St. Petersburg, ocli på skilda ställen i m. och s.

Eur. och angränsande delar af As. och Afrika. — Mann. saml.

Anm. Under namu af Tachys silaceus Dej. står i den fordna Man-
nerheiiuska samlingen ett nykläckt exemplar af B. Mannerheimii Sahlb.

från Viborgs län.

85. Trechus micros Hbst. — Thoms. Sk. C. I, 209, 1.

— Schaum /. D. 7, 634, 2. -- Seidl. F. B. 33. — Bem-
bidium micros Sahlb. I. F. 205, 32.

Sällsynt under stenar på fuktiga ställen och under rutt-

nande vegetabilier i södra Finland. Funnen vid Abo af C.

Sahlberg och Boucht samt vid Villnäs (60° 40') af Manner-
heim. — Sällsynt i n. och m. Eur. — U.F.M.

86. T. rubens Fabr. — Schaum /. D. 1, 638, 6. —
Seidl. F. B. 33. — T. paludosus Thoms. Sk. C. I, 210,3.
— Bembidium paludosum Sahlb. /. F. 204, 31.

Var. b: rufo-ferrugineus, elytris pedibusqve pallidis,

capite supra paullo obscuriori. — Qryll. Ins. Sv. II, 34, 20,

var. b. — Sahlb. I. F. 204, 31, var. b.

Temligen sällsynt under mossa och nedfallna löf o. s. v.

på fuktiga ställen i skogar, men utbredd öfver större delen af

Finland. Nordligast har jag funnit den vid Muonioniska (68°)

i Torneå Lappmark. — Tillhör egentligen n. Eur., men är äfven

funnen på några ställen i m. Eur. — U. F. Al.
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87. T. 4-striatus Schrank. — Bembidium Sahlb. /. F.

204, 30. — Trechus minuttes Fabr. — Thoms. Sk. C. I,

211, 5. - Schaum /. D. I, 640, 8. — Scidl. F. B. 33.

Var. b: ferrugineus, capite limboqve abdominis nigris.

— Gyll. Ins. Svec. II, 31, 17, var. b. — Sahlb. /. F.

204, 30, var. b.

Ej sällsynt under stenar på bördig1 mark i sydvestra Fin-

land; nordligast funnen vid S:t Mickel af Kekoni och vid Vasa

(63°) af Wasastjerna. — Utbredd öfver större delen af Eur.

— U.F.M.
Anm. Då Schrank beskrifvit denna art i Enumeratio Insectorum

Austriae 218, 410 redan 1781 under namn af Carabus 4-striatus, torde

hans artbenämning böra ega företräde framför Fabr i c ii, hvilken först år

1792 i Ent. syst. I, 167, 191 första gången användes.

88. T. rivularis Gyll. — Thoms. Sk. C. I, 210, 4.

— - Schaum /. D. I, 656, 29. — Seidl. F. B. 33.

Sällsynt; jag har funnit 2 exemplar under mossa vidKolva

i Yläne (61°) 1859. — För öfrigt är den funnen endast i Sv.,

Nrg., Tyskl., Engl. och Livl. — U. F. M.

89. T. secalis Payk. — Thoms. Sk C. I, 211, 7. —
Schaum /. D. I, 657, 30. — Seidl. F. B. 33. - Bembi-

äium Sahlb. /. F. 205, 33.

Ej sällsynt under stenar isynnerhet i skogar på lergrund

i södra och mellersta Finland. Nordligast har jag tagit den vid

Jakobstad (63 °40'). — Utbredd öfver m. och n. Eur. — U. F. M.

90. Patrobus excavatus Payk. — Thoms. Sk. C. 1,

214, 1. — Schaum /. D. I, 377, 1. - Seidl. F. B. 14.—

Harpalus rvfipes Sahlb. /. F. 226, 16.

Ej sällsynt i södra och mellersta Finland under stenar,

nedfallna löf och mossa i skogar, åtminstone ända till Petrosa-

wodsk (61° 50'). — Utbredd öfver större delen af n. och m. Eur.

samt v. Sib. — U. F. M.

Var. b: minor, angustior, prothorace magis cordato,

fronteqve transversim strigosis. — P. assimilis Chaud.

Bull. d. Mosc. 1844, 441. — P. clavipes Thoms. Sk. C. I,

214, 2.

Denna race tillhör egentligen nordligare delar af landet,

der den ej är sällsynt under mossa och nedfallna löf ända upp
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till Karesuando (68° 30') och Ponoj. I södra Finland, hvarest

den förekommer tillsammans med hufvudformen och der mellan-

former ej saknas, är den sällsynt, men har dock hlifvit funnen

ända vid Åbo och H:fors (60° 10'). — Allm. i Skottl. — U. F. Al.

Var. c: antennis basi excepto pedibusqve piceis, cete-

rum ut in var. b.

Sällsynt; funnen vid Petrosawodsk af A. Gtinther.

91. P. septentrionis Dej. — Schaum /. D. 1,377,2.
— Seidl. F. B. 14. — F. picicornis Zett. -Thoms. Sk.

C. I, 215, 4. — Harpalus rufipes var. c. Sahlb. /. F. 226, 16.

Ej sällsynt under nedfallna löf, trädstycken och stenar vid

sjö- och flodstränder i Lappland; nordligast har jag träffat den

vid Kelottijärvi (68° 50') och vid Ponoj och sydligast (hufvud-

formen) vid Vojatsch vid norra ändan af Vigsjön i Ryska Ka-
relen (63° 50'). — Funnen i svenska och norska Lappmarkerna,

i Skottl., i Sib., på Alperna i Schweiz och Tyr. — U. F. Al.

Var. b (rufino): elytris pedibusqve rufis. — Harpalus

picicornis var. b. Zett. Ins. Lapp. 70, 36. — P. rubri-

pennis Thoms. Sk. C. I, 215, 3. — Seidl. F. B. 14.

Sällsynt; jag har funnit den vid Muonioniska d. 30 Juni
1867 och vid Ponoj i ryska Lappmarken d. 11 Aug. 1870;
äfven är den tagen i Utsjoki af Fellman och F. Sahlberg.
— För öfrigt är denna varietet funnen på fjällryggen i Torneå
Lappmark och vid Nordcap. — U. F. Al.

Var. c: pedibus totis rufis. — P. septentrionis var. se-

renus G re dl. Käf. von Tyrol. 28.

Sällsynt; funnen i Enontekis af Mäklin; jag har tagit

den vid Ponoj i ryska Lappmarken d. 11 Aug. 1870. — För-

öfrigt är den funnen endast på Tyroler Alperna.

Var. cl: (australis) corpore latiore, magis depresso,

prothoraceqve latiore, ceterum ut a. — P. septentrionis

Scbiödte Danm. Eleut. 322, 2 (verisimiliter). — P. pici-

cornis Sahlb. Ent. ant. Kar., Not. Skpt pro F. et Fl. XI,

332, 16, obs.

Sällsynt i södra Finland. Jag har funnit flera exemplar
vid stranden af Ladoga vid Sortanlaks i Pyhäjärvi socken i

södra Karelen (60° 50') d. 22—23 Juli 1866, vid Kymmene
elf i Elimä socken äfvensom vid Solomino i ryska Karelen
(62°) vid stranden af Onega d. 27 Aug. 1869. Äfven är den
funnen i Birkkala i Satakunta af E. v. Knorring. - U.F.A1.
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Anm. Arterna af «lagtet Putrobus undergå genom klimatets infly-

tande vida betydligare förändringar än de flesta öfriga Coleoptera. Då man

har fur sig endast enstaka exemplar från aflägsna orter, är man frestad att

anse dem såsom väl skilda arter, åtskiljbara såväl genom form, som färg

och storlek, men då man är i tillfälle att granska ett större antal individer

ifrån olika lokaler, förlora dessa skiljaktigheter all betydelse. Den i norden

förekommande hufvudformen af P. septentrionis förhåller sig till den syd-

ligare formen australis aldeles som formen assimilis till den egentliga P.

excavalus och på mellanliggande orter träffas stundom öfvergångsformer.

92. Miscodera arctica Payk. — T ho ms. Sk. C. I,

217, 1. — Schaum /. D. I, 360, 1. — Seidl. Fl B. 14.

— CMviha Sahlb. /. F. 264, 1.

Var. b: tota brunnea. — G-yll. Ins. Svec. IV, adel.

455, 1, var. b. — Sahlb. /. F. var. b.

Ej sällsynt i Lappland och norra Österbottens fjälltrakter

under stenar och mossa på torra sandiga ställen ända upp till

Kilpisjärvi (69°) och Ponoj, men förekommer mycket sparsamt i

södra och mellersta Finland. Funnen i Limingo af förf., i södra

Österbotten af Wasastjerna, i Lundo af F. Sahlb er g, vid

Kavantholm nära Viborg af Mannerheim, vid Abo af E. J.

Bonsdorff och Spof, i Yläne af M. Sahlberg, i Kyrkslätt i

Nyland af AV. Nyländer, i Ruskiala af Z. Zilliacus, i Metsä-

pirtti vid Ladoga och på Eunsala nära Abo af förf. — Funnen

i Sv., Öst.-prov., Skottl., norra Tyskl. samt på Alperna. — U. F. J\J.

93. Broscus cephalotes L. -- Thoins. Sk. C. I, 218, 1.

— Schaum I. D. I, 356, 1. — Seidl. F. B. 14. - Ilar-

palus Sahlb. /. F. I, 231, 60.

Denna för sin utomordentliga rofgirighet och glupskhet

kända insekt uppehåller sig på sandmarker, der den gräfver sig

2— 3 tum djnpa gropar och träffas ofta vid dessas öppning lu-

rande efter rof med utspärrade käkar. Hos oss är den ej säll-

synt i östra delarna af landet ända upp till Tuovilanlaks i norra

Savolaks (63° 31') der den är funnen af C. Lundström, men

förekommer sparsammare i vestra Finland. — Allmän i m. Eur.

— U.F.M.

94. Odacantha melanura L. — Sahlb. /. F. 268, 1.

Thoms. Sk. C. I, 221, 1. - Schaum /. D. I, 254, 1. —
Seidl. F. B. 9.

Sällsynt, funnen endast vid hafsstranden i närheten af

Helsingfors för flera år sedan af Boucht. Den uppgifves före-
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komma i vasshäckar och bland Typha-nrtier på sumpiga ställen

och vid stränder och träffas talrikast tidigt om våren. — Funnen

i Sv. och Öst.-pro v. samt utbredd öfver m. Eur. och äfven träffad

i Sib. — U.F.M.

95. Lebia cyanocephala L. — Sahlb. I. F. 269,1. —
Thoms. Sk. C. I, 223, 1. - Schaum /. D. I, 287, 1. -
Seidl. F. B. 11.

Ej sällsynt i sydvestra Finland under stenar, mossa och

nedfallna löf, men veterligen icke funnen nordligare än i Yläne

(61°). — Utbredd öfver nästan hela m. och s. Eur. och en del

af As. — U. F. AI.

90. L. chlorocephala Ent. Heft. — Sahlb. I. F. 269, 2.

Thoms. Sk. C. I, 223, 2. - Schaum I. I). I, 288, 2. -

Seidl. F. B. 11.

Ej sällsynt under stenar o. s. v. i södra och mellersta

Finland. Nordligast är den funnen vid Kemi i Österbotten

(65° 50') af Castrén. — Utbredd öfver hela m. Eur. och äfven

observerad i Sib. — U. F. Al.

97. I. crux-minor L. — Sahlb. I. F. 270, 3. —
Thoms. Sk\ C. I, 223, 3. — Schaum I. D. I. 288, 3. —
Seidl. F. B. 11.

Temligen sällsynt i skogar och lundar, men utbredd öfver

nästan hela landet. Nordligast är den funnen i Lappland af F.

Sahlberg, vid Uleåborg af W. Nyländer, vid Gamla Karleby
af Hällström. — Utbredd öfver nästan hela Eur. och angrän-

sande delar af As. — U. F. Al.

98. Cymindis macularis Mann. — Sahlb. /. F.267, 2.

— Thoms. Sk. C. I, 224, 2 et IX Svppl 292. — Schaum
/. I). 1, 302, 8. — Seidl. F. B. 11.

Var. b: macula apicali elytrorum obsoleta vel nulla. —
Mann. Fisch. Ent, Ruth. II, 25, 8, var. b. — Sahlb. 7. F.

var. b.

Var. c: pedibus anterioribus nigro-piceis, macula postica

elytrorum nulla.

Temligen sällsynt under stenar på sandiga backar i södra

och mellersta Finland. Äfven tagen på Högland af E. Sievers.
Nordligast är den funnen vid Muonioniska (68°) och Kantalaks
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i Lappland. Varieteten c är sällsynt och endast funnen vid

Petrosawodsk af A. Giinther. — Spridd i n. och m. delen af

ö. Eur. och Sib., men förekommer öfverhufvudtaget sparsamt.

— U.F.Åf.

99. C. angularis Gyll. — Sahlb. I. F. I, 267, 1. —
T ho ms. Sk. C. I, 224, 3. - Schaum I. B. I, 300, 6. —
Seidl. F. B. 11.

Sällsynt på torra fältbackar under stenar i södra Finland.

Funnen i närheten af Åbo, vid Vasa (65°) af Wasastjerna,
i Helsingfors och i Letala af förf. — Utbredning som föregående

arts, ehuru den ej går så högt mot norden. — U. F. M.

100. C. vaporariorum L. -- Schaum /. B. I, 303, 9.

Seidl. F. B. 11. — C. basalis Gyll., Sahlb. /. F. 268, 3.

— Thoms. Sk. C. I, 225, 4.

Temligen sällsynt under stenar, lafvar och mossa på torra

och sterila marker, men utbredd öfver hela landet ända upp till

Muonioniska (68°) och Ponoj. I de nordligare delarna af landet

synes den vara mindre sällsynt än i södra Finland. — Tillhör

n. Eur. och m. Europas fjälltrakter. — U. F. M.

101. Dromius agilis Fabr. — Thoms. Sk. C. I, 226. 1.

— Schaum I. B. I, 268, 5. — Seidl. F. B. 10. — Lebia

Sahlb. /. F. 271, 7.

Temligen sällsynt under barken af träd i södra och mel-

lersta Finland. Nordligast är den funnen af F. Sahlb er g och

Montin i Lappland och vid Kouta i ryska Lappmarken (6G° 40')

af förf. — Utbredd öfver hela Eur. — U. F. M.

202. D. fenestratus Fabr. — Thoms. Sk. C. I, 226, 2.

— Schaum /. B. I, 268, 6. — Seidl. F. B. 10.

Sällsynt under barken af träd i sydvestra Finland. Funnen

på Åland och i Pargas af Reuter, vid Åbo af C. Sahlb erg,

på Runsala (60° 20') ocb vid Helsingfors af W. Heimburger
och förf. — Funnen i Sv., Ryssl. och Tyskl. — U. F. Al.

Anm. Under namn af Dr. fenestratus Fabr. står i den fordna

Mannerheimska samlingen ett exemplar från Viborgs län af furegående arts

var. b Thoms.. som utmärker sig genom en gul fläck framtill på hvardera

skalvingen.

103. D. 4-maculatus L. — Thoms. Sk. C. I. 226, 3. —
Schaum /. B. I, 269, 7. -- Seidl. F. B. 10. -- Lchia

Sahlb. /. F. 272, 9.
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Var. b: prothoraeis medio nigricante. Sahlb. /. F. var. b.

Ej sällsynt under barken af träd i sydvestra Finland

(60° 20'), men mig veterligen ej funnen i öfriga delar af om-
rådet. — Utbredd öfver större delen af Enr. — U. F. M.

104. D. marginellus F a b r. — T h o m s. Sk. C. I, 227, 4.

— Schaum I. I). I, 269, 7. — Seidl. F. B. 10. - Lebia

S ab Ib. /. F. 273, 8.

Sällsynt under ba
o
rk såväl af barr- som löfträd i södra

Finland. Funnen vid Åbo af C. Saklberg, 0. Reuter, C.

Lundström ock förf., i Virmo af förf., vid Helsingfors af förf.,

A. Helenius ock W. Nyländer, i Viborgs län af Manner-
keim, vid Tkusby i Nyland af E. Hjelt, äfvensom nordligast vid

S:t Mickel (62°) af Kekoni. — Utbredd öfver ö. Eur. — U. F. JU.

105. D. sigma Rossi. — Thoms. Sk. C. I, 228, 7.

—

Schaum /. D. I, 273, 11. — Seidl. F. B. 10. — Lebia Sahlb.

/. F. 273, 10.

Ej sällsynt vårtiden under stenar, bland hörosk utanför

lador o. s. v. på odlade ställen ock utbredd öfver nästan kela

Finland ända upp till Muonioniska (68°). — Spridd öfver kela

n. ock m. Eur., ekuru öfverkufvud ej allmän. — U. F. M.

106. D. nigriventris Thoms. Sk, G. I, 228, 8. —
Seidl. F. B. 10.— D. notatus Schaum /. D. I, 272,10.

Sällsynt; jag kar funnit den på Kuustö (60° 20') nära Åbo
i Oktober månad 1863 under aspbark ock vid Godby i Finn-

ström på Åland d. 2 Juli 1864. — Utbredd öfver m. Eur. ock

äfven tagen i s. Sv. ock Skottl. — U. F. M.

107. L. longiceps Dej. Lineari-elongatus, subdepres-

sus, testaceus; capite elongato-ovato, nigro-piceo, frön te

medio laevi; prothorace elongato, subqvadrato, postice leviter

angustato, rufo, angulis rotundatis; elytris latitudine duplo

longioribus, apicem versus leviter dilatatis, tenuiter striatis,

testaceivS, vitta suturali postice dilatata fusca. Long. 2\ lin.

Dej. Spec. gen. Col. II, Suppl. 460, 21 (1826). — Icon.

et Just. nat. Col. Eur. I, pl. 11, f.
3. ~ Er. Käf. d. Mark. I,

29, 2. — Schaum /. I). I, 264, 1. - Seidl. I. B. 9.

Sällsynt; jag kar funnit 3 exemplar
o
tidigt om våren 1863

under en sten på Nummisbacken invid Åbo (60° 20') samt på
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senhösten samma år ett större antal under barken af asp på ett

gärde på samma ställe. — Föröfrigt funnen några gånger vid

S:t Petersburg, i Livland, Polen, Tyskl., Engl. och Italien (enl.

exempl. sändt såsom Demetrias elonyatvs af Parreyss). —
U. F. M.

108. D. linearis Oliv. — Thoms. Sk. C. F, 227, 5.

— Schaum /. D. I, 265, 2. — Seidl. F. B. 9.

Sällsynt; jag har funnit ett exemplar på en hög sandås

vid Mjatusow invid Svir i ryska Karelen (61°) d. 6 Sept. 1869.
— Utbredd öfver m. Eur. och allmännare i dess v. delar, men
äfven tagen i Sv. och Öst.-prov. — U. F. M.

109. Metabletus foveola G v 11. — Schaum 1. I). 7,

281, 4. — Seidl. F. B. 11. — Dromivs Thoms. SL C. 7,

229, 9. — Lebia Sahlb. F. F. 270, 5.

Sällsynt på sandmarker under stenar: funnen i Yläne af

C. Sahlberg, på Åland af Emil Bonsdorff och Mäklin och

vid Vasa (64°) af Wasastjerna. — Allmän i m. och n. Eur.

och äfven observerad i angränsande delar af As. — U. F. Al.

110. M. truncatellus L. — Schaum /. D. I, 280, 3.

— Seidl. F. B. 11. - Lebia Sahlb. /. F. 270, 4. - Dvo-

mius Thoms. Sk. C. I, 229, 10.

Allmän på torra fältbackar öfver hela Finland åtminstone

ända till Muonioniska (68°). — Allmän i hela n. och större

delen af m. Eur. samt förekommer äfven långt inne i Sib. — U.FM.
Anm. I Insecta Fennica 271, 6 upptages en art under namn af

Lebia glabrata Duft., såsom förekommande mycket sällsynt i södra Fin-

land, men då jag ej sett något finskt exemplar hvarken af denna art, Ble-

chrus glabratus Duft. eller af den närstående Bl. maurus Sturm, och i

C. Sahlbergs samling stå exemplar af föregående art med något otydli-

gare strimmor på skalvingarna uppställda såsom Dromius glabratus Duft.,

är det troligt, att denna art genom misstag inkommit i faunan, hvarförjag

tills vidare ej velat upptaga den såsom finsk.

111. Feronia cuprea L. — Kraatz. Berl. ent. Zeitschr.

1870, 223. — Pterostichvs Seidl. F. B. 19. — Feronia

puncticeps Thoms. Sk. C. IX, Svppl. 35, 1 a. — llarpahts

cupreiis Sahlb. I. F. 234, 30 partim.

Ej sällsynt i sydvestra Finland under stenar på odlade

marker; äfven funnen vid Kuopio af Malmberg och Ehnberg
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samt vid Gamla Karleby (64°) af Hällström. — Allmän öfver

m. och s. Eur., men synes ej gå så högt i n. Eur. som följande

art. - U.F.M.

112. F. versicolor Sturm. — Kraatz Berl. ent. Zeit-

schr. 1870, 222. — Pterostichus Seidl. F. B. 20. — Fero-

nia pauciseta Thoms. Sk. C. IX, Suppl. 36, 16. — Har-
palus cupreus Sahlb. I. F. 234, 30 partim.

Var. b: supra cupreus.

Var. c: supra viridis, unicolor. — Gry 11., Sahlb. I. F.
var. c.

Var. d: supra coerulescenti-virescens vel olivacea. —
GylL, Sahlb. I. F. var. d.

Var. e: supra cyanea. — Sahlb. I. F. var e.

Var. f: supra nigra. — Sahlb. I. F., var.
f.

Var. g: supra virescenti-cuprea, elytris apicem vei-sus

cyaneis. — Sahlb. /. F., var. h.

Var. h: capite prothoraceqve supra rubro-cupreis, uiti-

dissimis, lateribus irescenti-violaceis, elytris cupreis, viulaceo-

micantibus.

Allmän under stenar isynnerhet på torra fältbackar i södra
och mellersta Finland, och utbredd åtminstone till södra delen
af Lappmarkerna (67°). Varieteterna /', g och h äro sällsynta

och endast funna i södra delen af landet. — Utbredd öfver n.

och m. Eur. samt förekommer troligen äfven i Sib., ehuru den
förr blifvit förblandad med föregående art. — U. F. M.

113. F. lepida Fabr. — Thoms. Sk. C. I, 232, 2. —
Harpalus Sahlb. L F. 224, 14. — Pterostichus Schaum
I. I). I, 447, 5. - Seidl. F. B. 20.

Temligen sällsynt på sandmarker, men utbredd öfver större
delen af Finland, nordligast funnen i Muonioniska (68

c
). —

Utbredd öfver hela Eur. och Sib. — U. F. M.

114. F. vernalis Panz. — Harpalus Sahlb. I. F.

222, 9. —Pterostichus Schaum 1. D. I, 450, 8. — Seidl.

F. B. 22. — Feronia crenata Duft, Thoms. Sk. C. I, 232, 4.

Var. b: tota brunneo-ferruginea.

Var. c (corrugatino): prothorace supra fortiter trans-

versim sulcato-strigoso.

7
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Temligcn sällsynt under stenar på fuktiga ställen i södra

och mellersta Finland. Nordligast har jag funnit den på Lysar-

holmen vid Jakobstad (63° 40'). Varieteten c är sällsynt och

endast funnen i Tavastland. — Utbredd öfver hela Eur. och Sib.

— U.F.M.

115. F. nigra Fabr. — Thoms. Sk. C. 1, 233,5.—

Harpalus Sahlb. /. F. 220, 6. — Pterostichus Schaum

1. D. 454, 13. - Seidl. F. B. 21.

Var. b (corrigatino): prothorace transversim rugoso. —
Schiödte Danm. Eleut. 207, 7 Anm.

Allmän under stenar och stockstubbar på bördiga trakter,

isynnerhet i skogar och parker i södra och mellersta Finland.

Nordligast är den funnen vid Gamla Karleby (64°) i Österbotten

af Hällström. Varieteten är mycket sällsynt. — Allmän i

hela Eur. och n. As. — U. F. Al.

116. F. vulgaris L. — Pterostichus Schaum I. D. I,

455, 14. — Seidl. F. B. 22. — Feronia leucophthalma

Thoms. Sk. C 1, 233, 6. — Harpalus melanaris Sahlb.

/. F. 224, 13. — II. furvus Sahlb. 1. F. 223, 11 (sec. spe-

cim. typ.). — H. äter Sahlb. 1. F. 223, 12 (sec. specim. typ.).

Var. b (corrugatino): prothorace fortiter transversim

sulcato-strigoso.

Högst allmän under stenar, stockar, mossa o. d. öfver hela

landet ända upp till södra delen af Lappmarkerna (67°). Varie-

teten är mycket sällsynt. — Allmän öfver hela n. och m. Eur.

och Sib. — U. F. M.

117. F. nigrita Fabr. — Thoms. Sk. C. I, 233, 7.

— Harpalus Sahlb. /. F. 121, 7. — Pterostichus Schaum
I. D. I, 457, 15. — Seidl. F. B. 22.

Var. b: dimidio minor. — Schaum /. D. var. — Pte-

rostichus rhaeticus Heer. Faun. Col. Helv. 83, 49.

Allmän under stenar, mossa o. s. v. öfver hela området

åtminstone ända till Muonioniska (G8°). Varieteten är sällsynt.

— Utbredd öfver hela Eur. och Sib. — U. F. Ål.

118. F. gracilis Dej. — Thoms. Sk C. 1,234,9.—
Pterostichus Schaum /. D. 1, 258, 17. — Seidl. F. B. 22.

Sällsynt; endast funnen vid Åbo (60° 20') af Mannerheim
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och 0. Reuter. — Funnen i Sv., Öst.-prov. och Engl. samt ut-

bredd öfver en stor del af Eur. — U. F. M.

119. F. minor Dej. — Thoms. Sk. C. 1,235,10. —
PUrostichus Schaum /. D. I, 459, 18. — Seidl. F. B. 22.

- Harpalus Sahlb. /. F. 121, 8.

Ej sällsynt under stenar och mossa på fuktiga ställen i

mellersta och södra Finland. Nordligast har jag funnit den vid

Koutajärvi i ryska Lappmarken (67°). — Utbredd öfver n. och

m. Eur. — U. F. AI.

120. F. strenua Panz. — Pterostichus Schaum /. D.

1, 461, 20. - Seidl. F. B. 22. — Harpalus Sahlb. /. F.

227, 17. — Feronia erytliropa Marsh. — Thoms. Sk. C.

I, 235, 11.

Var. b: tota ferruginea. — G- yl b, Sahlb. 1. F. var. b.

Högst allmän under stenar, mossa o. d. öfver hela områ-

det åtminstone ända till Koutajärvi i ryska Lappmarken. —
Utbredd öfver hela m. och n. Eur. samt As. — U. F. AI.

121. F. Wasastjernae n. sp. Oblonga, nigra, nitida,

aptera, antennis palpisqve obscure brunneis, basi pedibusqve

rufis; prothorace brevi, late subcordato, angulis posticis

acutis, basi fortius punctato, utrinqve anietriato; elytris for-

titer striatis, striis vix punctatis, interstitiis convexis; epi-

sternis prothoracis obsolete rugulosis. q* Long. 2± lin.

Argittor borealis Mann. Coll. Mann.

F. strenuae Panz., Schaum affinis, sed differt protho-

race breviore, fortius cordato, elytris fortius striatis, striis

vix punctatis interstitiis convexioribus episternisqve protho-

racis vix punctatis sed obsolete rugosis. Caput ])rothorace

fere duplo angustius, nigrum, nitidum, foveis frontalibus paruni

profundis, obsolete rugoso-punctulatis; clypeo utrinqve puncto

impresso; fronte obsolete transversim strigoso, mandibulis

piceis, palpis rufis, articulo ultimo medio infuscato. Anten-

nae qvam in F. streiwa perparum crassiores, fusco-brunneae,

scapo toto articulisqve 2— 4 basi rufis, 1—3 glabris, celeris

griseo-pubescentibus. Prothorax latitudine fere £ brevior,

subcordatus, apice levissime emarginatus, angulis deflexis,
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obtusiusculis, laterilms ante medium fortiter rotundato-dila-

tatus, postice coarctatus, angulis posticis acutis, basi sub-

truncatus, supra fortius convexus, niger, nitidus, medio cana-

liculatus, disco obsoletissime transversim strigoso, basi medio

obsolete utvinqve fortiter rugoso-punctatus, infra angulos po-

sticos utrinqve impressione oblonga satis profunda impressa.

Elytra oblonga, prothorace parum latiora, postice obtuse

rotundata, convexa, nitida, fortiter striata, striis dorsalibus

profundis, impunctatis, lateralibus minus profundis, obsolete

punctulatis, interstitiis convexis, tertio punctis tribus parvis

impresso; serie foveolarum ocellatarum in stria submarginali

medio late interrupta, striola basali inter striam primam et

secundam postice abbreviata, nec cum suturali conjuncta.

Corpus subtus nigrum, nitidum, laeve, episternis prothoracis

et mesothoracis obsolete ruguloso-punctatis; prosterno apice

immarginato, trochanteribus posticis ante medium seta in-

structis. Pedes rufi, femoribus paullo obscurioribus, tarsis

anticis in mare leviter dilatatis. (Ad subgenus Argutor Dej.

pertinet.)

Sällsynt; funnen vid Vasa (63°) af Wasas t j erna enligt

exemplar i Mann. saml.

122. F. diligens Sturm. — Pterostichus Schaum i.

D. I, 462, 21. — Seidl. F. B. 22. — Harpalus pullus

Sahlb. /. F. 227, 18. — Feronia stranua Thoms. Sk. C.

235, 12.

Var. b: tota ferruginea. — Gyll., Sahlb. /. F., var. c.

Allmän under stenar och mossa isynnerhet i skogar och

utbredd öfver hela området ända till dess nordligaste delar.

— Utbredd öfver hela n. och m. Eur. och Sib. — U. F. M.

123. F. boreella J. Sahlb. Oblonga, nigra, nitida,

aptera, antennis basi, tibiis tarsisqve rufo-piceis; prothorace

brevi, lato, subcordato, angulis posticis acutis, basi utrinqve

unistriato punctatoqve, transversim obsolete strigoso; elytris

striatis, striis subtiliter punctatis; episternis prothoracis lae-

vibus. Long. 2 lin.

J. Sahlb. Ant. Lappl. (JoL, Not. Skpts F. et Fl. Fena.

Förh. XI, 403, 12 (1870).
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F. diligenti Sturm minor, brevior, structura prothora-

cis multo breviore et latiore, magis cordato pedumqve colore

facillime distingvenda. F. nivali F. Sahlb. (e Sibiria) affi-

nis, sculptura elytrorum praesertim distincta.

Sällsynt: funnen vid Muonioniska i Torneå Lappmark

(68°) d. 27 Maj 1867 af A. Palmen och något senare samma
år på samma ställe af K. P fal er. — U. F. M.

124. F. aterrima Fabr. — Thoms. Sk. C. 1, 236,13.

— Harpalus Sahlb. /. F. 1,254, 65. — Pterostichus Schaum
/. D. I, 453, 11. — Seidl. F. B. 20.

Sällsynt på fuktiga ställen och vid stränder i skogar under

trädstubbar och stenar. Funnen i Lappland (68°) af Kolström,
vid Vasa af Mannerheim och i Säkkijärvi socken i södra Ka-
relen af Mäklin; jag har funnit den vid stranden af Pyhäjärvi

i Yläne samt vid Solomino i ryska Karelen. — Funnen i Sv.,

Danm., Öst.-prov., Polen, Esl., Tyskl. och Frkr. — U. F. M.

Prosternum apice haud marginatum, tarsi articulo ultimo

subtus utrinqve setulis nonnullis rigidis instructo, episterna

metathoracis latitudine haud longiora, prothorax angulis posti-

cis rotundatis, antennae articulis tribus basalibus glabris, te-

retibus (Steropus Me g.).

125. F. aethiops Panz. Niger, modice convexus; pro-

thorace qvadrato-rotundato, latitudine breviore, postice levi-

ter angustato, basi utrinqve foveolato et in foveola obsolete

ruguloso; elytris profunde striatis, interstitiis convexis, pun-

ctis tribus parvis impressis. Long. 6 lin.

Mas: abdominis segmento penultimo dentato-tuberculato,

ultimo obsolete impresso.

Dej. Sjiec. gen. Col. III, 298, 92. — Icon. et hist. nat.

Col. Eur. III, pl 137, f.
3. — Fairm. et Lab. F fr. 85,

13. — Red t. Faun. Austr. ed. II, 40. — Carabus Panz.

Faun. Germ. 37, 22 (1796). — Duft. Faun. Austr. 11,126,

160. — Harpalus Sahlb. /. F. 254, 66. — Pterostichus

Sturm Deutschl. Ins. V, 31, 15. — Heer. Faun. Col. Helv.

84, 52. - Schaum /. D. I, 468, 27. - Seidl. F. B. 21.

Steropus maurusiacus Mann. Humm. Ess. ent. IV, 24, 7.

Steropus obtusus Mann. Humm. Ess. ent. VII, 20.
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Sällsynt; funnen vid Villnäs (60° 40') af Mannerheim
och vid Urpala i södra Karelen af Mäklin. — Observerad i

Öst.-prov., Tyskl., Polen, Engl., Frkr. och Sib. — Mann. saml.

Anm. Det finska exemplaret, jag undersökt, utmärker sig genom

baktill trubbigare och mindre convexa elytra än hos tyska exemplar och

hör till varieteten obtusus Mann.

126. F. oblongo-punctata Fabr. — T ho ms. Sk. C. 1,

236, 14. — Harpalus Sahlb. 1. F 220, 5. — Pterostichus

Schaum I. D. 1, 464, 23. — Seidl. F. B. 21.

Var. b: paullo minor, angustior, convexior.

Allmän i skogar under mossa vid trädstammar o. s. v.

öfver nästan hela Finland åtminstone ända till Muonioniska (68°).

Varieteten är sällsynt och endast funnen i norra Karelen af W.
Woldstedt. — Utbredd öfver n. och m. Eur. och Sib. — U. F. M.

127. F. angustata Duft, — Thoms. Sk. C. I, 236,

15. — Pterostichus Schaum /. D. I, 465, 24. — Seidl. F.

B. 21.

Sällsynt; funnen vid Ekenäs och i Esbo (Nyland) samt i Vi-

borgs län af Mäklin, vid Helsingfors af Helenius; jag har

funnit den vid stranden af Pyhäjärvi sjö i Yläne (61°) i Juni

1864. — Föröfrigt är den funnen i Sv., i Öst.-prov. och på
flera ställen i m. Eur. — U. F. M.

Anm. Mannerheim omnämner i Mémoire sur la rec. d'ins. Col.

1843, Bull. d. Mosc. 1844, 10, att han vid Kavantholm funnit ifråga-

varande art (Platysma angustata), dock är det enda exemplar, som i hans

samling finnes uppstäldt under detta namn och hvilket är betecknadt såsom

funnet på denna lokal, endast Feronia (Omaseus) nigrita Fabr.

128. F. vitrea Dej. — Pterostichus Seidl. F. B. 21.

— Feronia borealis Zett., Thoms. Sk. C. I, 237, 16.

Ej sällsynt i Lappmarkerna och Österbotten åtminstone

ända upp till Palojoki (68° 20'). Äfven är den funnen i Yläne

af förf. och i Viborgs län af Mannerheim, Saelan och Hal-
lonblad. — Utbredd öfver hela n. Eur. och As. samt ända till

Sitka i Nord-Amerika. — U.F.M.
Anm. Zetterstedts och Dejeans benämningar äro från samma år,

1828, men emedan den sednare förekommer i ett större och allmännare

spridt arbete, bör den ega företräde.

129. F. Middendorffi n. sp. Elongata, aptera, nigra,

nilida; prothorace fortiter cordato, latitudine vix breviore,
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basi utrinqve bistriato, vix punctato, angulis posticis promi-

nulis, acutis; elyti-is striatis, striis punctatis, interstitio tertio

punctis duobus impressis. Long. 4 lin.

Var. b: antennarum basi femoribusqve piceo-rufis.

Var. c: pedibus rufis, tarsis piceis.

Var. d: elytris aeneo-virescentibus.

Species pulchra et distincta, a speciebus omnibus Eu-

ropaeis hujus generis distinctissima. F. ripariae Esch. et

F. paludosae F. Sahlb. e Sibiria orientali affinis, prothorace

postice fortius constricto, basi vix punctato, angulis acutiori-

bus, statura longiore praesertim distingvenda. Caput protho-

race fere dupplo angustius, ovatum, nigrum, nitidum, sulcis

frontalibus profundis, subrectis, obsoletissime transversim stri-

gosis, palpis nigris, basi piceis, articulo ultimo elongato,

medio parum incrassato, apice truncato, anguste rufo. An-

tennae capite cum prothorace paullo longiores, nigrae, arti-

culis tribus basalibus glabris, basi anguste vel late piceo-

rufis, tertio secundo fere duplo longiore, 4—10 pubescenti-

bus, apicem versus sensim paullo brevioribus, ultimo distincte

longiore, apice angustato. Prothorax longitudine parum la-

tior, fortiter cordatus, antice valde rotundato-dilatatus, po-

stice constrictus, angulis basalibus subprominulis, basi leviter

emarginatus, supra modice convexus, niger, nitidus, laevis;

linea media distincta utrinqve abbreviata, antice arcu obso-

leto transversali impresso, basi transversim depressus, utrin-

qve impressionibus duabus oblongis instructus, impressione

interiore valde profunda, medium prothoracis attingente,

exteriore brevi, obsoleta, ambabus obsoletissime transversim

rugosis, sed haud punctatis. Elytra basi prothorace distincte

latiora, mox ab humeris late rotundatis dilatata, obovata,

postice latiora, lateribus leviter rotundatis; supra modice

convexa, nigra, nitida, subaeneo-micantia, interdnm virescen-

tia, leviter striata, striis subtiliter punctatis, striola parva

juxta scutellum, prima dorsali excurvata et cum secunda

conjuncta, septima postice profunde impressa, sulcata ,octava

serie e foveolis ocellatis medio interrupta instructa; interstitiis

planiusculis, tertio punctis 2 parvis impressis, primo in me-
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dio, altero in niedio inter hoc et apicem; lateribus ponc

humeros setis nunnullis tenuibus ornatfs. Corpus subtus

aigrum, nitidum, episternis mesothoracis latitudine parum

longioribus, his abdomineqve basi punctatis, ceterum laeve.

Pedes elongati, nigri vel plus rninusve piceo-rufi; trochan-

teribus ante medium seta tenui instructis; tarsis anticis in

mare articulis tribus basalibus dilatatis.

Sällsynt i ostligaste delen af ryska Lappmarken under

stenar. Jag har funnit ett större antal exemplar vid Ponoj (67°)

d. 10-19 Ang. 1870. — U.F.M.
Anm. Uppkallad efter Academikern A. Th. von Middendorff ,

hvilken genom sina vidsträckta resor i den högre norden i Europa och

Asien så väsendtligt bidragit till att sprida ljus öfver djur- och vextverlden

på dessa aflägsna öde trakter, och hvilken äfven egnat insekt-faunan upp-

märksamhet.

130. Amara aulica Panz. — Schaum I. D. I, 511, 7.

— Seidl. F. B. 26. — Harpalus Sahlb. 1. F. 228, 20. -
Amara spinipes Thoms. Sk. C. I, 238, 1.

Allmän under stenar isynnerhet på odlade ställen i södra

och mellersta Finland. Nordligast är den funnen vid Kemi i

Österbotten (65° 40'). — Utbredd öfver nästan hela Eur. och

v. Sib. - U.F.M.

131. A. alpina Fabr. — Thoms. Sk. C. I, 239, 3.

— Seidl. F. B. 27. - Harpalus Sahlb. /. F. 229, 22.

Sällsynt; funnen endast på de högre fjällen i Torneå Lapp-

mark ända upp till Kilpisjärvi och i ryska Lappmarken vid Ponoj,

Pializa och sydligast vid Kantalaks (67°) under Juni och Aug.

månader. -föw/Mo-varieteterna (var. b och c Gryll., Thoms.)
äro sällsynta och funna endast högt uppe i den kalla norden

utom skogsregionen. — Funnen i Taimurlandet i nordligaste Sib.,

i Skottl. och i Sveriges och Norges Lappmarker. — U. F. Al.

Anm. Varierar i likhet med flera fjällformer till glans och protho-

racis form och punktur.

132. A. torrida Illig. - Thoms. Sk. C. 1, 240, 4.

— Seidl. F. B. 27. - Harpalus Sahlb. /. F. 229, 21.

Ej sällsynt i Lappmarkerna under stenar såväl inom skogs-

som busk- och fjällregionen ända upp till Kilpisjärvi (69°).

Sydligast funnen vid Kemi (65° 40') af Castrén. Den träffas

ofta om aftonen klättrande på grässtrån och fångas sålunda lätt

med håf. _Rw/7/ios-varieteterna (var. b Zett., Thoms.) tillhöra

fjällen. — Föröfrigt är denna art funnen i Sveriges och Norges

Lappmarker. — U. F. Al.
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133. A. fulva De Ge er. — T ho ms. Sk. C. I, 240, 5.

Schaum /. D. I, 505, 1. - Seidl. F. B. 25. — Harpalus

Sahlb. /. F. 230, 24.

Allmän på sandmarker och. utbredd öfver större delen af

området. Nordligast funnen i Lappland af F. Sahlberg. —
Utbredd öfver hela Eur. och Sib. — U. F. M.

134. A. apricaria Payk. — Thoms. Sk. C. 1,241, 6.

- Schaum /. D. I, 506, 2. - Seidl. F. B. 25, 2. —
Harpalus Sahlb. I. F. 230, 23.

Högst allmän under stenar såväl på fältbackar som på
odlade ställen och utbredd öfver hela området åtminstone ända
till Hetta i Torneå Lappmark (68° 20'). — Allmän öfver hela

Eur. och n. As. — U. F. M.

135. A. consularis Duft. —Thoms. Sk. C. 1,241, 7.

- Schaum 1. D. 1, 507, 3. - Seidl. F. B. 25. — Har-

palus latus Sahlb. /. F. 242, 43.

Sällsynt under stenar på sandmarker i södra och mellersta

Finland. Funnen vid Abo af C. Sahlberg, i Virmo och i syd-

östra Karelen
o
af förf., i Taipalsaari af Mäklin, i Suojärvi af

Saelan, på Åland af K,. Sievers, i norra Karelen af W.
Woldstedt och vid Vasa (63°) af Wasastjerna. — Temligen
allmän i m. Eur. och Sib. samt förekommer äfven i Sv. och
Öst.-prov. — U.F.M.

136. A. patricia Duft, — Thoms. Sk. C. I, 242, 9.

- Schaum /. D. I, 549, 46. Seidl. F. B. 25.

Sällsynt på sandmarker. Funnen i Lemo i Abo län afO.
Tammelin, i Orimattila, Abo och Nyland af Mäklin, vid Eke-
näs i Nyland af E. v. Knorr ing, samt nordligast vid Jyväs-
kylä (62° 20') d. 12 Juni 1872 af förf. — Funnen i Sv. och
Öst.-prov, samt utbredd i m. Eur. — U. F. M.

137. A. dvenselii Schönh. Fusco-aenea, antennis pe-

dibusqve ferrugineis; prothorace antice subangustato, angulis

anticis porrectis, lateribus deplanato, margine rufescenti, basi

utrinqve parce punctato et bifoveolato; elytris prothorace

latioribus, oblongo-ovatis, subtiliter striatis, striis obsolete

punctatis. Long. 2^—34 lin.

Dej. Spec. gen. Col. III, 481, 23. — Icon. et hist. not.

Col. Eur. III, 263, 20, pl. 163, f.
2.— Schaum I. D. I,
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542, 40. — Thoms. Sk. G. I, 242, 10 (partim?). — Seidl.

F. B. 25.

Garabus Schönh. Syn. Lis. I, 201, 190 (1806).

Harpalus Gyll., Ins. Sv. II, 151, 44. — Sahlb. /. F.

I, 243, 45.

Celia Zimm. Silb. Rev. Ent. II, 215.

Amara monticola Dej. Spec. gen. Gol. V, Suppl. 794,

68. — Icon. et hut. not. Gol. Eur. III, 262, 19, pl. 163,

fr. 1. — Heer Faun. Gol. Helv. I, 89, 8. — Fairm. et

Lab. F. ent. fr. 103, 6.

Harpalus clespectus Sahlb. /. F. I, 245, 49 (sec. spe-

cimen typicum).

Ej sällsynt i Lappland under stenar på torra fältbackar

äfven uppe på fjällen ända till Hetta (68° 20') och. Ponoj. —
Funnen i nordligaste delen af Skandinaviska kalfön, på Island,

i Skottl. ock på högre fjäll i m. Eur. — U. F. M.

138. A. silvicola Zimm. Rufo-picea, supra aeneo-

micans, antennis pedibusqve dilute ferrugineis; prothorace

antice angustato, angulis anticis porrectis, lateribus deplanato,

margine rufescenti, basi utrinqve parce punctato et bifoveo-

lato; elytris ovatis, basi prothorace parum latioribus, subti-

liter punctato-striatis. Long. 3— 3^ lin.

Gdia Zimm. Silb. Rev. ent. 11,215, (1834). — Schaum
/. D. I, 544, 41. — Seidl. F. B. 25 (forte).

A. maritima Schiödte Danm. El. 178, 13.

A. Qvenselii Thoms. Sk. C. I, 242, 10 (forte ex parte).

A. Qvenselii valde affinis, sed paullo latior, prothorace

latiore, apicem versus magis angustato, striis elytrorum te-

nuioribus sed distinetius punctatis coloreqve magis rufescenti

distingvenda.

Sällsynt på sandmarker. Funnen vid Vasa af Manner-
heim, i Uleåborgs län af Mäklin; jag har tagit den vid Kex-

holm, i ryska Karelen, i Torneå- samt ryska Lappmarken, nord-

ligast vid Ponoj (67°). — Föröfrigt är den funnen vid Öster-

sjöns stränder. — U. F. Ål.

Anm. Seidlitz' uppgift att ifrågavarande art har 4 borst på spetsen

af prosterni utsprång har jag ej funnit besannad på finska exemplar, hvilka

j detta afsceude öfverensstänima med föregående art.
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139. A. ingenua Duft. — T horns. Sk. C. I, 242, 11.

Schaum /. D. I, 536, 35. — Seidl. F. B. 26. — Harpa-

lus Sahlb. /. F. 242, 44.

Var. b. fere duplo minor.

Ej sällsynt under stenar på odlade marker i södra och

mellersta Finland, men veterligen ej funnen nordligare än vid

Kuopio och Vasa (63°). Varieteten är sällsynt. — Utbredd

öfver m. Eur. samt äfven funnen i Sv., Öst.-prov. och Sib.

— U.F.M.

140. A. municipalis Duft. — Thoms. Sk. C. 1,243,

12. — Schaum /. D. 1, 539, 38. - Seidl. F. B. 20.

Sällsynt på sandmarker; funnen i närheten af Åbo (?) af

Pippingskjöld och vid Taipalsaari af Mäklin. — Funnen i

Sv., Danm., Öst.-prov., Polen, Tyskl. och Frkr. — Rent. saml.

141. A. brunnea Gyll. — Thoms. Sk. C. 1,243,13.
— Schaum i". I). I, 548, 45. — Seidl. F. B. 26. ~ Har-

palus Sahlb. /. F. 248, 55. — Amara Lapponica Dej.

Spec. gen. Col. V, 795, 69.

Temligen sällsynt under stenar och mossa i skogar, men
utbredd öfver hela området ända till dess nordligaste delar. —
Funnen i Sv., Öst.-prov., Tyskl. och Stor-Britannien. — U. F. M.

Var. b: minor, angustior, prothorace lateribus paullo

minus rotundatis, impressionibus basalibus distinctis sed vix

punctatis. — Harpalus Lapponicus Sahlb. i. F. 250, 58.

— H. Sahlbergii Zett. Ins. Lapp. 36, 10.

Sällsynt; funnen i Lappland af Fellman. — Mann. saml.

142. A. bifrons Gyll. - Thoms. Sk. C. 1, 245, 15.

— Schaum /. D. I, 546, 43. - Seidl. F. B. 26. —
Ilarpalus Sahlb. /. F. 249, 57 (diagnosis e descriptione

Gyllenhalii transcripta sine intuitu speciminum fennicorum).

— Harpalus rufocinctus Sahlb. /. F. XVII, 249, 56 (1827

Junii) sec. specimina typica.

Sällsynt på sandiga fältbackar under stenar i södra och

mellersta Finland. Funnen vid Abo af Mannerheim, 0. Reu-
ter och förf., i Tavastland, Nyland, Taipalsaari och södra Ka-
relen af Mäklin, på Åland af R. Sievers, i Yläne, vid Hel-

singfors, i södra och ryska Karelen af förf. samt nordligast vid

Vasa (63°) af Wasastjerna. —
- U.F.M.
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143. A. praetermissa Sahlb. — Harpalus Sahlb. /.

F. XVI, 246, 51 (1827 Maji) sec. specimen typicum. —
Amara rufocincta Dej. et auct. plur. — Tlioms. Sk. C. I,

244, 14. — Schaum 1. D. I, 547, 44. — Seidl. F. B. 26.

— Celia grandicollis Zimm. Rev. ent. II, 219.

Species statura, forma prothoracis, striis elytrorum, mag-

nitudine coloreqve valde variabilis.

Sällsynt, men utbredd öfver hela Finland och mest tillhö-

rande fjälltrakter. Funnen i Torneå Lappmark af Kolström
och F. Sahlberg, i Kuusamo, vid Uleåborg och i Tavastland

af Mäklin och förf., som äfven tagit den vid Tuovilanlaks i

Savolaks, vid Kantalaks och Ponoj i ryska Lappmarken samt

vid Dvoretz i ryska Karelen, i Impilaks i Ladoga-Karelen af W.
Woldstedt, vid Vasa af Wasastjerna och sydligast i Åbo län,

troligen vid Villnäs (60° 40') af Mannerheim. — Sällsynt, i

n. Eur. och på högre fjäll i m. och s. Eur. — U. F. M.
Anm. Ehuru denna art af de fleste och utmärktaste entomologer

blifvit beskrifven under namn af A. rufocincta Sahlb., har jag ej ansett mig

kunna bibehålla denna benämning utan böra utbyta den mot A. praetermissa

Sahlb. och detta af följande skäl: l:o är arten Harpalus praetermissus

Sahlb. utan tvifvel uppställd och beskrifven efter exemplar af denna art,

hvilket såväl det af Kolström meddelade i C. Sahlbergs församling för-

varade typexemplaret, som beskrifningen, hvilken mycket väl öfverensstäm-

mer med ifrågavarande art och ej gerna låter tyda sig på någon annan in-

hemsk form, ger vid handen; 2:o förekommer i C. Sahlbergs typsamling

endast exemplar af A. bifrons Gyll. under namn af A. rufocincta Sahlb.,

hvilkens beskrifning äfven låter tyda sig på detta species, ehuru den kanske

ännu bättre öfverensstämmer med ifrågavarande art och hvilken under detta

namn af Mannerheim synes hafva blifvit sänd till Dejean och andra ento-

mologer; 3:o har benämningen praetermissa i alla fall prioritet framför rufo-

cincta såsom förekommande i ett tidigare utkommet häfte af Insecta fennica.

144. A. erratica Duft. — Tlioms. Sk. C. I, 144,16.

— Schaum /. D. I, 540, 39. — Seidl. F. B. 26. —
Harpalus vulgär is Sahlb. /. F. 244, 48.

Var a: supra virescenti-aenea.

Var. b: supra cupreo-aenea. Sahlb. /. F. var. e.

Var. c: supra cuprea. — Gry 11., Sahlb. /. F. var. b.

Var. d: supra nigra vel nigro-caerulea. — Gyll., Sahlb.

i". F. var. d.

Ej sällsynt under stenar på torra ställen i Lappmarkerna

ända till deras nordligaste delar. Äfven funnen i Kuusamo
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och Nyland af Mäklin, vid Vasa af Wasastjerna, i norra

Karelen af Wolds
o
tedt, i ryska Karelen af förf., i Keuru af Gr.

Bergroth och i Abo län af Mannerheim. — Utbredd öfver

polartrakterna i Eur., As. och Amer. och förekommer dessutom

på alla högre fjäll i m. och s. Eur. — U. F. M.

145. A. interstitialis D ej. — Tho ms. Sk. C. I, 245, 17.

Var. b: supra cupreo-aenea.

Var. c: supra viridis.

Var. d: supra aeneo-nigra vel nigro-caerulea.

Var. e (puncticollis mihi): prothorace basi qvoqve inter

foveolas distincte punctato, supra cupreo-aenea vel aeneo-

nigra. (An species distincta?)

Sällsynt under stenar på torra ställen. Funnen i Muonio-

niska i Torneå Lappmark af C. Sahlberg och förf. (d. 26 Maj

1867) och nordligast vid Kätkesuanto (68° 10') d. 17 Juli 1867;

vid Vasa af Wasastjerna, i Keuru af Bergroth, vid Helsingfors

af E. Hjelt, Helenius och W. Heimbtirger, vid Ny-Karleby af

Gr. Hedström, i Åbo län af Mannerheim och i Salmis socken

norr om Ladoga af Hallonblad. Af var. e (•puncticollis) har

jag funnit några exemplar i Soroka by vid Hvita hafvet i ryska

Karelen d. 5 Aug. 1869. — Funnen i svenska Lappmarken och i

n. As. ända till Kamtschatka äfvensom i Nord-Amer. — U. F. M.

146. A. familiaris Duft. — Thoms. Sk. C. I, 245, 18.

— Schaum 1. D. I, 533, 31. — Seidl. F. B. 24.— Har-

palus Sahlb. /. F. 247, 53.

Var. b: supra nigro-caerulescens.

Ej sällsynt under stenar på torra fältbackar i södra och

mellersta Finland. Nordligast är den funnen i Kuusamo (68°)

af Mäklin. — Allmän öfver hela Eur. och förekommer äfven i

v. Sib. — U.F.M.

147. ^A. tibialis Payk. — Thoms. Sk. C. I, 246, 20.

- Schaum /. D. I, 534, 33. - Seidl. F. B. 23. -
Ilarpalus Sahlb. /. F. 250, 59.

Var. b: supra nigro-caerulescens.

Ej sällsynt under stenar på torra fältbackar i sydvestra

Finland, men förekommer sparsammare i öfriga delar af landet.

Nordligast är den funnen i Lappland af F. Sahlberg. — Ut-

bredd öfver nordligare delen af Eur. och äfven tagen på några

ställen i m. Eur. - U. F. M.
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148. A. littorea Thoms. Sk C. I, 247, 21.

Var. b: supra caeruleo-nigra.

Sällsynt; funnen i Torneå-Lappmark (ända till 69°) af

Kolström, F. Sahlberg, Asp, Fellnian och förf., vid Vasa
af Wasastjerna, vid Åbo af Pippingskjöld och förf., vid

Helsingfors af förf. äfvensom i Pargas af O. Reuter. — För-

öfrigt är den veterligen funnen endast i Sv. — U. F. M.

149. A. curta Dej. — Thoms. SL C. I, 248, 23.—
Schaum L D. I, 527, 25. Seidl. F. B. 24.

Var. b: tibiis nigro-piceis.

Sällsynt; funnen i Nyland af Mäklin; jag har tagit den

vid Jalguba i ryska Karelen (61° 50') d. 25 Juni 1869 och vid

Ängilä i Parikkala d. 30 Maj 1873. — Tagen i Sv. och Öst.-

prov. samt spridd öfver hela m. Fur., ehuru den förekommer

sällsynt. — U. F. M.

150. A. acuminata Payk. — Thoms. Sk. C I, 248,

24. — Schaum I. D. I, 532, 30. - Seidl. F. B. 23. —
Ilarpalm Sahlb. I. F. 243, 46.

Var. b: supra caeruleo-virescens. — Gyll., Sahlb. 1. c,

var. b.

Var. c: dimidio minor, elytris paullo profundius striatis.

Ej sällsynt under stenar isynnerhet på torra ställen och

utbredd öfver större delen af området. Nordligast är den fun-

nen i Torneå Lappmark af Kolström och vid Katschkarantsa i

ryska Lappmarken (66° 20') af förf. Varieteten c är funnen vid

Kuopio af Ehnberg. — Utbredd öfver nästan hela Eur. och

angränsande delar af As. — U. F. M.

151. A. montivaga Sturm. Late ovalis, supra viridi-

aenea. antennarum articulis tribus primie totis qvartoque basi

rufis. pedibus totis nigris; prothorace amplo, basi emarginato,

angulis posticis subprominulis, anticis productis, acutis, supra

basi laevi; elytris leviter striatis, striis postice profundiori-

bus. Long. 4 lin.

Mas: tibiis posticis intus dense pubescentibus, abdomi-

nis segmento ultimo ventrali punctis duobus setigeris instructo.

Femina: segmento ultimo ventrali punctis 4 setigeris

ornato.
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Sturm. /. D. VI, 45, 24, tab. 144, f.
d, D. (1825). -

Zimm., Silb. Rev. entom. II, 225. — Er. Käf. d. Mark.

89, 18. — Redt. Faun. Austr. ed. II, 50.— Schaum I. D.

I, 524, 22.

Sällsynt; funnen endast i Nyland af O. A. Bergroth,

W. Heinibiirger, E. Hjelt och Mäklin samt i Keuru i norra

Satakunta af Gr. Bergroth. — Observerad i Tyskl., Frkr.,

Eyssl. och Schweitz. — U. F. M.

152. A. trivialis Gryll. — Thoms. Sk. C. I, 248, 25.

— Schaum I. D. I, 531, 29. - Seidl. F. B. 23. — Har-

palus Sahlb. /. F. 245, 50.

Ej sällsynt under stenar på torra fältbackar i södra Fin-

land. Äfven funnen i Lappland af F. Sahlberg och Grape,
som uppgifves hafva funnit den vid Karesuanto (68° 90'). —
Utbredd öfver hela Eur. och angränsande delar af As. och Afr.

— U.F.M.

153. A. famelica Zimm. — Schaum I. D. 1,529,27.

— Seidl. F.B.23. — A. vulgär is Thoms. Sk. C. I, 249, 27.

Sällsynt; funnen i Lappland af F. Sahlberg och i Nyland

af Mäklin, A. Norrmén och Helenius, vid Vasa af Wasa-
stjer na, samt i Savolax af Ehnberg. Jag har funnit den vid

Helsingfors, i Kivinebb i södra Karelen samt vid Jalguba i ryska

Karelen d. 25 Juni 1869. — Funnen i Sv., Öst.-prov., Tyskl.,

Ryssl. och Sib. — U.F.M.
Anm. Denna art är sänd af Gyllenhal till C. Sahlberg under

namn af Harpalus vulgär is.

154. A. similata Gryll. — Thoms. Sk. C. I, 249, 27.

— Schaum /. D. I, 522, 20. —Seidl. F. B. 25. — Har-

palus Sahlb. 7. F. 243, 47.

Ej sällsynt i södra Finland under stenar på bördig jord,

sällsyntare förekommer den i öfriga delar af landet, men är dock

funnen äfven i Lappland af Kolström. — Utbredd öfver n. och

m. Eur. och en del af Sib. — U. F. M.

155. A. curvicrus Thoms. Oblonga, nigra, supra vi-

rescenti-aenea, antennis articulis tribus primis qvartoqve basi

testaceis, pedibus nigris; prothorace antrorsum angustato, basi

usqve ad scutellum termiter marginato, utrinqve obsolete im-

presso et subtiliter punctulato, impressione exteriore fere
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deleta; eljtris striis fere laevibus, postice profundioribus,

striola abbreviata basali e puncto magno umbilicato eggre-

diente. Long. 4 lin.

Mas: tibiis posterioribus intus dense pubescentibus et

praesertim intermediis incurvis, segmento ultimo ventrali

postice punctis 2 setigeris instructo.

Thoms. Opusc. ent. IV, 363 (1871).

Sällsynt; funnen vid Abo af C. Sahlberg och. H. Inge-
lius, vid Vasa af Wasas tj erna och vid Gamla Karleby (64°)

af Hällström. — Föröfrigt är den funnen i Norrland. — U. F. M.

156. A. ovata Fabr. — Schaum I. D. I, 523, 21. —
- Seidl. F. B. 25. - A. obsoleta Dej., Thoms. Sk. C.

I, 249, 28.

Var. b (niyrino): supra nigra, opaca.

Sällsynt; funnen vid Helsingfors af E. v. Knorring och

Engström, i Nyland och Tavastland af Mäklin, i Viborgs län

af Mannerheim och Hallonblad, vid Petrosawodsk af A.

Gunther. — Funnen i Sv., Öst.-prov., Danm., Tyskl., Engl.,

Frkr. och Schweiz. — U. F. M.

157. A. spreta Dej. — Thoms. Sk C. I, 250, 29.

- Schaum. /. D. I, 530, 28. — Seidl. F. B. 23.

Sällsynt under stenar på sandmarker; funnen vid Villnäs

af Mannerheim; jag har tagit den vid Petrosawodsk och Jal-

guba i ryska Karelen (61° 50') d. 19 och 25 Juni 1869. —
Funnen i Skåne, Öst.-prov., Danm., Engl., Tyskl. och Frkr.

- U.F.M.

158. A. nigricornis Thoms. Sk. C. I, 250, 30.

Tillhör nordligaste delen af området. Funnen i Torneå

Lappmark af Kolström, F. Sahlberg och A. Palmen samt

vid Kantalaks i ryska Lappmarken (61°) och vid Paanajärvi i

Kuusamo d. 25 Juli 1873 af förf. — Föröfrigt funnen endast i

nordligaste delen af Skandinavien. — U. F. M.

159. A. lunicollis Schiödte. — Thoms. Sk. C. I,

251, 31. - Schaum /. D. 7, 528, 26. — Seidl. F. B. 24.

Sällsynt; funnen i Åbo län af Mannerheim och C. Sahl-

berg, vid Frugård af Mäklin, vid Helsingfors af Hellenius,

E. v. Knorring och förf., i Salmis i Ladoga Karelen af Hal-

lonblad, i Tavastland och Kuusamo af Mäklin, i ryska Ka-
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relen af Gtinther, på Åland af Tengström, i Parikkala och

vid Jyväskylä af förf., vid Kajana af E. Hjelt samt nordligast

i Lappland af F. Sahlberg. — Funnen i Skåne ock Livland samt

utbredd öfver m. Enr. — U. F. M.

160. A. communis Panz. — Thoms. Sk. C. I, 251, 32.

- Schaum /. D. I, 526, 24. — Seidl. F. B. 24. - Har-

palus Sahlb. I. F. 248, 54.

Var. c: supra nigro-coerulescens. — Gyll., Sahlb. I.

F. var. b.

Högst allmän under stenar och mossa öfver hela området

åtminstone ända till Muonioniska (68°). — Föröfrigt är den ut-

bredd öfver hela n. och m. Eur. samt v. Sib. — U. F. AI.

Var. d: minor, obscure aenea, prothorace basi sublaevi,

angulis posticis acutis, elytris breviter ovatis, tibiis pallido-

rufis. — A. communis var. e, alpicola Heer. Faun. Col. Helv.

I, 95, 25.

Sällsynt; funnen i Lappland af Kolström och i Mohla
socken på Karelska näset den G Jun. 1866 af förf., hvilken i

sina Entom. ant., Not. XI, 1870, 333, 31 upptagit den under
namn af A. nitida Sturm. — För öfrigt är denna varietet funnen

på alperna. — U. F. Ål.

161. A. nitida Sturm. — Thoms. Sk, C. I, 252, 33.

- Schaum /. D. I, 525, 22. — Seidl. F. B. 24.

Var. b: eorpore supra femoribusque coeruleo-nigris.

Sällsynt; funnen vid Gamla Karleby i Österbotten (64°)

af Hällström, i Nyland af Mäklin äfvensom vid Åbo (?) af

Pippingskjöld, och i Parikkala socken i Ladoga-Karelen d. 1

Juni 1873 af förf. — Funnen i s. Sv., Livl., Danm., Tyskl.

och Frankr., men är öfverallt sällsynt. — U. F. M.

162. A. plebeja Gyll. — Thoms. Sk C. I, 252, 33.

— Schaum /. I). 7, 521, 19. — Seidl. F. B. 23. — llar-

palus Sahlb. I. F. 246, 52.

Allmän i södra och mellersta Finland samt äfven funnen i

Lappland af Kolström. — Utbredd öfver nästan hela Eur.— U.F.M.

163. Pristonychus subcyaneus 1 11ig. — Thoms. Sk. C.

1,253,1. — Harpalus Sahlb. I. F. 222, 10. — Sphodru.s
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Schaum /. 1). I, 386, 8. — Sphodrus terricola Hbst. —
Seidl. F. B. 14.

Sällsynt; lefver i källare och funnen hos oss endast vid

Åbo af Damm er t och Tams samt vid Wasa (63°) af Wasa-
stjerna. — Funnen i Sv. och Ost.-prov. samt utbredd öfver m.

Eur. — U. F. ÅL

164. Calathus micropterus Duft. — Thoms. Sk. Cl,
254, 1. — Schaum /. I). I, 397, 7. — Seidl. F. B. 15.—

Emyalm Sa hl b. /. F. 241, 41.

Ej sällsynt under stenar, mossa och ruttna trädstubbar

i skogar öfver hela området ända till Muonioniska (68°) och Ponoj,

beläget utanför skogsregionens område. — Utbredd öfver hela

n. och m. Eur. — U. F. M.

165. C. tarsalis n. sp. Oblongus, apterus, piceo-niger,

nitidus, prothorace piceo, antennis dilute fuscis, his basi,

palpis maxima ex parte pedibusqve testaceis, tarsis piceis;

prothorace subqvadrato, lateribus postice parallelis, angulis

posticis obtusiusculis, supra basi utrinqve impresso; elytris

fortius striatis, interstitio tertio punctis tribus impresso. tf
Long. 3 lin.

Statura C. melanocephalo L. simillimus, tarsis apiceqve

articulorum palporum maxillarium piceis, antennis obscurio-

ribus situqve punctorum in elytris alieno facillime distingven-

dus. C. sibirico Ge bl., Bull. d. Mosc. 1841, 578, 4. etiam

valde affinis videtur, sed elytris tripunctatis (nec ut in illo

bipunctatis) fortiter striatis, coloreqve prothoracis ut videtur

distinctus. Caput ovatum, nigrum, nitidum, laeve, impres-

sionibus basalibus obsoletis, clypeo apice depresso, mandibu-

lis piceis, palpis maxillaribus testaceis, articulo primo et se-

cundo apice, ultimo medio piceo, labialibus totis testaceis.

Antennae tenues, corporis dimidio longiores, dilute fuscae,

pubescentes, articulis tribus basalibus glabris basiqve qvarti

testaceis. Prothorax statura omnino ut in C. melanocephalo,

sed angulis anticis perparum magis obtusis; impressionibus

basalibus satis distinctis, elongatis, prothoracis medium fere

attingentibus; nigro-piceus, nitidus, lateribus dilutioribus. Ely-

tra prothorace duplo et dimidio longiora et hujus basi paullo
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latiora, lateribus parum rotundata, supra depressiuscula, nigra,

nitida, laevia, satis fortiter striata, striis laevibus, prima

longitudinali basi puncto umbilicato instructa, interstitiis sub-

planis, tertio punctis tribus impressis, puncto primo et se-

cundo ad striam tertiam, inter se qvam a sutura aeqve late

distan tibus, secundo in tertia basali parte sito, tertio prope

striam secundam versus apicem impresso; serie foveolarum

in stria submarginali continua, nec medio interrupta. Corpus

subtus nigro-piceum, nitidum, sublaeve, segmento ultimo ven-

trali postice bisetoso. Pedes testacei, tibiis apice anguste

tarsisqve piceis; femoribus praesertim antieis setis nonnullis

instructis.

Sällsynt; jag liar funnit ett exemplar under en sten vid

Ponoj i ostligaste delen af ryska Lappmarken (67°) d. 12 Aug.

1870. - U.F.M.

166. C. melanocephalus L. — Thoms. Sk. C. I. 254,

2. — Schaum I. D. I, 396, 6. — Seidl. F. B. 15. —
Harpalus Sahlb. I. F. 241, 42.

Allmän ock utbredd äfver hela området ända till dess nord-

ligaste delar. — Allmän öfver kela Eur. ock Sib. — U. F. M.

Var. b: prothorace obscure ferrugineo. — Heer, Faten.

Col. lielv. I, var. b. — Schaum /. D. I, var. — Calathus

alpinus Dej. Spec. gen. Col. Ill, 82, 19. — Icon. et hist.

nat. Col. Eur. II, 112, f.
6.

Sällsynt i nordligare delen af Finland: jag kar funnit den

på en kög bergås vid Svätnavlok i ryska Karelen (63°) d. 5

Juli 1869. — Funnen på Alperna. — U.F.M.
Var. c: prothorace obcure rufo, medio umbra plus mi-

nusve dilatata fusco. — Calathus nubigena Halid., Ann. of

nat. hist. 1839, II, 112, sec. Schaum /. D. I, 397, not. —
Thoms. Opusc. ent. IV.

Sällsynt; jag har funnit den vid Kilpisjärvi i Torneå
Lappmark (69°), vid Soukelo ock Ponoj i ryska Lappmarken
ockiKuusamo; vid Gamla-Karleby är den tagen af Hällström.
— Funnen i norska Finnmarken, på Island ock Irland. — U. F. M.

167. C. fuscus Fabr. — Thoms. Sk. C. I, 254, 3. —
Schaum /. D. I, 394, 4. — Seidl. F. B. 15. — Harpalus

Sahlb. /. F. 240, 39.
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Sällsynt under stenar på odlade ställen. Funnen vid Vasa

(63°) af Wasastjerna, vid Ekenäs af E. v. Knorring, vid

Korpiselkä af Hallonblad, i Taipalsaari af Mäklin samt i

Mohla, Metsäpirtti och Sakkola i södra Karelen af förf. —
Funnen i Sv. och Öst. -prov. samt utbredd öfver hela m. Eur.,

ehuru den ej förekommer talrikt. — U. F. M.

168. C. fulvipes Gyll. — T ho ms. Sk. C. I, 255, 4.

— Schaum I. I). I, 393, 3. — Seidl. F. B. 15. - Har-

palus erratus Sahlb. /. F. 240, 40.

Allmän i södra och mellersta Finland, nordligast funnen

vid Gramla-Karleby (64°) af Hällström. — Utbredd öfver hela

n. och m. Eur. och en del af Sib. — U. F. AJ.

169. C. cisteloides Illig. — Thoms. Sk. C. I, 255, 5. —
Schaum /. D. I, 390, 1. — Seidl. F. B. 15. - Harpalus

Sahlb. /. F. 239, 38.

Ej sällsynt på Åland, äfven funnen vid Åbo och Helsing-

fors. — Funnen i Öst.-prov. samt förekommer allmänt i Sv. och

hela m. Eur. — U. F. AI.

170. Sphodrus leucophthalmus L. — Schaum /. D. I,

381, 1. — Seidl. F. B. 14. - Harpalus Sahlb. 1. F. 218,

1. — Sjjhodrus planus Fabr., Thoms. Sk, C. i, 257, 1.

Sällsynt under stenar och nedfallna löf i skuggrika lundar.

Funnen i Yläne af C. Sahlb er g, på Löparö i Sibbo i Nyland
af Donner, i Tavastland af Kekoni, vid Kuopio (68°) af

Ehnberg och Savenius samt i närheten af Åbo af Pipping-
skjöld och E. J. Bonsdorff, enligt hvilkens uppgift den före-

trädesvis träffas i källare och på osnygga ställen i boningshusen.

— Utbredd öfver större delen af Eur. — U. F. M.

171. Anchomenus angusticollis Fabr. — Schaum 7.

D. I, 406, 4. — Seidl. F. B. 15. — Harpalus Sahlb. I.

F. 218, 2. — Anchomenus assimilis Payk., Thoms. Sk. C.

1, 257, 1.

Ej sällsynt under stenar, trädstycken m. m. på skuggrika

ställen i södra Finland; äfven funnen vid Vasa af Wasastjerna
och i Lappland af F. Sahlb er g. — Utbredd öfver n. och m.

Eur. samt Sib. — TJ.F.M.

Var. b: dimidio minor, prothorace paullo breviore et

antipe paullo magis dilatato.

Sällsynt; funnen vid Åbo af Ahlstedt. — TJ.F.M.
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172. A. Mannerheimii Dej. — Thoms. Sk. C. I, 258,

3. — Harpalus livens var. c. Gyll., Sahlb. /. F. 252, 61, obs.

Sällsynt under barken af ruttna stubbar ocb under träd-

stycken i skogar. Funnen i Yläne (61°) af C. Sahlb er g, F.

Sahlberg och Ahlstedt, i Muonioniska (69°) af A. Palmen;
jag har tagit den med håf om aftonen i en mörk dal i Ruovesi

d. 10 Juli 1874. — Veterligen funnen endast i n. Sv., vid Pe-

tersburg och i v. Sib. — U. F. M.

173. A. livens Gyll. — Thoms. Sk. C. I, 259, 4. —
Schaurn /. I). I, 409, 9. -- Seidl. F. B. 16. — Harpalus

Sahlb. I. F. 252, 61.

Sällsynt under stenar på fuktiga ställen i södra Finland.

Funnen vid Åbo och i Yläne (63°) af C. Sahlberg och förf.,

på Kakskerta af E. J. Bonsdorff. (Jag har äfven funnit den vid

Schliisselburg vid Neva). — Observerad i Sv., Öst.-prov. och

Danm. samt utbredd öfver hela m. Eur. och Sib. — U. F. M.

174. A. marginatus L. — Thoms. Sk. C. I, 259, 5.

— Schaurn I. D. I, 412, 12. — Seidl. F. B. 18. — Har-

palus Sahlb. I. F. I, 257, 72.

Var. b: prothoracis elytrorumqve disco fusco-cupreis.

Gyll., Sahlb. /. F., var. b.'

Sällsynt; funnen på Åland af Nordenskiöld, i Abo län

af Mannerheim, i Wiborgs län af Tams, på Högland af R.

Sievers samt nordligast vid Vasa (63°) af Wasastjerna. —
Utbredd öfver hela Eur. — U. F. M.

175. A. 6-punctatus L. — Thoms. Sk. C. I, 259, 6.

Schaurn'/. D. I, 414, 14. — Seidl. F. B. 18. — Harpalus

Sahlb. /. F. 257, 73.

Var. b: supra obscurior, virescenti-aeneus, nitidus, ely-

tris fusco-cupreis vel virescentibus. — Gyll., Sahlb. /. F.

var. b.

Allmän på fuktiga ställen öfver hela området åtminstone

ända till Muonioniska (68°). Varieteten är något sällsyntare

och förekommer tillsammans med hufvudformen. — Utbredd öfver

hela Eur. och n. As. — U. F. M.

17C. A. ericeti Panz. — Schaurn I. D. I, 414, 15. -

Seidl. F. B. 18. —Harpalus bifoveolatus Sahlb. /. F. 258.

74. — Anchomenus id. Thoms. Sk. C. I, 259, 7.

Var. b: supra coeruleo-virescens vel cyaneus. — Sahlb.
/. F., var. b.
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Sällsynt på kärrmarker. Funnen vid Muonioniska i Tor-
neå Lappmark (68°) af Kolström, A. Palmen och förf., vid
Gr:a Karleby d. 29 April af Hällström, i Jokkas och Eno i

Maj 1865 af W. Woldstedt, i Ruskiala af Z. Zilliacus, äf-

vensom i södra Karelen af Mäklin. — Funnen i Sv., Öst.-prov.,

Sib., Engl. och på m. Eur:s fjäll. — U. F. M.

177. A. parumpunctatus Fabr. — Thoms. Sk. C. I,

260, 8. — Schaum /. D. I, 415, 16. — Seidl. F. B. 18.

Harpalus Sahlb. /. F. 258, 75.

Var. c: supra violaceo-virescens vel cj7aneus. — Gryll.,

Sahlb. /. F., var. b.

Var. d: supra totus niger. — Gy 11., Sahlb. /. F. var. c.

Ej sällsynt i trakten af Åbo och Helsingfors, men sällsyn-

tare i öfriga delar af landet. Nordligast är den funnen vid G:a
Karleby af Hällström och i Kuusamo (60°) af Mäklin. —
Föröfrigt funnen i Sv. och Öst.-prov. samt mycket allm. i hela

m. Eur. — U.F.M.

178. A. Archangelicus n. sp. Nigro-aeneus, supra ob-

scure cupreus, antennis totis pedibusqve nigris; prothorace

postice angustato, angulis posticis rotundatis, scutello sub-

deplanato; elytris tenuiter striatis, striis subtilissime puneta-

tis, interstitiis planis, tertio punctis tribus impressis. Long. 3 lin.

Mas: segmento ultimo ventrali setis duabus instructo.

Femina: segmento ultimo ventrali setis quattuor in-

structo.

Var. b: supra virescenti-aeneus.

A. parumpunctato Fabr. affinis, prothorace postice an-

gustiore, angulis minus late rotundatis, scutello deplanato,

elytris paullo fortius striatis, humeris magis rotundatis, an-

tennis pedibusqve totis nigris facile distingvendus. Ab A.

alpestri Heer, cui etiam valde affinis videtur, differt colore

supra obscure cupreo vel obscure virescenti-aeneo elytrisqve

tenuius striatis; ab A. gracilipedi Duft. structura prothora-

cis, statura breviore, humeris magis rotundatis coloreqve an-

tennarum et pedum; ab A. Sahlbergii Chaud., cui inter con-

generes simillimus est, prothoracis angulis anticis obtusiori-

bus striisqve elytrorum minus tenuibus, punctulatis distin-
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gvendus. Caput subovatum, cupreo vel vireseenti-aeneum, sul-

cis frontalibus minus profundis, ante setas anteriores abbre-

viatis, mandibulis apice piceo-rufis; palpis totis nigris. An-

tennae prothoracis basin vix superantes, tenuae, nigrae, uni-

colores, articulis 3 primis glabris, tertio inseqventibus fere

daplo longiore, his pubescentibus, longitudine subaeqvalibus.

Prothorax minus latus, latitudine basali vix brevior, basin

versus distincte augustatus, lateribus ante medium modice

rotundato-dilatatus, angulis anticis minus productis, subrotun-

datis, posticis obtusis sed minus late qvam in A. parumpun-

ctato rotundatis, marginibus lateralibus reflexis, supra leviter

convexus, utrinqve impressionibus oblongis medium attingen-

tibus instructus, prope apicem et ante basin transversim im-

pressus, medio tenuiter canaliculatus et obsolete transversim

strigosus, ceterum laevis, nitidus, obscure fusco-cupreus vel

aeneus. Scutellum deplanatum, medio obsolete transversim

impressum, nitidum, laeve. Eljtra prothorace distincte la-

tiora et fere qvadruplo longiora, humeris rotundatis, subpro-

minulis; basi emarginata, lateribus pone medium obsolete

dilatata, postice obtuse rotundata et ante apicem subsinuata;

supra leviter convexa, tenuiter striata, striis obsolete punctu-

latis, sexta ante basin abbreviata, interstitiis planis vel basi

obsoletissime subconvexis, tertio punctis tribus parvis seti-

geris instructo, primo versus basin ad striam tertiam, ceteris

ad striam secundam, inter se minus qvam intermedio, paullo

ante medium sito, ab antico remotis, ultimo ab apice qvam

ab intermedio paullo magis distante: supra fusco-cuprea vel

virescenti-aenea, nitida, omnium subtilissime alutacea. Corpus

subtus nigro-aeneum, sublaeve. Pedes toti nigri, subaeneo-

micantes, spinulis tibiarum tarsorumqve piceis, setis in serie

interiore tibiarum posticarum circiter 12, hac ab apice paullo

ultra medium producta.

Förekommer under uppkastad Fucus vid Hvita hafvets

stränder. Jag har funnit den vid Tschuja, Kem och Soroka

(64° 20') i ryska Karelen den 29 Juli— 3 Aug. 1869 samt vid

Kantalaks (67°) d. 25 Jimi och vid Olenitza d. 3—4 Sept. 1870

i ryska Karelen. — U. F. M.
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179. A. moestus Duft. — T ho ms. Sk C. I, 261, 11.

— Harpalus Sahlb. /. F. 255, 68. — Anchomenus viduus

var. b. Schaum I. D. I, 419, 20. — Seidl. F. B. 18.

Var. b: elytris circa scutellum late impressis. — Schaum
/. D. I, var. c. — A. emarginatus Gry 11., Thoms. Sk. C. I,

261, 12.

Sällsynt under stenar på fuktiga ställen vid stränder i södra

Finland. Funnen vid Villnäs af Mannerheim, vid Åbo af C.

Sahlberg, i Nyland af Mäklin samt vid Kexholm (61°) och

i Mohla socken på Karelska näset af förf. — Utbredd öfver

större delen af Eur. — U. F. M.

180. A. viduus Panz. — Thoms. Sk. C. I, 262, 13.

— Schaum 1. D. I, 419, 20. — Seidl. F. B. 18. — Har-

palus Sahlb. /. F. 254, 67.

Allmän under stenar vid sjöstränder öfver nästan hela

Finland åtminstone ända till Muonioniska (68°). — Utbredd
öfver större delen af Eur. — U. F. M.

181. A. versutus Sturm. — Thoms. Sk C. 1, 262, 14.

- Schaum /. D. 1, 421, 21. — Seidl. F. B. 13. — Har-

palus Sahlb. /. F. 255, 70.

Ej sällsynt under stenar vid stränder i södra och mellersta

Finland. Nordligast har jag funnit den vid Segosero i ryska

Karelen (63° 10'). — Utbredd öfver nordligare delen af Eur.

och Sib. samt äfven funnen i Tyskl. och Frkr. — U. F. M.

Var. b: supra niger, haud aeneo-micans. — Carabus

luyubris Duft., Faun. Astr. Il, 137, 176. — Harpalus laevis

Gyll., Sahlb. I. F. 255, 69.

Sällsynt; jag har funnit den vid Kexholm och vid Juust-

järvi i ryska Karelen (62° 50'). — U. F. M.

182. A. dolens Sahlb. — Thoms. SL C. I, 262, 15.

— Schaum /. D. I, 421, 22. — Seidl. F. B. 17 (forte).

— Harpalus Sahlb. /. F. 256, 71. — Anchomenus tristis

Dej., Seidl. F. B. 18.

Sällsynt under stenar vid stränder af floder och sjöar, men
utbredd öfver hela landet. Funnen i Torneå Lappmark af Dam-
mert, Kolström, F. Sahlberg, Mäklin och förf., som funnit

den vid Muonioniska (68°), i Kuusamo af Mäklin, vid Vasa af

Wasastjerna, vid Ruanjärvi och Koutajärvi i ryska Lappmar-
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ken och Pudasjärvi samt i stor mängd på Siikaneva kärr i Euovesi
af förf., vid Kuopio af E. Hjelt, vid Tuovilanlaks i norra Savolaks

af A. Malmberg, vid Villnäs och Kavantholm af Mannerheim
äfvensom i Uskela af E. J. Bonsdorfff. — Sällsynt i Sv., Danm.,
Öst.-prov., nordöstra Tyskl., n. Byssl. och Sib. — U. F. M.

Anm. Alla exemplar, jag varit i tillfälle att granska, hafva protho-

rax' basalintryckningar mer eller mindre otydligt tvärrynkade men saknande

intryckta punkter, och öfverensstämma således bättre med Seidlitz beskrif-

ning på A. tristis Dej. än på den under namn af A. dolens beskrifna art.

Då jag dock sett betydliga olikheter och öfvergångar i afseendc å tvär-ryn-

kornas tydlighet, synes mig troligt, att dessa arter böra förenas.

183. A. Bogemanni Gyll. — Thoms. Sk. C. I, 262,
16. — Schaum /. D. I, 410, 10. — Seidl. F. B. 17. —
Harpalus Sahlb. /. F. 253, 63.

Mycket sällsynt under barken af barrträd, funnen vid Åbo
af Ahlstedt och Mannerheim, i Tavastland och Lappland af

F. Sahlb er g. — Föröfrigt är den funnen i enstaka exemplar
i Sv., Österrike, v. Sib. samt f. d. ryska Amerika. — U. F. M.

184. A. 4-punctatus DeGeer. — Thoms. Sk. C. I,

263, 17. — Schaum /. D. 1, 411, 11. — Seidl. F. B. 17.

— Harpalus Sahlb. 1. F. 259, 77.

Var. b: duplo minor.

Utbredd öfver nästan hela området, men förekommer tem-
ligen sparsamt under stenar, nedfallna löf, mossa o. d. isynnerhet

på fuktiga ställen i skogar. Nordligast är den funnen i Lapp-
land af F. Sahiberg och Blank samt vid Suokelo i ryska
Lappmarken (66° 30') af förf. Varieteten är endast en gång
funnen af F. Sahiberg. — Utbredd öfver hela nordliga delen
af Eur. och As. och skall äfven förekomma i Nord-Amerika.— U.F.M.

185. A. albipes Fabr. — Thoms. Sk. C. I, 263. 18.

— Schaum I. D. I, 408, 7. - Seidl. F. B. 16. — Har-
palus Sahlb. /. F. 219, 3.

Ej sällsynt under stenar på skuggrika ställen och vid
stränder i närheten af Åbo och Helsingfors. Äfven funnen vid
Vasa (63°) af Wasastjerna. —Utbredd öfver v. Eur.— U. F. M.

186. A. oblongus Fabr. — Thoms. Sk. C. I, 263,19.
— Schaum /. D. 1, 409, 8. — Seidl. F. B. 16. — Har-
palus Sahlb. /. F. 228, 19.
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Temligen sällsynt under stenar och nedfallna löf på sumpiga
ställen i skogar, men i sydligare delen af landet ofta funnen i

mängd på samma ställe. Nordligast är den anträffad vid Vasa
(63°) af Wasastjerna. — Utbredd öfver en stor del af n. och
m. Eur. och Sib. — U. F. Al.

187. A. consimilis Gyll. — Thoms. Sk, C. I, 263,

20. — Harpalus Sahlb. /. F. 260, 78.

Högst sällsynt på sumpiga ställen i Lappmarkerna. Fun-
nen i Torneå Lappmark af Grrape, Forström, F. Sahlberg
och förf., som derstädes tagit ett exemplar vid Muonioniska (68°)

d. 27 Jun. 1867 och ett annat vid Ponoj i ryska Lappmarken
den 23 Aug. 1870; hvardera gången bland slammet efter öfver-

svämning vid en liten bäck. — Den uppgifves äfven vara funnen

i Skottland. — U. F. Al.

Obs. Elytroruni humeris rotundatis, ut in A. micanti Nicol.

188. A. piceus L. — Thoms. Sk. C. I, 263, 21. —
Schaum /. D. 1, 425, 27. — Seidl. F. B. 16. — Harpa-

lus picijies Fabr., Sahlb. /. F. 253, 64.

Var. b: obscurior, elytris pedibusqve fusco-piceis. —
Agonum fuscipenne Nicol., Col. agr. hal. 20, 8.

Ej sällsynt på sänka ställen vid sjöstränder och utbredd öfver

nästan hela området åtminstone ända till Karesuando (68° 30').

Varieteten är sällsynt. — Utbredd öfver hela n. och m. Eur.

samt Sib. — U. F. Al.

189. A. gracilis St ur ni. — Thoms. Sk C. I, 264,

22. - Schaum /, D. I, 426, 28. — Seidl. F. B. 17. -

Harpalus picipes var. b. Gyll., Sahlb. /. F. 253, 64.

Var. b: major, elytris longioribus. — Agonum longu-

lum Mann. in coll.

Temligen sällsynt under stenar isynnerhet i skogar och på

odlade ställen, men utbredd öfver större delen af området åtmin-

stone ända till Kuusamo (Mäklin) och Tschapoma i ryska Lapp-

marken (66°). — Utbredd öfver norra delen af Eur. — U. F. AI.

190. A. puellus Dej. — Schaum /. D. I, 427, 30.

Seidl. F. B. —A. pelidnus Gyll., Thoms. Sk. C. I, 264,

23. — Harpalus Sahlb. /. F.
'

252, 62.

Sällsynt under nedfallna löf på sumpiga ställen i skogar.

Funnen i Lappland af Fellman, vid Pargas af O. Reuter, vid
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Vasa af Wasastjerna, vid Uleåborg af W. Nyländer, i Vi-

borgs län af Mäklin samt vid Muonioniska (68°) och Helsing-

fors af Mäklin och förf. — Funnen i Sv., ö. Tyskl. och Frkr.
- U.F.M.

Anm. Vanligen anföres Agonum Lehmanni Chaud. af nyare ento-

mologer såsom varietet till denna art, dock synes mig flera omständigheter

tala emot riktigheten af detta antagande. För det första säger namngifvaren

Bull. d. Mosc. 1837, 25 i diagnosen "aeneo-micans, thorace qvadrato, fere

rotundato, vix postice suhangustato", samt i heskrifningen längre fram om
prothorax "une fossette de chaque cöté de la base Men marquées - - - d'un

noir brunåtre en dessus avec une teinte bronzée", hvilka bestämningar icke

slå in på närvarande art. Vidare är den rätta A. puellus Dej. på senare

tider ej funnen i Östersjöprovinserna enligt Seidlitz, och slutligen före-

kommer i Mannerheims samling under namn af A. pelidnus icke denna

art, utan A. fuliginosus Panz.. hvilket är så mycket anmärkningsvärdare,

som Chaudoir sjelf (Bull d. Mosc. 1850, 107) anför att han har Manner-
heim att tacka för kännedomen om, att hans A. Lehmanni vore identisk

med den af svenska författare beskrifna Harpalus pelidnus.

191. A. fuliginosus Panz. — T ho ms. Sk. C. I, 264,
23. — Schaum I. B. I, 426, 29. - Seidl. B. B. 17.

Sällsynt under nedfallna löf på sumpiga ställen i skogar,

men utbredd öfver hela Finland åtminstone ända till Muonioniska
(68°). I Lappmarkerna, Kuusamo och ryska Karelen har jag
några gånger funnit den i mängd. — Utbredd öfver n. och m.
Eur. samt äfven tagen i Sib. — U. F. M.

192. A. prasinus Fabr. — Thoms. Sk. C. 1,264,25.
Schaum I. B. I, 407, 6. — Seidl. F. B. 16. — Harpalus
Sahlb. I. F. 219, 4.

Sällsynt; funnen vid Vasa (93°) af Wasastjerna, i Par-
gas af Brummer samt i Yläne af F. Sahlberg. — Utbredd
öfver en stor del af Eur. och isynnerhet allmän i dess östra de 1

samt i v. Sib. — U. F. M.

193. Taphria nivalis P a n z. — S c h a um I. B. I, 399, 1.

— Seidl. F. B. 15. — Synuchus nivalis Sahlb. /. F. 216, 1.

- Thoms. Sk. C. I, 265, 1.

Ej sällsynt på sandmarker i södra och mellersta Finland.
Nordligast funnen vid Vasa (63°) af Wasastjerna. —Utbredd
öfver större delen af Eur. och v. Sib. — U. F. M.

194. Olisthopus rotundatus Payk. — Thoms. Sk. C.

I, 266, 1. - Schaum I. B. I, 429, 1. — Seidl. F. B. 19.

— Harpalus Sahlb. I. F. 259, 76.
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Sällsynt; funnen af Mannerheim i Viborgs län. — An-
träffad i s. Sv., Öst.-prov. och utbredd öfver m. Eur. — Man-
nerh. saml.

195. Licinus depressus Payk. — Thoms. SL C. I,

268, 1. — Sahlb. I. F. 216, 1. - Schaum /. D. I, 345,3.

— Seidl. F. B. 13.

Högst sällsynt; funnen en enda gång på Kuustö nära Åbo
af Mannerheim. — Tagen i Sv., Öst.-prov. och Engl. samt ut-

bredd öfver m. Eur. — Mannerh. saml.

196. Badister bipustulatus Fabr. —Thoms. Sk. C/,
268, 1. — Schaum 1. D. 7, 349, 2. - Seidl. F. B. 13.

Sällsynt i södra Finland under stenar och nedfallna löf i

löfskogar. Funnen vid Abo af 0. Tammelin, C. Lundström
och förf., vid Frugård af Mäklin, vid Helsingfors af W. Nylän-
der, Cajander, Engström, Sievers och förf., i Esbo af Ner-
vänder och i Mohla socken i södra Karelen af förf. äfvensom

nordligast vid Kuopio (63°) af Ehnberg. - - Funnen i Sv.,

Öst.-prov. och Sib. samt allmän i m. och s. Eur. — U. F. M.

197. B. peltatus Panz. — Thoms. Sk. C. 1,269,3.
— Schaum /. D. I, 352, 4. — Seidl. F. B. 13.

Högst sällsynt hos oss. Funnen i Pargas af 0. Reuter
sommaren 1871, på Högland af R. Sievers 1873 och vid So-

lomino i ryska Karelen (62°) under uppkastad Phragmites vid

sjöstranden d. 26 och 27 Aug. 1869, samt i Parikkala i Ladoga

Karelen d. 4 Juni 1873 af förf. — Spridd kring hela m. och

s. Eur., ehuru den förekommer sparsamt, samt äfven tagen i Sv.

och Öst.-prov. — U. F. M.
Obs. Specimina fennica a scaadinavicis et germanicis differunt cor-

poi-

e longiore et angustiore coloreqve obscuriore.

198. Panagaeus crux major L. — Thoms. »S£. G. I,

270, 1. — Schaum I. D. I, 320, 1. - Seidl. F. B. 12.

— Sahlb. /. F. 217, 1.

Sällsynt under stenar vid stränder. Funnen i Tavastland

af Boucht och Nordman, i Yläne af C. Sahlberg, vid Sor-

davala af Hallonblad, vid Helsingfors af W. Nyländer och

Cygneus, vid Kexholm af Tengström och förf.,
o
som funnit

den invid Ladoga d. 9 Juni 1869, på Eckerö på Åland d. 13

Juli 1871 af 0. Reuter och vid Mariehamn d. 6 Juli 1872 af

R. Sievers samt nordligast i Lappland af Kolström. -- Ut-

bredd öfver en stor del af Eur. och Sib., ehuru icke talrikt före-

kommande. — U. F. M.
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199. Chlaenius nigricornis Fabr. — Thoms. Sk. G. I,

272, 2. - Schaum 1. D. 1, 333, 29. - Seidl. F. B. 12.

— Harpalus Sahlb. /. F. 233, 29.

Sällsynt under stenar och trädstycken på
o
sumpiga ställen

i södra och mellersta Finland. Funnen på Åland af J. Ph.
Palmen, vid Abo af Mannerheim och Pippingskjöld, vid

Helsingfors af W. Nyländer, i Tavastland af Idman, vid S:t

Michel af Kekoni, i Viborgs län af Mannerheim, i Letala i

Satakunta och vid Wornova i ryska Karelen af förf. samt nord-

ligast vid Vasa (63°) af Wasastjerna. De flesta finska exem-

plar, som jag sett, hafva tillhört varieteten melanocornis Dej. —
Funnen i Sv., Öst.-prov. och Sib. samt utbredd öfver hela m.

Eur. - U.F.AI.

200. C. holosericeus Fabr. — Thoms. Sk. C. I, 272,

3. — Schaum /. D. I, 334, 9. — Seidl. F. B. 13. —
Harpalus Sahlb. I. F. 232, 28.

Högst sällsynt under stenar vid gyttjiga stränder. Funnen
på Åland af J. Ph. Palmen, på Kakskerta, i Uskela och Ha-
liko af E. J. Bonsdorff, vid Svensksund och Lojo i Nyland af

Nordman samt vid Villnäs (60° 40') af Mannerheim. —
Förekommer i sydligare Sv., Öst.-prov. samt Sib. och är spridd

öfver större delen af m. Eur. — U- F. M.

201. C. 4-sulcatus Illig. Oblongus, latior, niger, supra

viride-aeneus, subcupreus; prothorace lateribus explanatis,

modice rotundatis. angulis posticis obtusiusculis, crasse mar-

ginato, apice angustiore. sparsim punctato, postiee utrinqve

longitudinaliter impresso, medio canaliculato; elytns costis

tribus suturaqve elevatis, cupreis, interstitiis subtiliter gra-

nulatis, tenuissime pubescentibus, virescentibus; antennis pe-

dibusqve nigris. Long. 5 lin.

Sturm. Deutschl. Ins. V, 142, 11, Tb. 126. — Dej.

Spec. gen. Col. II, 360, 59. — Icon. et hist. not. Col. Eur.
II, 185, 19, pl. 94, f. 3. - Er. Käf. cl. Mark. I, 96, 1. -
Schaum /. D. 1, 337, 12. — Seidl. F. B. 13.

Carabus Illig. Käf. Preuss. 176, 48 (1798).

Denna utmärkta art är hittills funnen endast i Lappland af

Kolström och Deutsch. — Föröfrigt är den observerad endast
i Öst.-prov., nordöstra Preussen och Sib. samt äfven derstädes
mycket sällan. — U. F. M.
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202. Oodes helopioides Fabr. — T ho ms. Sk. C. /,

274, 1. — Schaum /. D. I, 339, 1. — Seidl. F. B 13.

Sällsynt, isynnerhet under Pliragmites på sumpiga ställen

vid sjöstränder. Funnen i Nyland af F. Sahlberg, A. Hele-
nius, E. v. Knorring och Pippingskj öld, i Viborgs län af

Mannerheim och Mäklin, hvilken senare funnit den talrik vid

Kirjola på hafsstranden, i Tavastland (63°) af F. Sahlberg och

förf., i ryska Karelen af A. Grtinther och förf., som äfven tagit

den i Parikkala d. 3 Jan. 1873, äfvensom i Lappland (?) af Asp
och Blank. — Utbredd öfver större delen af m. och n. Eur.

samt v. Sib. - U. F. M.

203. Ophonus rotundicollis Fairm. et Lab. ""Oblongus,

supra piceo-niger, tenuiter griseo-pubescens, elytris plus mi-

nusve
1

" (in specimine fennico vix) "violaceo-nitentibus, subtus

brunneus, ore cum palpis, antennis pedibusqve rufis
;
protho-

race longitudine dimidio latiore, basi qvam apice paullo an-

gustiore, angulis posticis rotundatis; elytris praesertim postice

creberrime punctulatis, ante apicem subsinuatis.1
' Long. & 1/2 ~'

5% lin.

Harpalus Fairm. et Lab. Faun. ent. franc. 121, 1 (1854).

— Schaum I. D. I, 574, 4.

Harpalus obscurus Sturm. Deutschl. Ins. IV, 85, 49,

tab. 92, f.
a A. (1818), sec. specimen typicum in collectione

C. Sahlb. asservatum. — Dej. Spec. gen. Col. IV, 197, 5.

— Hut. nat. et Icon. Col. Eur. IV, 96, 5, pl. 179, /'. 5.

Sällsynt; funnen vid Fredrikshamn af Bomberg. — Före-

kommer i s. och m. Eur. samt i Engl. — Mald. saml.

204. 0. puncticollis Pay k. -Thom s. Sk. C. 1, 276, 2.

— Harpalus Schaum /. D. I, 576, 10. — Seidl. F. B. 28.

Sällsynt under stenar på odlade ställen isynnerhet på ler-

jord. Funnen på Åland af Emil Bonsdorff, på Kakskerta af

E. J. Bonsdorff, i Pargas af 0. Reuter, vid Abo af förf.,

vid Helsingfors af W. Nyländer, i Virmo af Caj an der och

förf., i Orimattila af Mäklin, i Rautus i södra Karelen och i Pa-

rikkala i Ladoga Karelen af förf., vid S:t Michel (62°) af Ke-
koni äfvensom i ryska Karelen af Grunther. — Funnen i Sv.,

Livl. och Danm. samt utbredd öfver m. Eur. — U. F. M.

205. 0. brevicollis Dej. — Thoms. Sk. Cl, 276,3.

— Schaum 1. D. I, 579, 11. — Seidl. F. B. 27. - Ilar-

palus puncticollis Sahlb. /. F. 232, 26, obs.
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Sällsynt under stenar på odlade ställen. Funnen på Åland

af Emil Bonsdorff och Mäklin, vid Åbo af C. Sahlberg,
i Taipalsaari af Mäklin samt vid Helsingfors flera exemplar i

Kaisaniemi park i Sept. 1871 af förf. — Utbredning, som före-

gående arts. — U. F. M.

206. Harpalus ruflcornifl L. — Sahlb. /. F. 231, 25.

— Thoms. Sk. C. I, 277, 1. — Schaum /. B. I, 583, 16.

— Seidl. F. B. 28.

Högst allmän i södra och mellersta Finland isynnerhet på
odlade ställen, men veterligen icke hos oss tagen nordligare än

vid Vasa (63°). — Utbredd öfver hela Eur. och närliggande

delar af As. och Afrika. — U. F. M.

207. H. griseus Panz. — Thoms. Sk. C. I, 278, 2.

— Schaum I. B. I, 584, 17. - Seidl. F. B. 28.

Sällsynt; funnen i Åbo län af Mannerheim. — Utbredd

öfver nästan hela Eur. — Mannerh. saml.

208. H. rubripes Duft. — Thoms. Sk. C. I, 279, 7.

— Schaum. /. B. I, 259, 27. - Seidl. F. B. 29.

Sällsynt; jag har funnit ett exemplar vid Surumäki i

Parikkala (61° 30') den 23 Aug. 1872. — Funnen i s. Sv.,

Danm., Engl. och på flera ställen i m. Eur. — U.F. M.

209. H. aeneus L. — Sahlb. /. F. 235, 31. — Thoms.
Sk. C. I, 279, 4. - Schaum /. D. I, 590, 25. - Seidl.

F. B. 28. - H. Buftschmidii Sahlb. 1. F. 236, 32 (excl.

synon.).

En af de allmännaste Coleoptera och utbredd öfver nästan

hela området åtminstone ända till Muonioniska (68° 30'). — Ut-
bredd öfver hela Eur. och Sib. — U. F. M.

Anm. C. Sahlbergs Harpalus Duftschmidii äi att döma af be-

skrifningen och typexemplaret, hvilket jag varit i tillfälle att granska, upp-

ställd efter ett nykläckt exemplar af denna art.

210. H. latus L. - Thoms. Sk. C. I, 279, 5. —
Schaum /. B. I, 594, 28. — Seidl. F. B. 29. — Harpa-
lus limbatus Duft., Sahlb. /. F. 236, 33. — H. fulvipes

Sahlb. /. F. 238, 35.

Var. b: capite corporeqve subtus rufo-brunneis. — Gyll.,

Sahlb. /. F., var. c.
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Allmän isynnerhet under stenar ock mossa i skogar öfver

kela området åtminstone ända till Muonioniska (68°). — För-

öfrigt utbredd öfver kela n. ock m. Eur. samt Sib. — U. F. M.
Anm. Det i Manncrheims samling förvarade typexemplaret till

H. fulvipes Sa hl b. är ett något stort exemplar af ifrågavarande art.

211. H. nigritarsis Sahlb. Oblongus, niger, nitidus,

antennis pedibusqve rafis, illis ante basin fuscis, tarsis api-

ceqve tibiarum et femorum nigricantibus, palpis apice flavis;

protkorace breviter subqvadrato, basi punctulato, utrinqve

impresso, angulis posticis obtusiusculis; elytris fortiter striatis.

Long. 4 lin.

Sak Ib. /. F. 237, 34, var. b. — T b oms. Opusc. Ent.

IV, 365.

II. lato L. simillimus, antennis articulis 3— 5 infuseatis,

prothoracis limbo concolore, elytris fortius striatis coloreqve

pedum facile distingvendus.

Sällsynt; funnen i Lappland af Kolström ock F. Sakl-

berg. — Föröfrigt är den veterligen funnen endast i Sveriges

Lappmarker. — U. F. M.

212. H. luteicornis Duft. — Tkoms. Sk C. 1, 279,

6. - Sckaum 1. D. 1, 595, 29. - Seidl. F. B. 29.

Sällsynt, men troligen utbredd öfver kela området. Nord-

ligast kar jag funnit den vid Ponoj i ryska Lappmarken (67°).

— Föröfrigt är den lika utbredd som II. latus, kvaraf den niå-

kända endast är en varietet. — U. F. M.

213. H. 4-punctatus Dej. — Sehaum /. D. I, 595,

30. — Seidl. F. B. 29. — II. sericpunctatus Gyll., Tkoms.

Sk. C. I, 280, 8.

Sällsynt; funnen i Lappland af F. Saklberg ock K.

P fal er, kvilken samlat den vid Muonioniska (68°), vid Kortejoki

i Savolaks af A. Malmberg, i Tavastland af Mäklin, i Jo-

mala på Åland den 26 Juni 1872 af E. Si e vers, vid Helsing-

fors af Mäklin ock F. Elfvin g, i Kuusamo, Yläne ock på

Eunsala af förf. ock vid Borgå enligt anteckningar af C. Sakl-

berg. — Funnen i Sv., Curl. ock på några ställen i m. Eur.

bergstrakter. — U. F. M.

214. H. fuliginosus Duft. — Sckaum /. D. I, 596,

31. — Seidl. F. B. 29. — II. nigritarsis Saklb. /. F.

237, 34 (partim). - Thoms. SL C. I, 280, 9.
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Sällsynt; funnen i Lappland atf Kol ström och F. Sahl-
berg, i Kuusamo af Mäklin, i närheten af Åbo d. 2 Maj 1872

af H. Ingelius, vid Vasa af Wasastjerna och i närheten af

Heinola af Wolds ted t. — Utbredd öfver hela arktiska delen af

gamla verlden ända till Kamtschatka samt äfven funnen på några

ställen i m. Europas fjälltrakter. — U. F. M.

215. H. discoideus Fabr. — Thoms. Sk. C. /, 591,

26. — Schaum /. 1). I, 591, 26. — Seidl. F. B. 29.

Sällsynt under stenar på torra sandmarker; jag har funnit

den i Rautus och Metsäpirtti i södra Karelen, i Juni och Juli

1866 samt i Parikkala i Aug. 1872. Äfven är den funnen vid

Urpala och i Taipalsaari af Mäklin, vid Kuopio (63°) af Ehn-
berg och vid Gamla Karleby (64°) af Hällström. — Utbredd
öfver större delen af Eur. och Sib. — U. F. M.

Anm. I Manncrheims samling står under namn af H. perplexus
Dej. ett exemplar af H. lotus L. från Vasa län.

216. H. tardus Panz. — Sahlb. /. F. 1, 238,36.—
Thoms. Sk. C. I, 281, 13. - Schaum /. D. I, 600, 35.

- Seidl. F. B. 30.

Temligen sällsynt i södra och mellersta Finland under ste-

nar på sandiga ställen. Nordligast har jag funnit den vid

Kontschosero i ryska Karelen (62° 20'). — Utbredd öfver en

stor del af Eur. och Sib. — U. F. M.
Anm. Ett nykläckt exemplar från Viborgs län med brungul färg

af denna art står i Mannerheims samling under namn af //. deletus ~Ma,nn.

Var. b: minor, angustior, femoribus posticis 5-setosis.

Sällsynt; jag har funnit den vid Jalguba i ryska Karelen
d. 25 Juli 1869, i Parikkala äfvensom några gånger vid Hel-
singfors. — U. F. M.

217. H. anxius Duft. — Thoms. SL C. I, 283, 18.

- Schaum /. D. I, 607, 44. -- Seidl. F. B. 30.

Högst sällsynt; funnen på 'ett torrt sandfält under stenar
i Metsäpirtti kapell på Karelska näset d. 4 Juli 1866 af A.
Malmberg och förf., som äfven tagit den på Ängilä backarna
i Parikkala (61° 30') den 8 Aug. 1872. På sistnämnde ställe

togs den äfven d. 30 Maj 1873 af Mimmi Sahlberg. — Fun-
nen i s. Sv., Ost.-prov. och Danm. samt utbredd öfver m. och
s. Eur. — U. F. Al.

218. Anisodactylus binotatus Fabr. — Thoms. Sk. C. I,

284, 1. — Schaum I, D. 1, 566, 2. — Seidl. F. B. 27.

- Harpalus Sahlb. /. F. 239, 37.
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Ej sällsynt på odlade ställen i närheten af Åbo, Helsing-

fors och i Viborgs län. Afven funnen i norra Karelen af W.
Woldstedt. — Föröfrigt är den utbredd öfver en stor del af

Eur., n. Afrika och Sib. — U. F. M.

219. A. nemorivagus Duft. Oblongus, niger, antenna-

rum basi pedibusqve rufis; elytris brevibus, latitudine l/3 lon-

gioribus, ante apicem fortius sinuatis; prothorace postice an-

gustato, angulis posticis prominulis, basi subtiliter punctato,

utrinqve striato. Long. 4 lin.

Er. Käf. d. Mark. I, 43, 3. — Heer. Faun. Col. Helv.

I, 100, 4. — Fairm. et Lab. Faun. ent. frang. 119, 6. --

Schaum /. D. I, 567, 3. - Seidl. F. B. 27.

Carabus Duft. Faun. Austr. II, 79, 84 (1812).

Harpalus Sturm Deutschl. Ins. IV, 94, 54, Tb. 92,

f.
a, A.

'

Anisodactylus gilvipes Dej. Spec. gen. Col. IV, 143. 8.

— Icon. et hist. nat. Col. Eur. IV, 74, 8, pl. 177, f.
4.

A. binotato Fabr. multo minor, elytris brevioribus, apice

fortius sinuatis, prothorace postice magis angustato, basi sub-

tilius punctato angulisqve posticis magis prominentibus di-

stingvendus.

Sällsynt; jag har funnit ett exemplar rid Suvenmäki i

Rautus socken på Karelska näset den 6 Juni 1866, äfvensom

2 exx. på en torr, sandig backe nära Juvankoski i Parikkala

(61° 30') d. 8 Ang. 1872 och flera exemplar d. 30 Maj 1873

på samma ställe. — Föröfrigt är den funnen endast i m. Eur.

- U.F.M.
Var. b q*: Obscurior, pedibus nigris, palpis piceis,

ceterum simillimus. (An species distincta?)

Sällsynt; jag har funnit ett ex. på samma backe, som huf-

vudformen, i Parikkala den 9 Aug. 1872.

220. Bradycellus pubescens Payk. — Thoms. Sk. C. 1,

285, 1. — Dichirotrichus Schaum /. 1). I, 562, 1. — Seidl.

F. B. 30.

Var. b: elytris pläga oblonga postica nigra notatis. —
Gyll. Ins. Sv. II, 109, 26, var. b.

Var. c: nigro-piceus, capitis, prothoracis elytrorumqve

marginibus testaceis. — Gry 11. /. c, var. c.
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Var. d: piceo-niger, capitis latéribus, antennis,-,tibiis tar-

sisqve ferrugineis. — Gryll. 1. c, var. d.

Denna art synes ej vara sällsynt vid Ishafvets och Hvita

hafvets stränder. På förra stället funnen i närheten af Nord-

Cap (70°) af -F. Sahlberg; på senare stället har jag träffat den

i mängd under stenar och uppkastad Fucus emellan Soroka och

Kantalaks Jul.— Sept. 18G9 och 1870. —- Förekommer vid ku-

sterna af Atlantiska hafvet och dess vikar, der vattnet är mera
salthaltigt, samt på andra saltplatser i m. Eur. Den uppgifves

äfven vara tagen vid S:t Petersburg. — U. F. M.

221. B. Ponojensis n. sp. Piceo-niger, nitidus, puncta-

tus, parce pubescens: prothorace subcordato-qvadrato, angulis

posticis obtusis. limbo fortius subrugoso-punctato, postice

utrinqve obsolete impresso; elytris minus tenuiter striatis,

striis subtiliter punctatis, interstitiis puuctis majoribus in

serie simplici impressis; antennis pedibusqve fusco-ferrugineis.

Long. 2 lin.

Var. b: corpore toto ferrugineo.

B. Mannerheimii F. Sablb. affinis, sed major, latior,

prothorace latiore punctisqve praesertim elytrorum remotio-

ribus. Caput magnum, ovatum, convexum, profunde remotius

punctatum, pube erecta parcius adspersum, fronte medio
temporibus laevissimis; sulcis frontalibus profundis, obliqve

versus marginem interiorem oculorum ducti; labro transverso,

apice vix emarginato, palpis ferrugineis, articulo ultimo nigro-

piceo, apice pallide flavo, maxillaribus articulo ultimo pen-

ultimo duplo longiore; mandibulis piceis. Oculi magni, pu-

bescentes. Antennae longitudine dimidii corporis, tenues,

fusco-ferrugineae, articulo primo ])allide flavo, pallide pilosae

et pubescentes, articulo tertio contiguis distincte longiore.

Protborax capite, ut et longitudine sua, distincte latior, basin

versus fortius angustatus, antice leviter rotundato-dilatatus,

apice truncatus, angulis valde deflexis, obtusis, basi levissime

rotundatus, angulis posticis obtusis: supra antice convexus
ibiqve impressione arcuata basiqve utrinqve alia minus pro-

fundis obsolete rugoso-punctatis canaliculaqve media utrinqve

abbreviata notatus, nigro-piceus, nitidus, fortiter minus dense

punctatus et pube erecta parcius adspersus, medio laeviuscu-
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lus. Scutellum parvum laeve. Elytra basi prothorace paullo

latiora, ovata, pone humeros leviter rotundato-dilatata, supra

parum convexa, piceo-nigra, nitida, satis profunde striata,

striola juxta scutellum nulla, striis subtiliter punctulatis, in-

terstitiis fere planis, punctis majoribus remotioribus, in serie

dispositis, setigeris instructis, stria octava foveolis umbilicatis

in serie medio interrupta ornatis. Corpus subtus nigro-pi-

ceum, nitidum, punctulatum, tenuiter pubescens. Pedes fusco-

ferruginei, femoribus obscurioribus.

Högst sällsynt; jag liar funnit endast 2 exx. ((^ Q) under

stenar på torra ställen vid Ponoj i ostligaste delen af ryska

Lappmarken (67°) den 15 och 16 Aug. 1870. — U.F.M.

222. B. rufithorax Sahlb. Oblongus, fuscus, capite

piceo, antennis, palpis, pedibus elytrisqve testaceis, his pläga

discoidali nigra, prothorace rufo, angulis posticis rectis, hujus

limbo, capite elytrisqve subtiliter j:mnctulatis et tenuiter parce

pubescentibus, elytris leviter striatis. Long. 2 lin.

Er. Käf. d. Mark. 1, 64, 1. — Redt. Faun. Austr.

Ed. II, 64. — Schaum /. D. I, 625, 1.

Harpalus Sahlb. I. F. I, 260, 80 (1827).

Acupalpus Dej. Sj)ec. gen. Col. IV, 438, 2. — Icon.

et hist. not. Col. Eur. IV, 253, 2, pl. 199, f.
2.

Dichirotrichus Seidl. F. B. 30.

B. ylacido Gyll. statura similis, sed structura protho-

racis, punctura corporeqve supra undiqve tenuiter pubescenti

facillime distingvendus.

Ej sällsynt i Abo under stenar på torra sandiga med Ar-
tcmisia vidyaris beväxta backar. Afven funnen i Yläne och vid

Knmo (61° 40') af C. Sahlberg, vid Kavantholm i Viborgs län

af Mannerheim, i Sjundeå af Mäklin samt vid Helsingfors

af Sievers, Snellman och förf. — Funnen endast, och det

ganska sällsynt, i Curland och i nordöstra Preussen. — U.F.M.

223. B. Deutschii Sahlb. - Seidl. F. B. 31. —
Harpahts Sahlb. /. F. 261, 81. — Bradycelhis cognatus Dej.,

Tho ms. Sk. C. I, 285. 2.

Sällsynt i nordligare delen af området under stenar o. d.

på sandiga ställen. Funnen i Torneå Lappmark af Deutsch,
Palmen och förf., hvilken tagit den vid Muonioniska (68°) i
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Maj och Juni 1867, samt äfven i ryska Lappmarken vid Kouta

invid Hvita Hafvets strand (66° 40') i flera exemplar d. 26 Juli

och vid Ponoj d. 15 och 26 Aug. 1870 och vid Tavajärvi i

Kuusamo i Juli 1873. — Föröfrigt är den funnen endast i Sv.,

Norge, SkottL, Danm. och Sib. - U. F. AI.

Anm. Då Gyllenhals beskvifning på denna art (Ins. Sv. I V, 455,

70

—

71) är mycket ofullständig och vilseledande samt måhända förnämn-

ligast afser en varietet af nästfoljande species, har jag i likhet med Seid-

litz ansett mig böra föredraga C. Sahlbergs benämning, under hvilken

den samma år 1827 fullständigt och igenkänligt beskrifves, ehuru Dejean

anför, att han erhållit denna art af Gyllen hal sjelf såsom hans Harpalus

cognatus.

224. B. placidus Gyll. — Thoms. Sk. C. 1, 285, 3.

Schaum /. D. I, 625, 2. — Seidl. F. B. 31. — Harpalus

affinis Sahlb. /. F. 260, 79.

Ej sällsynt under stenar, mossa och nedfallna löf och ut-

bredd öfver hela området åtminstone ända till Muonioniska (68°).

— Föröfrigt funnen i Skandinavien, Ost.-prov., Tyskl., Engl.

och Frkr. — U. F. M.

225. Acupalpus collaris Payk. — Thoms. Sk. C. I,

268, 1. — Harpalus Sahlb. I. F. 263, 85. — Bradijcellus

Schaum /. D. I, 627, 5. — Seidl. F. B. 31.

Var. b: eorpore toto rufo-ferrugineo. — Gry 11., Sahlb.

/. F. var. b.

Ej sällsynt isynnerhet på sandiga marker och i skogar

öfver hela området åtminstone ända till Karesuando (68° 30'). —
Föröfrigt utbredd öfver nordligare delen af Eur. — V. F. M.

226. A. similis Dej. — Thoms. Sk. C. I, 286, 2. —
Bradijcellus Schaum /. I). I, 628, 6. — Seidl. F. B. 31.

— Acupalpus circumcinctus F. Sahlb. Diss. nov. Col. Fenn. 2
(sec. specimina typica).

Sällsynt; tagen vid Pyhäjärvi i Yläne (61°) af F. Sahl-
berg, i Taipalsaari af Mäklin; jag har funnit några exemplar
under mossa på en torr ljungbacke invid Helsingfors i Maj 1869
och 1872. — Föröfrigt är den funnen i Sv., Curl., Danm.,
Tyskl., Engl. och Frkr. — U. F. M.

227. Stenolophus meridianus L. — Thoms. Sk. C. 1,

288, 3. - Schaum 1. 1). 1, 621, 11. - Seidl. F. B. 32.

— Harpalus Sahlb. 1. F. 263, 84.
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Sällsynt; endast funnen vid Vasa (63°) af Wasastjerna.
— Föröfrigt är den sällsynt i nordligare delen af Eur., men
förekommer allmännare i dess mellersta del. — Wasastj. saml.

228. S. dorsalis Fabr. — Schauin /. I). I, 619, 7.

— Se i dl. F. B. 32. — Ilarpalus Sahlb. /. F. 262, 85. —
Stenolophus Gyllenhali Thoms. Sk. C. I, 288, 4.

Var. b: prothorace pallide rufo-testaceo, immaculato,

pedibus pallidis. — mig'-? Sahlb. /. F. var. c.

Var. c: prothorace nigro, lateribus auguste pallidis, ely-

tris, regione humerali triangulariter pallida, sutura vix fer-

ruginea. — Qyll., Sahlb. /. F. var. d.

Temligen sällsynt under stenar, mossa och nedfallna löf i

torra löfskogar, i södra Finland. Äfven funnen vid Vasa af

Wasastjerna, vid Jakobstad (63° 40') af förf. och i Lappland
af Kolström. — Föröfrigt är den utbredd öfver större delen

af Eur. — U. F. M.

229. S. exiguus Dej. — Thoms. Sk. C. IX, Suppl.

65, 7. — Schaum. /. D. I, 620, 9. — Seidl. F. B. 32.

Högst sällsynt; ett exemplar är funnet i närheten af Abo
af E. J. Bonsdorff och förvaras i Mannerheims samling under

namn af S. Bonsdorfji Mann. — Föröfrigt är den funnen i

Sv. och Danm. samt utbredd öfver en stor del af m. och s. Eur.
— Manacrh. saml.

Var. b: major, latior, fusco-testaceus, prothorace rufo-

testaceo, disco paullo infuscato, antennis pedibusqve palli-

dioribus. Nonne species distincta? — Er. Käf. d. Mark.

63, 8. — Schaum /. I). I, var.

Acupalpus luvidus Dej. Spec. gen. Col. IV, 454, 13.

— Daws. Geod. Brit.

Högst sällsynt; jag har funnit ett exemplar i närhetenjaf

Helsingfors våren 1869 och ett annat d. 22 Okt. 1873. — U. F. M.

A n m. Den under namn af Harpalus vespertinus S ah 1 b. -T. F. 262, 82,

upptagna arten, som enligt Mannerheims uppgift skulle förekomma vid

Villnäs, är troligen endast Bradycellus placidus Gyll. Åtminstone liar

jag ej sett något finskt exemplar af den rätta Stenolophus vespertinus Panz.,

ehuru jag äfven i Mannerheims samling eftersökt den.
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surps il JNTatatoria.

Fam. Haliploidae.

230. Haliplus ruficollis De Geer. — Thoms. Sk. C. II,

4, 2. - Schaum /. D. II, 19, 10. — Seidl. F. B. 44. -
H. impressus var. b. Gyll., Sahlb. I. F. 183, 3.

Allmän i stillastående vatten öfver hela området åtminstone

ända till Muonioniska (68°).— Utbredd öfver hela Eur.— U. F. M.

231. H. fluviatilis Aubé. — Thoms. Sk. C. II, 5, 3.

- Schaum /. D. II, 19, 9. — Seidl. F. B. 44. - II. im-

pressus Gry 11., Sahlb. /. F. 183, 3.

Allmän såväl i stillastående, som rinnande vatten öfver

hela området ända till Muonioniska (68°) och Ponoj. — Funnen

i Skandinav., Öst-prov., Tyskl., Frkr., Engl. och Sib. — U. F. M.

Var. b: fere duplo minor, lineolis elytrorum integris.

— H. lineolatus Mann. Bull. d. Mosc. 1844, 190, 2.

Sällsynt funnen på Lysimachia vulgaris invid sjöstränder

i Karelen af Mannerheim och förf. — U.F.M.

232. H. fulvus Fabr. — Thoms. Sk. C. II, 6, 5. —
Schaum I. D. II, 17, 6. — Seidl. F. B. 43. — #. fer-

rugineus Gyll., Sahlb. /. F. 182, 2.

Ej sällsynt isynnerhet i rinnande vatten i södra och mel-

lersta Finland, nordligast har jag funnit den vid Perguba i ryska

Karelen (62
c
40'). — Utbredd öfver en stor del af Eur. — U. F. M.

Var. c. H. Lapponum Thoms. Sk. C. II, 7, 7.

Sällsynt i norra Finland i rinnande vatten ; funnen i Muo-
nioniska (68°) af Mäklin, A. Palmen och förf., hvilken äfven

funnit den i Pudasjärvi och Kuusamo socknar i norra Osterb.

(65° 30'). — Föröfrigt endast i Sv. Lappm. — U. F. M.

Anm. Då jag funnit tydliga öfvergångar mellan denna form och

den egentliga H. fulvus, måste jag anse den utgöra endast en nordisk race

deraf. Äfven Seidlitz betviflar den Thomsonska artens sjelfständighet.
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233. H. flavicollis St urm Deutschl. Ins. Vlll, 105, 2.

— Tboms. Sk. C. II, 6, 6. — Sehaum /. D. II, 17, 7.

- Seidl. F. B. 44.

Sällsynt; funnen vid Viborg af Motsohulsky. Jag har
tagit några exemplar i Kymmene elf nära jernvägsbron i Eliniä

socken (60° 50') d. 29 och 30 Ang. 1872. — Spridd öfver större

delen af Eur. — U.F.M.

234. H. variegatus Sturm. — Thoms. Sk. C. II, 7, 8.

— Schaum /. V. II, 16, 5. — Seidl. F. B. 44.

Sällsynt; funnen på Luononmaa holme nära Åbo d. 25 Maj
1872 af H. Ingelius. — Utbredd öfver större delen af Eur.
- U.F.M.

235. H. obliqvus Fabr. — Thoms. .jSJfe. C. II, 8, 9. —
Schaum /. 1). II, 14, 1. — Seidl. F. B. 43. — Sahlb.

/. F. 183, 4.

Sällsynt; ett exemplar är funnet i södra Finland enligt C.

Sahlberg. — Utbredd öfver m. och n. Eur.

236. H. varius Nicol. Ovalis, eonvexus, subtilissime

punctatus, pallide testaceus, vertice, prothoracis margine an-

tico et postico nigris; elytris subtiliter punctato-striatis, in-

terstitiis subtilissime reticulatis et irregulariter punctatis, ni-

gro-lineatis, lineis internis subintegris, externis bis interruptis,

lineolis impressis basalibus prothoracis valde obsoletis. Long.

1V» lin

Ni 6ÖL Col. Agr. hal., 34, 4. — Schaum /. D. Il,

14, 2. Seidl. F. B. 43.

II. pictus Mann. Descr. nouv. Col. Finl., Bull. d. Mosc.

1844, 132, 3.

II. maritimiis Fairm. et Lab. I min. ent. franc. 216, 8.

II. obliquus var. Er. Käf. al. Mark. 1, 188, 10.

II. lineatus var. Aubé Spec. gen. Hydroc. 9, 4.

Sällsynt; funnen en gång på Lysimachia vidgar is vid en

sjöstrand vid Kavantholm i Karelen af Mannerheim och vid

Dworetz i ryska Karelen (62°) d. 18 Ang. 18G9 af förf. —
Anträffad endast i Tyskl., Belg. och Engl. — U.F.M.

237. H. confinis Steph. — //. lineatus Aubé. —
Thoms. Sk. C. Il, 8, 10. — Schaum /. D. II, 15, 3. -
Seidl. F. B. 43.
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Var. b: colore albido-testaceo.

Var. c: colore albido-testaceo, elytris dorso rufo-ferru-

gineis.

Sällsynt i små vattensamlingar isynnerhet invid hafssträn-

der; varieteten b är funnen på Åland af 0. Reuter och H.
Ingelius samt i Pargas af 0. Reuter och förf., som äfven

tagit den vid Helsingfors; nordligast är den funnen i Kuusamo
(66°) enligt uppgift af Mäklin. Af varieteten c har jag fun-

nit ett exemplar vid Kiihmajärvi i Pyhäjärvi socken på Karel-

ska näset (60° 50') d. 28 Juli 1866. — Funnen i Sv., Öst.-prov.,

Engl. och Tyskl. — U. F. AI
Anm. Varieteten c ansåg jag för Mannerheims H. pictus förr än

jag sett hans typexemplar och upptog den under detta namn i Ent. ant.

syd. Kar. Il, Not. Skpts pro Faun. et Flor. Fenn. förh. XI, 335, 50.

238. Brychius elevatus Panz. — Thoms. Sk. C. II,

9, 1. - Schaum /. I). II, 22, 1. - Seidl. F. B. 45. —
Haliplus Sahlb. /. F. 182, 1.

Sälls}'nt i rinnande vatten isynnerhet bland mossa och
Conferver. Funnen i Kumo elf år 1825 af C. Sahlberg, i

Haukipudas i Uleåborgs län enligt uppgift af Mäklin, samt i

Torneå Lappmark af Kolström. — Funnen i Tyskl., Frkr. och

Engl. — U. F. M.

239. B. cristatus n. sp. Oblongo-ovatus, pallide testa-

ceus, nitidus, ore, vertice prothorace antice posticeqve, ely-

trorum striis margineqve apicali nigricantibus, sterno medio

abdomineqve fuscis, prothorace planiusculo, basi transversim

depresso; elytris costa acuta pallida abbreviata armatis, in-

terstitiis exterioribus basi leviter elevatis. Long. l
2/3 lin.

Br. elevato Panz. minor, angustior, obscurior, costa

elytrorum multo magis elevata, pallida, interstitiis 5 et 7 basi

obsolete elevatis antennisqve gracil ioribus praesertim distin-

cta. — Caput ovatum, punctulatum, testaceum, ore infuscato,

mandibulis nigris, oculis globosis atris, palpis pallide flavis.

Antennae tenues, prothoracis basin fere attingentes, pallide

testaceae, articulis obconicis, extrorsum sensim longioribus,

ultimo penultimo fere duplo longiore, apice acuminato, obso-

letissime infuscato. Prothorax latitudine distincte brevior,

apice qvam basi paullo angustior ibiqve late emarginatus,

angulis acutis, deflexis; lateribus ante medium rotundatu-
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dilatatis, deinde parallelis, postice leviter sinuatis, margine

vix crenulato; angulis posticis rectis, basi medio obtuse sub-

angulariter producto; supra planiusculus, pallide flavus, niti-

dus, parce subtilissime punctulatus, basi apiceqve infuscatus,

intra marginem utrinqve linea impressa margini parallela,

basi transversim inaeqvaliter impressus. Elytra oblongo-ovata,

basi prothorace parum latiora, humeris subrectis, pone basin

valde attenuata, subacuminata, margine laterali postice sub-

tiliter crenulato; supra convexa, pallide Hava. nitida; striis

in singulo 8 duabusqve humeralibus abbreviatis, postice con-

vergentibus, profunde punctatis late, aeqvaliter nigricanti

bus praeter binas marginales, sutura margineqve laterali

etiam nigricantibus, nigredo elytrorum haud in maculas dila-

tata, interstitiis laevibus, tertio a sutura latiore, fortiter et

acute carinato-elevato, carinis pallidis, basi leviter incurvatis,

interstitiis 5 et 7 qvoqve basi modice elevatis, inaeqvalibus.

Corpus subtus saturate testaceum, processu prosternali abdo-

mineqve piceis, dense punctulatis, pectore laminaque coxali

parce minus subtiliter punctatis. Pedes elongati, pallide te-

stacei, structura ut in Br. elevato Panz.

Högst sällsynt i norra Österbotten. Jag har funnit den i

floden Iijoki vid Jurmo by i Pudasjärvi socken (65° 30') d. 2

Aug. 1873. — U.F.M.

Fam. Dytiscidae.

240. Hyphydrus ovatus L. — Schaum I. D. II, 27, 1.

— Seidl. F. B. 45. — H. ferrugineus L., Thoms. Sk. C.

II, 11, 1. — II. gibbus Fabr. et II. ovalis Fabr., Sahlb.

/. F. 170, 1 et 171, 2.

Allmän i stillastående och. långsamt flytande vatten, isyn-

nerhet i skogs-träsk, i södra och mellersta Finland, äfven funnen

i Lappland (?) af F. Sahlb er g. — Utbredd öfver nästan hela

Eur. — U. F. M.

241. Hygrotus inaeqvalis Fabr. — Thoms. Sk. C. 11,

11, 1. — Hydroporus Schaum 7, D. 11, 31, 2. — Seidl.

F. B. 45. - Hyphydrus Sahlb. /. F. 171, 3.
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Allmän i stillastående vatten isynnerhet på lergrund öfver

större delen af området. Nordligast tagen i Lappland af F.

Sahlberg, Blank och Asp. — Utbredd öfver hela nordliga

och m. Eur. — U. F. M.

242. H. reticulatus Fabr. — Thoms. Sk. C. II, 12, 2.

— Hydroporus Schaum /. D. II, 31, 1. - Seidl. F. B.

45. - Hyphydrus Sahlb. I. F. 171, 4.

Allmän i stillastående vatten i södra och mellersta Finland;

nordligast har jag funnit den vid Parantava i ryska Karelen och

vid Kuusamo kyrkoby (65° 55'). — Utbredd öfver hela m. och

s. delen af n. Eur. — U. F. M.

243. H. 5-lineatus Zett. — Thoms. Sk. C. II, 12, 3.

— Hydroporus Seidl. F. B. 45.

Ej sällsynt i skogsträsk i Lappland, Österbotten och skogs-

regionen i ryska Karelen. Äfven observerad i stor mängd i

Parikkala i Ladoga-Karelen i Juli och Aug. 1872 och vid Tuo-
vilanlaks i Savolaks. Nordligast har jag funnit den vid Palo-

joki i Torneå Lappmark (68° 30') och sydligast vid Kexholm
(61°) d. 18 Juli 1866 och d. 11 juni 1869. — Funnen endast

i norra Skandinavien och Engl. — U. F. M.

244. H. decoratus Gyll. — Thoms. Sk. C. II, 12, 4.

— Hydroporus Schaum I.D. II, 32, 3. — Seidl. F. B. 45.

Var. b: signaturis elytrorum valde obsoletis.

J. Sahlb. Ent. ant. Karel. II, Not. Skpt pro F. et Fl.

Fe/in. förh. XI, 335, 52, var.

Högst sällsynt hos oss; endast funnen i vattenledningar i

Toubila park i Pyhäjärvi socken på Karelska näset (60° 50') d.

23—26 Juli 1866 af förf. - Funnen i Sv., Livl., Tyskl. och
n. Frkr. — U.F.M.

245. Caelambus impresso-punctatus Schal 1. — Crotch
in Harold Col. Heft. VI, 96. — C. picipes Fabr., Thoms.
Sk. C. II, 13, 1. — Hyphydrus Sahlb. /. F. 176, 15. —
Hydroporus Schaum I. 1). Il, 37, 9. — Seidl. F. B. 46.

Högst allmän i smärre stillastående vattensamlingar i södra
och mellersta Finland. Nordligast har jag funnit den vid Kanta-
laks i ryska Lappmarken (67°). Yarieteten lineellus Gyll.,
Sahlb., är sällsynt. — Utbredd öfver hela Eur. och Sib.— U. F. M.
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246. C. novem-lineatus Steph. — Thoms. Sk. C. Il,

14, 4. — Hydroporus Schaum /. D. 11, 35, 7. — Seidl.

F. B. 46. — Hyphydrus nigro-lineatus Schönh., Sahlb. I.

F. 176, 17.

Sällsynt; funnen i Lappland af Sanmark, Blank ock

Kolström, vid Uleåborg af W. Nyländer, i Kuusamo af

Holmberg ock Mäklin. Jag kar funnit flera exemplar bland

Potamogeton gramineus i Argusjärvi sjö vid Alakovi gård i

Parikkala socken i Ladoga-Karelen (61° 30') d. 15 ock 21 Aug.
1872. — Funnen endast i Sv., Skottl. ock Mecklenburg. — U. F. M.

Var. b q*: obscurior, lineis nigris elytrorum dilatatis

et antice confluentibus.

Sällsynt; jag kar funnit några exemplar tillsammans med
kufvudformen i Parikkala d. 15 Aug. 1872. — U.F.M.

247. C. Marklini Gyll. -Thoms. Sk. C. 11, 15, 5.

— Hydroporus Schaum i. i). II, 38, 10. — 8e\å\.F. B. 46.

Var. b: vertice, prothorace elytrisqve vix infuscatis. —
Schaum /. D. II, var. — Hydroporus pallens Aubé Icon.

et hist. nat. Col. Eur. V, 358, 88, pl. 41, f.
3. — Spec.

gen. Col. Hydroc. 589, 60.

Sällsynt; funnen i Lappland af Fellman ock Kolström,
vid Åbo af Pippingskjöld; jag kar funnit flera exemplar vid

Palojoki i Torneå Lappmark (68° 30') i små vattensamlingar på
lergrund d. 19 ock 30

o
Juli 1867 samt ett exemplar vid Lill-

Heikkilä i närketen af Åbo d. 12 Okt. 1862. — Funnen endast

i svenska Lappm., på Oland ock Dagö samt vid Königsberg i

n. Tyskl. — U.F.M.
Anm. De Lappska exemplaren, jag funnit, äro icke obetydligt

mindre, något otydligare punkterade och mindre hvälfda, än de sydrinska

och Öländska, jag varit i tillfälle att granska.

248. Hydroporus geminus Fabr. — Thoms. Sk. C.

II, 15, 1. — Schaum /. D. II, 41, 13. - Seidl. F. B. 46.

Sällsynt; funnen i Åbo län (?) af Mannerkeim samt i

mängd i grunda vikar af Saima af Mäklin ock förf., som träffat

den vid Luukala gård i närheten af Villmanstrand (61°) d. 26

ock 27 Aug. 1872. — Funnen i Sv. samt utbredd öfver kela

m. ock s. Eur. samt angränsande delar af As. ock Afr. — U. F. M.

249. H. unistriatus Sckrank. — Thoms. Sk. C. II,

16, 2. — Schaum 1. D. II, 42, 14. - Seidl. F. B. 46. —
Hyphydrus Sahlb. /. F. 181, 32.
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Sällsynt såväl i floder som stillastående vatten i skogar.

Funnen vid Helsingfors af F. Sahlb er g, vid Frugård af Nor-
denskiöld, vid Vasa (63°) af Wasastjerna ock i Räisälä i

södra Karelen, vid Tiudie i ryska Karelen äfvensom i Kynmiene

elf af förf. — Funnen i Sv. ock Ost. -prov. samt utbredd öfver

kela m. Eur. — U. F. Ål.

250. H. hamulatus Gyll. — Thoms. Sk. C. II, 16,

13. - Seidl. F. B. 46.

Sällsynt; jag kar funnit ett enda exemplar i en grund vik

af Saimas sydligaste fjärd Lappvesi vid Luukala gård nära Vill-

manstrand d. 26 Aug. 1872 samt flera exemplar i Kasuri sjö i

närketen af Lilla Pungakarju i Parikkala i Ladoga-Karelen

(61° 30') d. 5 ock 6 Juni 1873. — Föröfrigt är denna utmärkta

art funnen på Gotl. ock i Smal. i Sv. samt i Algier. — U. F. Ål.

251. H. granularis L. — Thoms. Sk. C. II, 16, 4. —
Schaum I. D. Il, 44, 17. - Seidl. F. B. 47. — Hyphy-

drus Sahlb. 1. F. 181, 31.

Var. b: lineis pallidis elytrorum obsoletis. — Sahlb.

/. F. 181, 31, var. b.

Var. c: elytris pallide ferrugineis, sutura late nigricante.

— Schaum /. D. II, var. — Ilyphydrus suticralis Mull. in

Germ. Ålåg. d. Ent. IV, 235, 22.
"

Ej sällsynt i stillastående vatten isynnerhet i skogar i

södra ock mellersta Finland. Nordligast är den funnen vid Vasa
(63°) af Wasastjerna, ock i Lappland af Kolström enligt Zet-
terstedt. — Utbredd öfver större delen af n. ock m. Eur. ock

Sib. — U. F. Ål.

252. H. pictus Fabr. — Thoms. Sk. C. II, 17, 6. —
Schaum /. D. II, 43, 16. - Seidl. F. B. 47.

Sällsynt; funnen i Savolaks af Eknberg, vid Aavasaksa

i Öfvertorneå (66° 20') af F. Saklberg, vid Pölläkkä i Savo-

laks af Aug. Malmberg ock i Parikkala i Ladoga-Karelen,

vid Pulsa jernvägsstation, på Salpausselkä, i Kymmene elf, der

den är allmän, äfvensom i ryska Karelen vid Wornova och

Tiudie af förf. — Funnen i Sv. och Öst.-prov. samt utbredd

öfver hela m. Eur. — U. F. Al.

253. H. Sanmarkii Sahlb. — Thoms. Sk. C. 11,18, 8.

— Schaum /. D. II, 47, 21. - Seidl. F. B. 47. — Hyp-
hydrus Sahlb. /. F. 172, 5.
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Sällsynt i norra Finland såväl i rinnande vatten, som i

sjöar. Funnen i Torneå Lappmark af Sanmark, F. Sahlberg,
A. Palmen, Mäklin och förf., som nordligast funnit den vid

Lammaskoski i Muonio-elf (G8° 50'), vid Uleåborg af W. Ny-
länder ock i Kuusamo af Mäklin samt i flere exemplar i Sego-

sero i ryska Karelen d. 12 Juli 1869 af förf. — Funnen i Sv.

samt i fjälltrakter i Tyskl. ock Frkr. — U. F. M.

254. H. alpinus Payk. — Thoms. Sk. C. Il, 18, 9.

— Seidl. F. B. 47. - Ilyphydrus S ahl b. /. F. 174, 9 (ef).

— Ilyphydrus bidentatus Gyll., Sahlb. /. F. 174, 10 (Q).

Temligen sällsynt i rinnande vatten ock sjöar i Lappmar-
kerna ock norra Finland. Jag kar äfven funnit den talrik i

Segosero sjö i ryska Karelen (63°). Nordligast kar jag funnit

den i Muonio Öfverby (68° 10'). — "Veterligen funnen endast i

nordligaste delen af Sverige och Norge. — U. F. M.

Var. b: vertice utrinqve luiiula nigra notato. — Hyp-

hydrus borealis Gyll., Sahlb. I. F. 174, 10.

Sällsynt tillsammans med hufvudformen.

255. H. Davisii Curt. Ovatus, subdepressus, subtus

niger, supra kmdo-testaceus, vertice arcu nigro notato; pro-

thorace elytris angustiore, basi qvam apice distincte latiore,

postice utrinqve transversim impréseo et nigro-maculato, ely-

tris lineis 6 maculisqve lateralibus nigris, antennis pedibusqve

testaceis, his femoribus basi vix infuscatis, illis apice fusco-

maculatis. Long. 2 lin.

Mas: tarsis anticis modiee dilatatis.

Femina (sec. Schauni) elytris apice integris.

? Curtis, Brit. Ent. VIII, 343 (ex Aubé). - Aubé
Icon. et Just. nät. Col. Fur. V, 243, 13, pl. 28, f.

4. —
Spec. gen. Col. Ilydroc. 526, 40. — Fairm. et La b. Faun.

ent. franc. 201, 17. — Schaum 1. D. Il, 48, 22.

Hydroporus borealis Aubé leon et Ivist. nat. Col. Eur.

V. 242, 2 pl. 28, f.
4. — Spec. gen. Col. Ilydroc. 524, 39.

II. alpino Payk. affinis, statura latiore, protkorace

paullo breviore et basi latiore, lateribus minus rotundatis,

elytris apice minus fortiter acuminatis coloreqve obscuriore

facile distingvendus. Specimen nostrum a speciminibus Illv-

ricis, qvae communicavit celeberrinms Kraatz, differt colore
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obscuriore, lineis eljtrorum nigris basin versus longius pro-

ductis staturaqve magis ovata; an igitur species distincta?

Sällsynt; jag har funnit ett exemplar i Torneå elf vid

Alkula (66° 20') i Sept. 1867. — Funnen i Skottl. samt i s.

Europas fjälltrakter (?). — U.F.M.

256. H. septentrionalis Gry 11. — Thoms. Sk. C. II,

18, 10. - Schaum /. D. II, 46, 20. - Seidl. F. B. 47.

Hyphydrus Sahlb. I. F. 173, 6.

Sällsynt; förekommer i Lappland enligt C. Sahlberg.
Jag har funnit den i Torneå elf vid Alkula i Sept. 1867 samt
flera exemplar i Oulangonjoki nära Panajärvi (66° 20') den 13

Juni 1867. — Funnen i bergstrakter i Sv., Engl., m. Eur. och

Sib. (ända till Daurien enligt Mäklin). — U.F.M.

257. H. hyperboreus G-yll. — Thoms. Sk. C. 11, 21,

17. — Seidl. F. B. 49 not. - Hyphydrus Sahlb. /. F. 175,

14. — Hydroporus assimilis var. Thoms. Sk. C. IX, Suppl.

75, 11.

Sällsynt såväl i stillastående vatten isynnerhet vid gungflyn,

som i floder och bäckar i norra delen af området. Funnen i

Torneå Lappmark af Kolström, F. Sahlberg, Mäklin, Pal-

men och förf., som träffat den temligen talrik vid Muonioniska

och Karesuando (68° 30'), i Kuusamo af Mäklin, Holmberg
och förf. Jag har äfven tagit den i ryska Karelen i Gluhilampi

träsk vid Tiudie (62° 40') d. 1—4 Juli och 14 Aug. samt i

Segosero vid Saaris d. 17 Juli 1866. — Funnen i nordligaste

delen af Skandinaviska halfön. — U. F. M.

258. H. depressus Fabr. - Thoms. Sk C. I, 19,12.

Seidl. F. B. 48. - Hyphydrus Sahlb. /. F. 175, 12.

Var. b: lineis nigris elytrorum dilatatis et confluentibus,

discum fere totum occupantibus.

Ej sällsynt i rinnande vatten och utbredd öfver hela om-
rådet. Nordligast har jag funnit den i Sotkajoki i Torneå Lapp-
mark (68° 20'). — Utbredd öfver nordligare delen af Eur.
- U.F.M.

Prothorax sine striga laterali. Corpus subtilissime co-

riaceum et remote punctulatum, tenuissime pubescens. Pro-
thorax tenuiter marginatus, prosternum processu pone coxas
dilatato ; antennae articulis 3 et 4 seqventibus fere longioribus.

259. H. latus Steph. Breviter ovatus, depvessiusculus,

bnmneo-nigricans, subtilissime reticulato-punctatus punctisqve
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sparsis impressis ornatus, ore late, vertice, antennis, palpis,

pedibus, macula humerali elytrorum epipleurisqve ferrugineis;

prothorace valde transverso, antice rotundato-angustato, an-

gulis anticis acutis, posticis subrectis. Lon. 2 lin.

Femina: elytris postice lateribus costa brevi instructis.

»Steph. III. of. Br. Ent. II, 192 (1829)" sec. Scbaum
/. D. II, 49, 23.

II. ovatuc Sturm I. D. IX, 40, 20, tab. 207, f.
c, C.

— Er. Käf. d. Mark, I, 171, 8. — Aubé Spec. gen. Hydr.

676, 66. — Hist. nat. et lem. Col. Eter. V, 276, 34, pl.

32, f.
3.

Statura latiore, minus convexa seulpturaqve duplici a

ceteris n ostris speciebus mox distingvendus.

Sällsynt. Jag har funnit den i Mäskysjoki och. Kolvan-

ginjoki strida floder vid Kuusamo kyrkoby (65° 55') d. 29 ock

30 Juni 1871. — Observerad i Engl., Tyskl., Österrike, Frkr.

ock Schweitz. - U. F. M.

260. H. dorsalis Fabr. — Thoms. Sk, C. II, 19, 14.

- Schaum I. D. II, 57, 32. - Seidl. F. B. 49. — IIyp-

hydrus Sahlb. /. F. 177, 18.

Teniligen sällsynt i skogskärr, men utbredd öfver nästan

kela området. Nordligast kar jag funnit den vid Muonio Öfverby

(68° 10'). — Utbredd öfver hela Eur. — U.F.M.
Var. b. — Thoms. Sk. C. II, 20, 14, var. — Hyphydrus

figuratvs Gyll., Sahlb. /. F. 175, 13.

Sällsynt; funnen i Torneå Lappmark af Kolström, F.

Sahlberg, Blank, Asp, Mäklin ock förf. — U.F.M.

261. H. Halensis Fabr. — Thoms. Sk. C. Il, 20,

16. — Schaum /. D. II, 16, 20. — Seidl. F. B. 49. -

Hyphydrus areolatus Duft., Sahlb. 1. F. 173, 7.

Sällsynt; endast tvenne exemplar äro funna i Lappland af

Sanmark. — Funnen i Sv. ock Tyskl. — Sahlb. saml.

262. H. griseo-striatus DeGeer. — Thoms. Sk. C
II, 21, 18. — Schaum /. D. Il, 55, 30. — Seidl. F. B.

49. — Hyphydrus Sahlb. /. F. 173, 8.

Var. b: prothoracis maculis nigris confluentibus, lineis

elytrorum nigris dilatatis, hinc inde confluentibus.
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Var. c (rufino): corporé supra opaco. rufo-ferrugineo,

signaturis obsoletis.

Ej sällsynt, isynnerhet i fjällvatten i Lappmarkerna ända

upp till Kilpisjärvi (69°)- Äfven funnen i smärre vattensam-

lingar på hafsklippor på Runsala af Lindfors, på Åland af

Mäklin och E. Sievers, i Pargas af 0. Reuter, samt i Ny-

land af Mäklin, F. Elfving, O. Engström, Donner, Her-

lin, Bergroth och förf. it!?//7/20-varieteten har jag funnit i

en liten vattensamling på toppen af Celesna fjäll vid Kantalaks

d. 19 Juli 1870. — Spridd öfver hela arktiska Eur. och As.

samt äfven funnen i n. Anier. och på högre fjäll i m. och s.

Eur., ehuru den förekommer sparsamt. — U. F. M.

263. H. oblongus Steph. — Schaum /. D. II, 58,

33. — Seidl. F. B. 51. — II. Bohemani T ho ms. Sk. C.

II, 23, 22.

Sällsynt; jag har funnit den i små vattensamlingar på
mossängar å skogsmark vid Ahvenjärvi i ryska Karelen d. 10

Juli 1869, vid Paanajärvi i Kuusamo (66° 20') d. 14 Juni 1870

och i Ruovesi i norra Tavastland d. 20 Juni och 7 Juli 1874.

— Funnen i svenska Lappm., i Tyskl. och Engl. — U. F. M.

264. H. Kolströmi n. sp. Oblongo-ovalis, convexus,

tenuissime pubescens, punctulatus, piceo-niger, subnitidus,

capite antice basiqve, prothoracis lateribus detérminatim, ely-

tris, antennis (?) pedibusqve totis ferrugineis, capite magno,

impressionibus distinctis; prothorace elytris dislincte angu-

stiore, lateribus fortius rotundato, tenuiter marginato, angu-

lis posticis obtusis, limbo punctato, disco laevi; elytris late-

ribus subparallelis, postice obtuse rotundatis. Long. 22/3 lin.

Seqventi magnitudine et statura affinis, sed prothorace

angustiore, lateribus fortius retundatis coloreqve facillime di-

stingvendus. Caput latum, subconvexum, subtilissime puncta-

tum, rufo-ferrugineum, umbra inter oculos fifsca, impressio-

nibus frontalibus latis; palpis totis ferrugineis; antennis sal-

tem basi testaceis (in typo mutilatis). Prothorax longitudine

vix duplo latior, apice qvam basi paullo angustior, lateribus

fortius rotundatis, tenuiter marginatis, angulis anticis minus

acutis, posticis obtusis; supra leviter convexus, nitidus, niger,

lateribus detérminatim sed minus late ferrugiiieus, limbo con-

10
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fcrtim punetato, disco lacvi, postice impressione transversa

infra angulos basales profundiore. Elytra basi prothorace

distincte latiora, ad humcros amj)liata, deinde lateribus sub-

parallelis, postice rotundata, supra modice convexa, subtiliter

punctulata, seriebus e punctis majoribus parum conspicuis,

tenuissime flavo-pubescentia, fusco-ferruginea; epipleuris ob-

solete punctatis. Corpus subtus piceo-nigrum, dense subtili-

ter punctulatum, tenuissime pubescens. Pedes to ti ferruginei.

Högst sällsynt: ett exemplar är funnet för flera år sedan

i Lappland af Kolström. — Sahlb. saml.

265. H. obtusipennis n. sp. Oblongo-ovalis, modice

convexus, tenuissime pubescens, punctulatus, piceo-niger, an-

tennis basi pedibusqve ferrugineis, femoribus, capite antice

posticeqve, prothoraeis elytrorumqve lateribus piceis; capite

magno, impressionibus distinctis, prothorace lato, angulis po-

sticis subrectis, lateribus subparallelis, postice obtusis. Long.

B»/, lin.

Mas: tarsis anticis articulis tribus basalibus fortius di-

latatis, ungviculis valde elongatis, subrectis, subaeqvalibus,

basi dente obsolelissimo armatis.

//. Lappo/wm Gry 11. valde affinis, sed distincte major,

paujlo convexior, prothorace majore, angulis posticis minus

obtusis, elytris postice minus angustatis, pubescentia paginae

superioris tenuiore, puuctura totius fortiore structuraqve un-

gviculorum anticorum in mare distingvendus. Ab IL rvft-

frönte Duft. et arctico Thoms. prothoraeis elytrorumqve

forma satis differt. — Caput latum, subconvexum, remote

subtilissime punctatum, nigro-piccum, antice late margineqve

basali picco-rufis, impressionibus anticis satis distinctis; pal-

pis ferrugineis, articulo ultimo piceo. Antennae piceo-nigrae,

articulis duobus basalibus to tis, 3— 6 basi pallide ferrugineis,

articulo 4:o et tertio aeqvalibus, 5:o distincte breviore. Pro-

thorax longitudinc plus qvam duplo latior, apice qvam basi

parum angustior, lateribus leviter rotundatis, tenuiter margi-

natis, angulis anticis produetis, subacutis, posticis rectiusculis;

supra leviter convexus, niger, nitidus, postice transversim

fortius impressus, disco laevi, limbo omni confertim punctu-
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lato, parce tenuissime pubescens, lateribus obsolete indeter-

minatim rufo-piceis. Elytra basi prothorace vix latiora, pone

humeros leviter ampliata, deinde lateribus subparallelis, po-

stice conjunctim late rotundata, ante apicem obsoletissime

sinuata, supra modice convexa, subtiliter puuctulata, seriebua

punctorum majorum nullis, parce tenuissime griseo-pubescen-

tia, nigro-picea, nitida, lateribus dilutioribus; epipleuris im-

pressis, distincte marginatis, remotius punctatis. Corpus sub-

tus nigrum, subtiliter et distincte punctulatum, parce tenuis-

sime pubescens. Pedes ferruginei, coxis, femoribus tarsisqve

apice infuscatis, ungviculis albido-testaceis.

Högst sällsynt; jag har funnit den i stillastående vatten

uppe på tundran vid Ponoj i ostligaste delen af ryska Lappmar-
ken (67°) d. 13 Aug. 1870. — V.F.M.

266. H. Lapponum Gyll. — Thoms. Sk. C. II, 20,

15 et IX Suppl 76, 15. — Seidl. F. B. 49. — Ilyphydrus

Sahlb. /. F. 177, 20.

Var. b (rufino): opaca, antennis elytrisqve rufo-ferru-

gineis.

Allmän i stillastående vatten i Lappmarkerna såväl i da-

larna som uppe på fjällens toppar ända upp till Kilpisjärvitrak-

ten (69°). Jag liar äfven funnit ett exemplar vid Konitsa i

Pykäjärvi socken på Karelska näset (60° 50') d. 30 Juli 1867.
Rufino-varieteten har jag funnit på högsta toppen af ett fjäll

vid Kantalaks i ryska Lappmarken d. 30 Juni 1870. — Funnen
äfven i Sveriges och Norges Lappmarker. — U. F. AI.

Anm. I C. Sahlbergs samling förvarades under namn af H. Lap-

ponum endast exemplar af H. rujifrons, men diagnosen öfverensstämmer

mera med närvarande art.

267. H. rufifrons Duft. — Thoms. Sk. C. II, 21, 19.

— Schaum /. D. II, 60, 37. — Seidl. F. B. 51.

Ej sällsynt i stillastående vatten, isynnerhet i skogskärr i

Lappmarkerna åtminstone ända till Muonioniska (68°) och Iman-
dra, men förekommer sparsamt i m. och s. Finland. — Utbredd
öfver hela nordligare delen af Fur. — U. F. M.

268. H. arcticus Thoms. Sk. C. II, 22, 20.

Sällsynt; funnen i vattensamlingar på fjällen i Torneå
Lappmark af F. Sahlberg, A. Palmen och förf., som tagit
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den ända vid Kilpisjärvi (69°) d. 13 Aug. äfvensom vid Ponoj

och Pializa i ryska Lappmarken d. 11— 28 Ang. 1870. Dess-

utom har jag träffat den i Kuusamo; i södra Österbotten i

Lappajärvi den 19 Juni, vid Jakobstad d. 25 och 28 Juni; i

Ladoga-Karelen vid Kirjavalaks d. 4 Aug. och i Parikkala d.

16 och 19 Aug. 1872. samt vid hafstranden i Pargas socken

nära Åbo (60° 10'), der äfven 0. Eeuter tagit den. Vid Vasa

är den funnen af Wasastjerna, i Uskela af H. Ingelius d.

7 Juni 1872 och vid Lapinlaks nära Kuopio d. 21 Juli 1868

af A. Malmberg. — Veterligen funnen endast i svenska ande-

len af Torneå Lappmark. — U. F. M.

269. H. erythrocephalus L. — Thoms. Sk. C. 11,22,

21. — Schaum /. D. II, 61, 38. — Seidl. F. B. 53. —
Hwhydrm Sahlb. /. F. 178, 21.

Var. b: glabrior, elytris brunneis, basi lateribusqve pal-

lidius testaceis. — Gyll., Sahlb. /. F., var. b.

Var. c Q. — Thoms. Sk. C. II, var. — tlyphydrus

deplanatvs Gyll., Sahlb. 1. F. 178, 22.

Allmän i stillastående vatten öfver hela området ända till

Muonioniska (68°) och Ponoj. Varieteten deplanatus är säll-

synt. — Allmän öfver hela n. och m. Eur. samt äfven funnen

i n. As. — U. F. M.

270. H. planus Fabr. — Thoms. Sk. C. Il, 23, 23.

- Schaum I, D. Il, 62, 40. — Seidl. F. B. 52. - Hyp-

hijdrus Sahlb. /. F. 177, 19.

Högst allmän i södra Finland samt utbredd åtminstone ända

till Utsjoki (69° 50'). — Allmän öfver hela Eur. — U. F. M.

271. H. pubescens Gyll. Ovalis, niger, nitidulus, dense

punctulatus, elytris fuscis, basi margineqve dilutioribus, dense

pubeecentibus, seriebus punctorum majorum duabus obsoletis;

prothorace lateribus leviter rotundatis, angulis posticis rectis,

disco paullo subtilius qvam limbo punctato, humeris vix pro-

minulis, antennarum basi pedibusqve ferrugineis. Long. iy2 lin.

Aubé Icon. et hist. not. Col. Eur. V, 267, 40, pl. 33,

f.
5. — Spcc. gen. Col. Hydroc, 585, 79. — Schiödte

Danm. Eleuth. 439, 17. - Schaum /. 1). II, 63, 41. —
Seidl. F. B. 52.
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Hyphydrus Gyll. Ins. Sv. I, 536, 20 (1808). - Sahlb.

1. F. I, 179, 25.

Hydroporus scopularis Schiödte Danm. El. 439, 16.

Teniligen sällsynt i smärre vattensamlingar isynnerhet i

skogar; funnen i Pargas af 0. Reuter, vid Vasa af Wasa-
stjerna, på Åland och i Vichtis af Mäklin. Jag har träffat

den vid Helsingfors, vid Tavastehus, vid Lahtis i Hollola, i

ryska Karelen samt nordligast vid Ponoj i ryska Lappmarken
(67°). — Förekommer i Sv. och m. Eur. — U.F.M.

272. H. fuscipennis Schaum. Oblongo-ovalis, niger,

nitidulus, punctulatus, elytris nigro-fuscis, pubescentibus, an-

tennis basi pedibusqve ferrugineis, tarsis paullo obscurioribus;

prothorace lateribus rotundatis, angulis posticis rectis, disco

subtilius et remotius qvam limbo punctato; elytris humeris

prominulis, satis fortiter punctatis, serie punctorum majorum

nulla. Long. 1% lin.

Schaum /. D. II, 64, 42 (1868).

II. piceus Sturm. Deutschl. Ins. IX, 66, 37, tab. 211,

f. a A. — Er. Käf. d. Mark. 173, 13.

II. puberulus Mann. Bull. d. Mosc. 1853.

H. pubescens Thoms. Sk. Col. II, 24, 24.

II. nigrita Thoms. SL C. IX, Suppl. 18, 24.

H. pubesce?iti Gyll. affinis, sed paullo minor, angustior,

antice posticeqve magis angustatus, prothorace elytrisqve

remotius punctatis, his lateribus vix dilutioribus, parcius pu-

bescentibus et sine serie punctorum majorum distingvendus.

Sällsynt; funnen i närheten af Åbo i Maj 1872 af 0.

Re u ter. Jag har funnit den vid stranden af Ladoga invid

Kexholm d. 12 Juni 1869, vid Palojoki i Torneå Lappmark
(68° 20') d. 30 Juli 1867, i Kuusamo i norra Österbotten, äf-

vensom i Parikkala och vid Kirjavalaks i Ladoga-Karelen i

Aug. 1872. — Funnen i Sv., Öst.-prov. och Tyskl. samt upp-

gifven äfven från de fordna ryska besittningarna i Amerika. —
U. F. M.

273. H. subalpinus Thoms. Oblongus, niger, subcon-

vexus, tenuiter fusco-pubescens, nitidulus, prothorace lateribus

fere in arcu continuo cum elytris rotundatis, tenuiter margi-

natis, limbo punctato, elytris subtilius sat crebre punctatis,
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seriebus punctorum majorum impressis praecipue interiore

sat discretis. Long. 1V3
lin.

Mas: ungviculis anticis inacqvalibus, muticis.

Thoms. Opusc. ent. IV, 365 (1871).

Var. b: elytris fuscis.

II. nigritae Gyll. (=: glabello Thoms.) simillimus nec

nisi corpore angustiore, prothoracis lateribus tenuius marginatis

et cum elytris fere continue arcuatis, processu postico angu-

gustiore. subtriangulari, elytris apiee magis aeuminatis, serie-

bus punctorum majorum impressis praecipue interiore distin-

ctioribus distingvendus.

Sällsynt; funnen i närheten af Kuusamo kyrkoby (65° 55')

d. 1 Juli 1873 samt flera gånger i Juni och Juli 1874 i K,uo-

vesi socken i norra Tavastland af förf. — Funnen i Sv. — U. F. M.

274. H. nigrita Fabr. — Schaum /. D. II, 65, 44.

Sharp. Ent. Monthl. Mag. 1872, p. 82. — Seidl. F. B. 52.

— Ilyphjdrus Sahlb. /. F. 179, 24. — II. glabellus Thoms.
Sk. C. IX, Suppl. 80, 29 b.

Ej sällsynt i små vattensamlingar på berg i östra delen

af området. Nordligast är den funnen vid Jakobstad (63° 40')

d. 25 Juni 1872 af förf. — Utbredd öfver hela nordligare delen

af Eur. och förekommer äfven på Pyrenéerna. — U. F. M.
Anm. Wc lin eke anför i Berl. Ent. Zeit. 1871, 165, att H. brevis

Thoms. är identisk med denna art.

275. H. nivalis Heer. Oblongo-ovalis, subdepressus,

niger, nitidulus, dense punetulatus, parce sed minus tenuiter

griseo-pubescens, vertice pedibusqve piceis, antennis basi

ferrugineis, capite minore, foveis anticis minoribus, protho-

race lateribus apicem versus rotundato-angustatis, angulis po-

sticis subrectis, supra punctato et disco medio foveola im-

pressa, pedibus pilosis. Long. l 3/4 lin.

Heer Fann. Col. Ilelv. I, 157, 17. — Schaum Stett.

Ent. Zeit. 1845, 406. — /. D. Il, 6, 67, 48 (forte).

//. foveolatus Heer, Favn. Col. Ilelv. 1, 187, 18 (forte).

//. nigrello Mann. (II. geniculato Thoms.) simillimus,

corpore paullo angustiore, prothorace angustiore, angulis po-

stieis minus acutis, disco punctulato, elytris magis pubescen-
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tibus et densius punctulatis, tibiis anterioribus tavsisqve po-

sticis longe setosis facile distingvendas.

Sällsynt; jag har funnit den vid Parantava invid Wigflo-

den i ryska Karelen (64°) d. 23 Juli 1869. — Funnen på Al-

perna (och Pyrenéerna?). — U. F. M.
Anm. Ett under ofvanstående namn af d:r Kvaatz meddeladt exem-

plar från mellersta Tyskland har prothorax i midten glatt och hörer utan

tvifvel till H. melanocephalus Gyll.

276. H. rubripes n. sp. Elongato-ovalis, depressiusculus,

lateribus subparallelis, niger, nitidus, minus subtiliter punctatus,

subglaber, capite lato elytrisqve rufopiceis, autennis maxima

ex parte, palpis pedibusqvo rufis, prothorace transverso, an-

tice leviter rotundato-angustato, disco sublaevi. Long. 2 1
/* lin.

II. Lapponum Gyll. magnitudine aeqvalis, corpore lateri-

bus magis parallelis, capite et prothorace latioribus, punctura

coloreqve facillime distingvendus. Caput magnum, Iatum,

subtilissime parce punctulatum, foveis frontalibus latis, sed

parum profundis, piceum, antice verticeqve dilutius; palpis

rufis, apice infuscatis. Antennae prothoracis basin superan-

tes, rufae, articulis exterioribus apice fuscis, 3:o et 4:o oblon-

gis, subaeqvalibus, 5:o paullo brevioribus et angustioribus,

5—10 sensim longioribus, ultimo angusto, apice acuminato,

penultimo fere dimidio longiore. Prothorax longitudine triplo

latior, antice qvam basi nonnihil angustior, lateribus leviter

arcuatis, tenuiter marginatis, angulis posticis subrectis, basi

medio fortiter angulato-producto, disco parum convexo, laevi,

limbo crebre punctato, basi utrinqve obsolete impresso, totus

niger, nitidulus. Elytra prothoracis latitudine, oblongo-ovalia,

lateribus subparallelis, apice obtuse rotundata, minus crebre

concinne punctata, seriebus punctorum majorum baud obser-

vandis, parce tenuissime pubescentia, obscure picea, versus

humeros dilutiora. Corpus subtus nigrum, ubiqve parcius

satis fortiter punctatum; prosterno ante coxas obsolete tu-

berculato, processu postice parum dilatato, convexo. Pedes

to ti rufi, tarsorum posticovum articulis apice vix infuscatis.

Sällsynt. Jag har funnit den i stillastående vatten nära

Säynäjoki flod ej långt från Kuusamo kyrkoby (68° 55') den 1

Juli 1873. - U.F m
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277. H. melanarius Sturm. — Thoms. Sk. C. II,

24, 26. — Schaum /. D. II, 66, 47. — Seidl. F. B 51.

Var. b: pallidior, ferrugineus.

Temligen sällsynt i små stillastående vattensamlingar i

skogar och på berg, men synes vara utbredd öfver större delen

af landet från Helsingfors ända till fjällvattnen vid Imandra
(67° 20') och Ponoj i ryska Lappmarken. — Funnen äfven i

Skandinavien, vid St. Petersburg och i nordligare delen af Tyskl.

och i Engl. - U. F. M.

278. H. picicornis n. sp. Ovalis, postice subangusta-

tus, depressiusculus, subglaber, parce punctulatus, niger, ni-

tidus; prothorace leteribus crasse marginato, cum elytris con-

tinue arcuato, supra laevissimo, limbo anguste punctato; an-

tennis basi rufis, extrorsum nigricantibus, pedibus rufis, tar-

sis infuscatis. Long. vix \ x/2 lin.

//. melanario Sturm. affinis, sed distincte minor, prae-

sertim angustior, postice magis angustatus, colore antenna-

rum pednmqve facile distingyendus. Caput latum, majuscu-

lum, parum convexum, vix visibiliter punctatum, nigrum, cly-

peo dilutiore, foveis frontalibus distinctis; palpis rufis, arti-

culo ultimo basi excepto nigro. Antennae crassiusculae, basi

rufae, articulis 4:o et 5:o apice, 6— 11 fere totis nigris, 3»
et 4:o parvis, hoc subqvadrato, 5— 10 extrorsum sensim lon-

gioribus, ultimo penultimo plus qvam dimidio longiore. Pro-

thorax longitudine triplo latior, lateribus apicem versus ar-

cuato-angustatis, crasse marginatis, angulis posticis subacutis,

disco parum convexo, laevi, limbo angusto crebre punctato,

basi utrinqve inträ angulos leviter impresso; totus niger, ni-

tidus. Elytra prothoracis basi latitudine aeqvalia, lateribus

ad medium fere parallela, postice rotundato-attenuata, supra

subconvexa, minus subtiliter parce punctata, seriebus pun-

ctorum majorum parum discretis; nitida, glabra, tota piceo-

nigra, epipleuris vix dilutioribus. Corpus subtus nigrum,

pectore abdominisqve basi parce subtiliter punctatis. Pedes

cum coxis anteriuribus rufi, tarsis infuscatis; prosterni pro-

cessu posticu inter coxas leviter dilatatu, piceo, metasterno

postice medio trisulcatu.
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Sällsynt. Jag har funnit den i en liten skogsvattenpöl

nära Tavajärvi i Kuusamo (60° 10') d. 8 Juli 1873. - U. F. M.

279. H. longicornis Sharp. Elongato-ovalis, lateribus

subparallelis, depressiusculus, niger, nitidulus, pareius puncta-

tus; antennis elongatis, rufo-ferrugineis, articulis exterioribus

plus minusve piceis, palpis pedibusqve rufis, capite majusculo,

prothorace apieem versus leviter rotundato-angustato, crasse

marginato, disco sublaevi; elytris eum prothorace continue

arcuatis, subglabris, apice angustato-rotundato, seriebus pun-

ctorum majorum satis discretis. Long. l 3/4 lin.

Mas: tarsis anticis leviter dilatatis, ungviculis haud elon-

gatis.

Sharp Ent. Montld. Mag. VIII, 1871, 205.

II. parallelus Sharp Ent. Montld. Mag. VI, 84 (1869).

II. melanario Sturm. affinis, sed statura multo longiore

et angustiore, antice posticeqve paullo angustius rotundatus,

elytris paullo densius et subtilius punctatis, seriebus pun-

ctorum majorum distinctioribus, pubescentiaqve visibile licet

parcissima, antennis longioribus et extrorsum infuscatis di-

stingvendus. Ab H. memnonio Nicol. differt corpore angu-

stiore, lateribus medio magis parallells, capite majore pro-

thoracisqve lateribus haud rufis. Ab H. longido Muls. et R.

corpore longiore et angustiori, lateribus magis parallelis, pun-

ctura remotiore, staturaqve magis depressa distingvendus.

Sällsynt: ett exemplar är taget i Lappland af Blank och
ett annat i Thusby i Nyland af Engström; jag har funnit flera

exemplar i små mossiga vattensamlingar i högländta skogar i

Ruovesi i norra Tavastland d. 10 Juni— 7 Juli 1874. — Fun-
nen äfven i Skottl. — U. F. M.

280. H. memnonius N i c o 1. — T h o m s. Sk. C. II, 25, 27.

— Schaum 1. D. Il, 58, 34. - Seidl. F. B. 51. - II.

niger Sturm Deutschl. Ins. IX, 44, 22, tab. 208, f.
a A.

Sällsynt; jag har funnit 3 exemplar i en liten vattensam-
ling i närheten af Ponoj i ryska Lappmarken (67°) d. 15 Aug.
1870. Sturm uppgifver äfven p. a. s. sig äga denna art från
Finland. — Funnen i Sv., Tyskl., Frkr. och Italien äfvensom i

Sib., ehuru öfverallt sällsynt. — U. F. M.
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281. H. brevis F. Sahlb. Breviter ovalis, subdepres-

sus, subtiliter punctatus, nitidus, niger, capite elytrorumqve

apice nigro-piceis; antennis breviuseulis, validis, articulis in-

termediis latitudine parum longioribus, apice excepto pedi-

busqve totis rufis, prothorace brevissimo, apicem versus for-

tius angustato, angulis posticis acutis, disco sublaevi, limbo

fortius punctato; elytris postice abrupte obliqvatis, subtiliter

punctatis, subglabris, seriebus punctorum majorum leviter im-

pressis. Long. 1% lin.

F. Sahlb. Nov. Col. Fenn. 3 (1834). — Aubé Icon.

et hist. nat. Col. Eur. V, 311, 57, pl. 36, f.
3. — Spec.

gen. Col. Helv. 613, 99. - Schaum I. D. II, 65, 45 (ve-

risimiliter). — Seidl. F. B. 53 (forte).

Ilyphydrus brevis Zett. Ins. Lapp. 1075, 20—21.

Sällsynt i af starkt regn eller snösmältning bildade små
vattensamlingar på ängar i nordligare delar af Finland. Funnen
vid Vasa af Wasas tj erna, vid Uleåborg af W. Nyländer, i

Öfver-Torneå af F. Sahlberg och. Kolström, i Muonioniska

(68°) af Zetterstedt och förf., i Lappland af Fellman, vid

Frugård i Nyland af Mäklin; jag liar äfven funnit flera exem-

plar i små samma dag af regn bildade vattensamlingar på en

sidländt äng vid Ihalanoja gästgifveri i Jaakimvaara socken i

Ladoga-Karelen d. 7 Aug. 1872, vid Tavajärvi i Kuusamo d.

15 Juli 1873, i Ruovesi i Juni och. Juli 1874 samt vid Vig-

sjön i ryska Karelen d. 22 Juli 1869. — Uppgifves äfven

vara funnen i enstaka exemplar i Sv., vid S:t Petersburg och i

n. Tyskl. — U.F.M.
Anm. Schaums och Seidlitz' citater synas mig osäkra, emedan

den förra säger "Flygeldccken ohne deutliche Reihen grösserer Punkte"

och den senare "Körper von der kurze breite Gestalt des /i. pictus und

decoratus", hvilka bestämningar ej öfverensstämma med närvarande art.

Thomson har bestämdt ett exemplar häraf till H. acutangulus, hvilken

dock synes mig vara en väl skild art.

282. H. monilicornis n. sp. Breviter ovatus, depressus,

nitidus, niger, palpis, antennis, pedibus apiceqve elytrorum

ferrugineis, capite basi rufo-piceo; antennis medio incrassa-

tis, anticulis subglobosis; prothorace angulis posticis acuti-

usculis elytrisqve ]>arce subtilissime punctatis, subglabris.

Long. iyg
lin.

Var. b: elytris macula humerali piceo-rufa notatis.
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An B. brevis T ho ms. SL G. II, 26, 28 f

II. brevi Sahlb. affinis, sed paullo major, punctura

multo subtiliore et remotiore, antennis medio crassioribus

coloreqve facile distingvendus. Caput parvum, laeve, foveo-

lis anticis distinctis, parvulis, nigrum, vertice anguste rufo-

piceo; palpis pallide ferrugineis, articulo ultimo apice fuseo.

Antennae breviusculae, ferrugineae, articulis exterioribus in-

fuscatis, articulo 4:o 3.-o distincte breviore, subtransverso, 5:o

hoc fere duplo longiore et multo crassiore, subgloboso, 6—

7

hinc aeqvalibus, 8—10 sensim angustioribus et brevioribus,

ultimo elongato, 10:o paullo longiore, apice acuminato. Pro-

thorax longitudine duplo et dimidio latior, apicem versus

fortiter angustatus, lateribus leviter rotundatis, distincte mar-

ginatis, angulis anticis acutiusculis, posticis rectis; supra le-

viter convexus, remote subtilissime, limbo paullo densius,

punctatus, niger, subnitidus. Elytra basi prothoracis latitu-

dine et lateribus cum illo continue arcuatis, humeris haud

prominulis, postice angustato-rotundato, supra modice con-

vexa, omnium subtilissime remote punctulata, seriebus punc-

torum majorum leviter impressis, nigra, nitidula, subglabra,

apice late indeterminatim ferruginea vel picea. Corpus sub-

tus nigrum, parce, minus profunde punctatum, prosterno haud

tuberculato-prominulo. Pedes toti rufo-ferruginei.

Sällsynt i ryska Lappmarken. Jag har funnit den nedan-
för Ceredna fjäll nära Kantalaks d. 26 Juni och på högsta top-

pen af Dsckyn-fjället vid Imandra (67° 30') d. 6 Juli 1870.
- U.F.M.

283. H. obscurus Sturm. — Thoms. Sk. C. 11,26,29.
— Schaum I. D. Il, 71, 53. — Seidl. F. B. 52.

Temmeligen sällsynt i stillastående vatten, men utbredd
från södra Finland ända upp till Lappland, der den förekommer
i vattensamlingar uppe på fjällen t. ex. på Olostunturi i Torneå
Lappmark (68°), fjällen vid Kantalaks och Imandra och vid
Ponoj. — Utbredd öfver nordligare delen af Eur. - U. F. AI.

284. H. nigrellus Mann. Bult. d. Mosc. 1853. III. —
II. yeaiculatus Thoms. Sk. C. II, 27, 30.

Var. b (opacino) Thoms. Sk. C. II, var.



156

Var. c (rufino): elytris piceis, basi lateribusqve late

ferrugineis. — An i/, opacus Whke Berl. Ent. 1871, 163?

Temligen sällsynt i stillastående vatten i nordligare delar

af området äfven uppe på fjällens toppar ända vid Muonioniska

(68°), Imandra och Ponoj. Varieteterna har jag funnit i ryska

Lappmarken inom fjällregionen. — Troligen utbredd öfver större

delen af n. Eur. och As. samt äfven funnen i de fordna ryska

besigtningarna i Amerika. — U. F. M.

285. H. atriceps Crotch. — Harold. Col. Haft XVI,

96. — H. melanocephalus G-yll. — Thoms. Sk. C. II, 28,

31. — Schaum /. D. II, 67, not. — Seidl. F. B. 53. —
Hyphydrus Sab Ib. /. F. 179, 26.

Var. b: prothorace disco remote punctulato.

Var. c Q (opacino): ut var. b, sed corpore supra opaco,

elytris subtilius punctatis.

Var. d (ruf.no): ut var. c, sed antennis, pedibus ely-

trisqve lateribus late ferrugineis.

Allmän i stillastående vatten i bergstrakter öfver hela Fin-

land ända upp till Kilpisjärvi (69°) och Ponoj isynnerhet talrik

i fjällvatten. Varieteterna b och d äro sällsynta; var. c och d

tyckas uteslutande tillhöra fjällregionen, ä (rufino) har jag fun-

nit endast på högsta fjälltoppen på Ekostron" holme i Imandra.

— Utbredd i n. Eur., äfven funnen på högre fjäll i m. och s.

Eur. - U.F.M.

Anm. Då man på senare tider funnit, att Marshams D. melanoce-

phalus är en annan art, har man för denna föreslagit nytt namn, ehuru

arten redan är allmänt känd under namn af 77. melanocephalus. Sharp

har benämnt den H. scaphiformis och Dejean H. morio, hvilket namn

bör utbytas för att undvika förvcxling med II. morio Heer. = nivalis Heer.

286. H. glabriusculus (Sahlb.) Aubé. Elongato-ovalis,

depressiusculus, punctulatus, nitidulus, niger, capite piceo;

antennis basi pedibusqve ferrugineis, tarsis infuscatis; pro-

thorace lateribus leviter rotundatis, angulis posticis rectis,

disco subtilius qvam limbo punctato; elytris prothorace paullo

latioribus, humeris subprominulis, supra minus tenuiter pu-

bescentibus, densius punctulatis. Long. l
x/3 lin.

Aubé Icon. et Ilist. nat. Col. Eur. V, 312, pl. 36, f.
4.

— Spec. gen. Col. llydroc. 614, 100.
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11. acutanyulo Thoms. distinete angustior, prothoracis

angulis posticis minus acutis, disco haud aeneo-mieante, hujus

limbo elytrisqve densius punctatis humerisqve subprominulis

facillime distingvendus. Ab II. atricipiti, cui magis affinis

est, differt pfaeSertim eorpore minore, prothoracis angulis

posticis acutioribus punctura et pubescentia densiore nec non

pedibus pallidioribus.

Högst sällsynt; funnen i Torneå Lappmark för flera år

sedan af F. Sahlberg. — U.F.M.

287. H. acutangulus Thoms. Sk. C. II, 28, 32 et IX
Suppl. 81, 32 obs. — J. Sahlb. Ant. Lappl. CoL, Not.

Skpts F. et Fl. Fenn. Forh. XI, 406, 43, obs.

Sällsynt i små vattensamlingar inom fjällregionen i Lapp-

land. Jag har funnit den i ryska Lappmarken på fjällen vid

Kantalaks (67°) d. 26 och 30 Juni, samt vid Ponoj d. 14, 16,

19 och 20 Aug. 1870, på högsta toppen af Nuorunen i Kuusamo
(66° 10') i Juli 1873, äfvensom vid Vuontisjärvi i Torneå Lapp-

mark (68° 30') den 4 Juli 1867. — Funnen äfven i svenska

Lappmarken. — U. F. M.

Obs. Corpore angustiore, supra distincte pubescente, prothorace

disco ruetallice nitcnte ab H. brevi F. Sahlb. mox distinctus.

288. H. tristis Payk. — Thoms. SL C. Il, 29, 33.

- Schaum /. D. II, 69, 50. - Seidl. F. B. 51. —
Hyphydrus Sahlb. 1. F. 180, 27.

Ej sällsynt i stillastående vatten isynnerhet i mosspölar
uppe på berg och utbredd öfver hela området ända till Kilpis-

järvi (69°) och Kantalaks. — Utbredd öfver hela n. och m. Eur.

samt äfven anträffad i norra delen af Nord-Amerika. — U. F. M.

289. H. neglectus Schaum Stett. Erit. Zcit. 1846, 409.

- I. D. II, 70, 51. - Thoms. Sk. C. X, 295, 33 b. -
Seidl. F. B. 51.

Sällsynt; jag har funnit ett exemplar i en liten regnvat-

tensamling på en sidländt äng vid Ihalanoja gästgifveri i Jaa-

kimvaara socken af Ladoga-Karelen (61° 30') d. 7 Aug. 1872,
ett annat vid Ängilä i Parikkala d. 30 Maj 1873 samt ett tredje

vid Pekkala i Euovesi (62°) d. 18 Juni 1874. — Funnen äfven
i s. Sv. och n. Tyskl. — U. F. M.
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290. H. elongatulus Sturm. -- Thoms. Sk. C. II,

29, 34. -- Schaum I. 1). II, 68, 49. — Seidl. F. B. 53.

Sällsynt i stillastående vatten; jag har funnit den vid

Tiudie i ryska Karelen (62° 40') d. 14 Ang. 1869. — Funnen
i Sv., Estl., Engl., Tyskl. och Österrike. — U. F. M.

291. H. notatus Sturm. — Thoms. Sk. C. II, 30, 35.

— Schaum 1. I). II, 71, 54. — Seidl. F. B. 51.

Sällsynt i stillastående vatten. Funnen vid Yasa af Wasa-
stjerna och i ryska Karelen af A. Gunther; jag har tagit den
vid Tiudie i ryska Karelen d. 2 och 4 Juli 1869 samt i Muonio
Öfverby i Torneå Lappmark (68° 10') d. 5 Juli 1867. — Funnen
äfven i Sv. och n. Tyskl. — U. F. M.

292. H. piceus Steph. Man. of Brit. Col. 70, 545. —
Aubé Icon. et hist. not. Col. Eur. V, 305, pl. 35, f.

4. —
Seidl. F. B. 51. — Schaum /. D. II, 60, 36. — II. Gyl-

lenhali Schiödte, Thoms. Sk. C II, 30, 36.

Högst sällsynt; endast 2 exemplar äro tagna i en liten

vattensamling i skog i Jomala socken på Åland d. 25 Juni 1872
af R. Sievers. — Funnen äfven i sydligaste Sv., Danm., Tyskl.,

Engl. och Frkr. — U. F. M.

293 . H. pygmaeus Sturm. — T h om s. Sk. C. II, 31, 37.

— Schaum 1. D. Il, 74, 58. - Seidl. F. B. 50.

Sällsynt i kärr; funnen i ryska Karelen af A. Gunther
år 1869 och vid Godby träsk på Åland d. 20 Juli 1871 af H.
Ingelius. — Sällsynt i Sv., n. Tyskl., Engl. och n. Frkr.

- U.F.M.

294. H. palustris L. — Thoms. Sk. C. II, 32, 38.

- Schaum /. I). II, 72, 56. -- Seidl. F. B. 50. -
Ilyphydrus 6-pustvlatus Payk. — Sahlb. /. F. 178, 23.

Var. b: lituris elytrorum minoribus et obsoletioribus,

macula laterali unica. — Payk., Sahlb. /. F., var. b.

Var. c (rufiiw): elytris autennisqve pallide ferrugineis.

Var. d: obscurior, macula eljrtrorum basali valde an-

gusta, transversali, lateralibus minoribus, corpore postice

minus angustato. An species distincta?

Allmän i stillastående vatten öfver hela området ända till

Kilpisjärvi (69°) cch Ponoj. Varieteterna c och d äro sällsynta,
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den förra har jag funnit på toppen af ett högt fjäll vid Kanta-

laks i ryska Lappmarken cl. 30 Juni 1870, den senare vid Ponoj

d. 14 och 19 Aug. 1870. — Allmän öfver hela Eur. och an-

gränsande delar af As. — U. F. M.

295. H. vittula Er. — Thoms. Sk. C. X, Addend.

295, 38 b. — Schaum I. I). II, 72, 55. -- Seidl. F. B.

50. — II. palustris var. b. Thoms. Sk. C. II, 32, 38.

Sällsynt i skogskärr, men utbredd öfver hela området såsom

föregående. — Funnen öfver en stor del af Eur. — U. F. M.

296. H. striola Gyll. — Thoms. Sk C. II, 32, 39.

— Seidl. F. B. 50. — Hyphydrus Sahlb. /. F. 181, 29.

Temligen sällsynt i landets nordligare delar och utbredd

ända till Muonioniska (68°) och Imandra. — Funnen i Sverige.

— U.F.M.

297. H. angustatus Sturm. — Thoms. Sk. C. II, 32,

40. — Schaum /. D. II, 73, 57. — Seidl. F. B. 50.

Sällsynt; jag har funnit den i stillastående vatten vid Hel-

singfors och vid Toubila i Pyhäjärvi socken på Karelska näset

d. 25 Juli 1866; vid Solomino i ryska Karelen har A. Gtin-

ther tagit den. I Wasastjernas samling förvaras äfven exem-

plar, som troligen äro tagna vid Vasa. — Funnen i Livl., Skottl.

och Sv., samt utbredd öfver hela m. Eur. — U. F. il/.

298. H. umbrosus Gyll. — Thoms. Sk. C. II, 33, 41.

— Schaum /. D. II, 70, 52. — Seidl. F. B. 50. -
Hyphydrus Sahlb. I. F. 180, 28.

Allmän i stillastående vatten öfver hela området ända till

Hetta och Karesuando (68° 30'). — Utbredd öfver nordligare

delen af Eur. — U. F. M.

299. H. lineatus Fabr. - Thoms. Sk. C. II. 33, 42.

— Schaum /. D. II, 74, 59. — Seidl. F. B. 42, —
Hyphydrus Sahlb. /. F. 181, 30.

Var. b: elytrorum disco nigricante, vix ferrugineo-

lineato. — Gyll., Sahlb. 1. F., var. b.

Var. c (rufino): elytris rufo-ferrugineis, immaculatis.

Ej sällsynt i södra och mellersta Finland, nordligast är

den funnen vid Muonioniska (68°). Varieteterna äro sällsyntare;

var. c har jag funnit vid Tiutlie i ryska Karelen d. 2 Juli 1869.
— Utbredd öfver hela Eur. — U. F. M.
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300. Noterus crassicornis Fabr. — Thoms. Sk. C. Il,

35, 1. — Schaum /. D. II, 77, I. — Seidl. F. B. 53.—
Dyticus Sahlb. /. F. 169, 42.

Ej sällsynt i stillastående och långsamt flytande vatten i

södra och mellersta Finland. Nordligast är den funnen vid Vasa
af Wasastjema. — Utbredd ofver nästan hela Eur. — U. F. M.

301. N. sparsus Marsh. — Thoms. Sk. C. II, 35,2.
— Schaum I. D. II, 78, 2. — Seidl. F. B. 53.

Sällsynt; endast funnen vid Strömsby i Kyrkslätt enligt

uppgift af Mäklin. — Utbredd öfver en stor del af Europa.
— U.F.M.

302. Laccophilus interruptus Panz. — Schaum /. D.

II, 79, 1. — Seidl. F. B. 53. — Dyticus mimitus Gyll.,

Sahlb. /. F. 169, 41. — Laccophilus hyalinus Thoms. Sk.

C. II, 36, 1.

Ej sällsynt i stillastående och rinnande vatten och utbredd

öfver större delen af landet ända till sydligaste delen af Lapp-

land. — Spridd öfver större delen af Eur. — U. F. M.

303. L. obscurus Panz. — Schaum /. D. II, 80, 2.

— Seidl. F. B. 53. — L. minutus Sturm., Thoms. Sk.

C. II, 36, 2. — Dyticus minutus, var. b. Gyll., Sahlb. /.

F. 169, 41, var. b.

Sällsyntare än föregående, men troligen lika utbredd. Jag

har sett exemplar från Åland, Nyland och Lappland. — Utbredd

öfver nästan hela Eur. — U. F. M.

304. Acilius sulcatus L. — Thoms. Sk. C. II, 37, 1.

— Schaum. /. D. II, 121, 1. - Seidl. F. B. 62. -- Dy-

ticus Sahlb. /. F. 356, 5.

Var. b: supra saturate niger, fascia prothoracis angusta

aut obsoleta. — Gyll., Sahlb. /. F., var. b.

Allmän i stillastående vatten i södra och mellersta Fin-

land. Äfven funnen i Lappland af F. Sahlberg. — Allmän i

n. och m. Eur. — U. F. M.

305. A. canaliculatus Nicol. — Thoms. Sk. C. II,

37, 2. — Schaum et v. Kies. I. D. II, 122, 2. — Seidl

F. B. 62. - Dyticus Sahlb. /. F. 156, 6.
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Ej sällsynt i stillastående vatten, men utbredd öfver hela

området ända till Karesuando i Torneå Lappmark (68° 30'). —
Utbredd öfver nästan hela Eur. — U. F. M.

306. Graphoderes bilineatus De Gr e er. — T ho ms. Sk.

C. Il, 38, 1. — Hydaticvs Schaum et v. Kies. /. D. II,

124, 2. — Seidl. F. B. 63.

Sällsynt; funnen vid Södernäs mvid Helsingfors år 1833
af C. Sahlberg, på Kaxkerta vid Abo af E. J. Bonsdorff
samt vid Tiudie i ryska Karelen (62° 40') d. 3 Juli 1869 och
vid Juvankoski i Parikkala d. 9 Aug. 1872 af förf. — Funnen
i Sv., Danm., Öst. -prov., Tyskl. och nordöstra Frkr. — U. F. AL

307. G. zonatus Panz. — Thoms. Sk. C. II, 38, 2
et X, Omissa 351. — Hydaticus Schaum et v. Kies. 1. D.

II, 124, 2. - Seidl. F. B. 63. - Dyticus Sahlb. /. F.

157, 8.

Var. b: Graphoderes piciventris Thoms. Sk. C. X,

Omissa 351.

Var. c Q (rugosino): Graphoderes piciventris, var.

Thoms. Sk. C. 1. c. — Dyticus verruäfer Sahlb. 1. F. 159, 14.

Var. d: pallidior, flavo-testacea. — Var. flavo-testacea

Ma n n. in coll.

Ej sällsynt i stillastående vatten och utbredd öfver hela

området åtminstone ända upp till Imandra (67°). Varieteten pici-

ventris synes mera tillhöra nordligare delar af landet. Varieteten

verrucifer är deremot sällsynt och funnen i Yläne af C. och F.

Sahlberg, vid Vasa af Wasastjerna, vid Kuopio i flera exem-
plar af Grottlund, samt vid Juustjärvi i ryska Karelen d. 8

Juli 1869 af förf. Varieteten flavo-testacea är tagen af Gott-
lund vid Kuopio. — Utbredd öfver nordligare delen af Eur.
— U.F.M.

Anm. 1. Då jag funnit öfvergångar emellan formen 67. piciventris

Thoms. och den genuina G. zonatus Panz. såväl i afseende å abdomens

och bakbenens färg, som i mellantarsernes byggnad hos hanen och äfven

bakklorna något synas variera till formen, har jag i likhet med Seidlitz

ansett dessa former böra sammanföras till en enda art. rmm'//<?/--formen

har jag föröfrigt sett äfven af Thomsons G. zonatus med ljus enfärgad buk.

Anm. 2. Af G. cinereus L., hvilken i Ins. Fennica anföres såsom

funnen vid Vasa af Wasastjerna, har jag ej sett något finskt exemplar.

Måhända grundar sig uppgiften på en förvexling med föregående art.

11
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308. Hydaticus laevipennis Thoms. tik. C. lX,Sup])l.

88, 1 b.

Sällsynt; tagen i Yläne af C. Sahlberg samt vid Toubila

i Pyhäjärvi socken i södra Karelen d. 25 Juli 1866 och i Pa-

rikkala i Ladoga Karelen (61° 30') d. 30 Juli ock 9 Aug. 1872

samt den 30 Maj 1873 af förf. — Veterligen föröfrigt funnen

endast i Sverige. — U. F. AI.

309. H. seminiger DeGreer. — II. Hubneri Fabr. —
Thoms. Sk. C. II, 40, 3. — Schaum et v. Kies. I.D.II.

— Seidl. F. B. 63. - Dyticus Sahlb. 1. F. 159, 13.

Sällsynt; funnen i Yläne (61°) af C. Sahlberg, i Nyland

af Mäklin och vid Toubila i Pyhäjärvi socken i södra Karelen

d. 26 Juli 1866 och d. 8 Juni 1869 af förf. — Utbredd öfver

m. Eur. samt äfven funnen i Sv., Danm. och Öst.-prov. — U. F. M.

310. Dytiscus latissimus L. — Thoms. Sk. C. 11,41,1.

— Schaum et v. Kies. /. D. II, 117, 1. - Seidl. F. B.

S^ i, _ Dyticus Sahlb. /. F. 154, 1.

Temligen sällsynt i sjöar och dammar i södra och meller-

sta Finland. Jag har tagit flera exemplar nedanför Juvankoski

i Parikkala socken i södra Karelen i Aug. 1872. Nordligast är

den hos oss funnen vid Vasa (63°) af Wasastjerna. — Utbredd

öfver n. och m. Eur. — U. F. M.

311. Macrodytes marginalis L. — Thoms. Sk. C. II,

42, 1. — Dytiscus Schaum et v. Kies. 1. D. II, 117, 2.

— Seidl. F. B. 62. — Sahlb. 1. F. 155, 2.

Var. b. — Dyticus conformis Kunze, Sahlb. /. F. 155, 3.

Allmän i stillastående vatten öfver nästan hela området

åtminstone ända till Muonioniska (68°). — Varieteten är säll-

syntare. — Utbredd öfver nästan hela Eur. — U. F. M.

312. M. circumcinctus A hr. — Thoms. Sk. C. II,

42, 2. — Dyticus Schaum et v. Kies. 1. D. II, 118, 3. —
Seidl. F. B. 62.

Sällsynt; funnen i närheten af Åbo af Mannerbeim och

E. J. Bonsdorff, i Jomala på Åland den 4 Juli 1872 af E.

Sievers, vid Helsingfors af Mäklin, E. v. Knorring och förf.

samt vid Petrosawodsk (61° 50') af A. Grunther. Jag har fun-

nit några exemplar i vattensamlingar på lergrund i Parikkala i

Ladoga Karelen i Juli och Aug. 1872. — Utbredd öfver m. Eur.

samt äfven funnen i Sv., Danm. ooh Ost.-prov. — U. F. M.
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313. M. Lapponicus Gyll. — Thoms. Sk. C. II, 43,

3. Dyticus Scbaum et v. Kies. /. D. II, 119, 5. —
Seidl. F. B. 62. - Sahlb. /. F. 155, 4.

Var. b. — Dytiscus septentrionalis Gry 11.

Teniligen sällsynt i dammar och sjöar, men utbredd öfver

hela området ända till Kilpisjärvi och Ponoj. Varieteten är säll-

syntare och förekommer tillsammans med hufvudformen. — Spridd

öfver n. Enr. och Sib. samt funnen på högre fjäll i s. och m.

Eur. - U.F.M.
Anm. Denna art varierar ganska betydligt till storlek och äfven till

färg.

314. M. dimidiatus Bergs t r. — Thoms. Sk. C. II,

120, 7. — Dytiscus Scbaum et v. Kies. I. D. II, 120, 7.

— Seidl. F. B. 63.

Sällsynt; jag har funnit ett exemplar i vattengrafvar i

Toubila park i Pyhäjärvi socken på Karelska näset (60° 50') d.

26 Juli 1866. — Funnen i Sv. och Öst.-prov. samt utbredd

öfver m. Eur. — U. F. M.

315. Cymatopterus fuscus L. — Thoms. Sk. C. II,

44, 1. — Colymbetes Schaum et v. Kies. /. D. Il, 83, 3.

— Seidl. F. B. 54. — Dyticus Sahlb. 1. F. 158. 11.

Sällsynt i sydvestra Finland, äfven funnen vid Kuopio (63°)

af Malmberg. — Utbredd öfver större delen af Eur.

316. C. striatus L. — Thoms. Sk. C. II, 45, 4. —
Colymbetes Scbaum et v. Kies. /. D. II, 83, 2. — Seidl.

F. B. 54. — Dyticus Bogemanni Gyll., Sahlb. /. F. 158, 10.

Temligen sällsynt i södra och mellersta Finland. Nordli-

gast är den funnen i Lappland af F. Sahlberg. — Utbredd

öfver nordligare delen af Eur. och Sib. — U. F. M.

317. C. dolabratus Payk. — Thoms. Sk. C. II, 44., 3.

— Colymbetes Seidl. F. B. 54. — Dyticus Sahlb. /. F.

158, 12.

Allmän i Lappmarkerna i stillastående vatten isynnerhet

uppe på fjällen ända till Kilpisjärvi (69°) och Ponoj. Äfven
funnen vid Vasa af Wasastjerna och i Tavastputt vid Abo(!)

(60° 20') enligt uppgift af E. J. Bonsdorff. — Funnen endast

i norra delen af skandinaviska halfön, på Island, i Sib. samt på
Kamtschatka. — U. F. M.



Anm. Denna art varierar ganska betydligt till storleken och har

ofta prothorax fläck mycket smal samt någongång i midten afbruten. Af

C. Groenlandicus Aubé, hvilken uppgifves förekomma äfven i svenska

Lappmarken, har jag sett exemplar endast från Grönland.

318. C. Paykulli Er. - Thoms. Sk. C. II, 45,4. —
Colymbetes Schaum et v. Kies. /. D. Il, 82, 1. — Seidl.

F. B. 54. — Dyticus striatus Sahlb. I. F. 158, 9.

Allmän i stillastående vatten öfver nästan hela området

åtminstone ända till Karesuando (68° 30') och. Pializa. — Utbredd

öfver n. Eur. — U. F. M.

319. Colymbetes Grapei Gry 11. — Thoms. Sk. C. II,

50, 1. — Schaum et v. Kies. /. D. Il, 84, 4. — Seidl.

F. B. 55. — Dyticus Sahlb. 1. F. 185, 30.

Sällsynt; funnen i Lappland af Grrape, Sanmark och F.

Sahiberg, i Nyland af Mäklin och Bergroth samt i Yläne

af C. Sahiberg; jag har funnit den nära Mustola vid Saima

kanal d. 27 Aug. och i Brunnsparken vid Helsingfors d. 18 Sept.

1872 äfvensom vid Siikaneva kärr i Ruovesi socken d. 4 Juli

1874. — Utbredd öfver en stor del af Eur., ehuru den förekom-

mer sparsamt. — U. F. M.

320. Rantus notatus Fabr. — Thoms. Sk. C. II, 51, 1.

— Colymbetes Schaum et v. Kies. /. D. II, 85, 6. —
Seidl. F B. 54. -- Dyticus Sahlb. I. F. 160, 15.

Allmän i stillastående vatten i södra och mellersta Finland.

Nordligast är den mig veterligen funnen vid Gamla Karleby (64°)

af Hällström. — Utbredd öfver nästan hela Eur. — U. F. M.

321. R. notaticollis Aubé. — Colymbetes Aubé Icon.

et hist. not. Col. Fur. V, 107, 10, pl. 13, 5. — Schaum
et v. Kies. /. D. II, 86, 7. — Seidl. F. B. 54. - Rantus

infuscatus Er., Thoms. Sk. C. IX, Suppl. 95, 1, b.

Sällsynt; funnen vid Petrosawodsk af A. Grunther, vid

Taipalsaari af Mäklin; jag har funnit den i Mohla på Karelska

näset d. 5 Juni 1866 och i Hollola, Parikkala, Willmanstrand

samt nordligast vid Jyväskylä (62° 10') Juni— Aug. 1872. —
Funnen sparsamt i Skåne, Livl. och Tyskl. samt Sib. — U. F. M.

322. R. bistriatus Bergstr. — Thoms. Sk. C. Il,

51, 2. — Colymbetes Schaum et Kies. /. D. II, 86, 8.
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— Seidl. F. B. 55. — Dyticus agilis Payk., Sahlb. /. F.

160, 16.

Allmän i stillastående vatten öfver hela området åtminstone

ända till Hetta (68° 30') och Imandra. — Utbredd öfver n. Eur.

— U.F.M.
Var. b: elytris obscurioribus, vix flavo-irroratis. —

Dytiscus agilis, var. b, Gyll. Ins. Sv. IV, 378, 18.

Sällsynt; funnen i Lappmarkerna och i Kuusamo. — U. F. M.

323. R. exoletus Forstr. — R. collaris Thoms. Sk.

C. II, 52, 3. — Colymbetes Schaum et v. Kies. /. D. II,

87, 9. — Seidl. F. B. 55. — Dyticus Sahlb. I.F. 161,17.

Något sällsyntare än föregående; nordligast har jag funnit

den vid Soukelo i ryska Lappmarken (66° 20'). — Utbredd öfver

n. och m. Eur. och angränsande delar af Sib. — U. F. M.

Var. b: elytris lateribus tantum flavo-irroratis, disco

unicoloribus.

Sällsynt; jag har funnit några exemplar nedanför Juvan-

koski i Parikkala d. 9 och 10 Aug. 1872. — U.F.M.
Var. c: prothoracis fascia angusta basali elytrisqve

nigris, his limbo solo pallide testaceo. — Dytiscus melanopte-

rus Zett. Faun. Ins. Lapp. 211, 12. — Ins. Lapp. 129, 15.

— Rantus Thoms. Sk. C IX, 52, 4.

Sällsynt; tagen i Lappland af F. Sahlb er g och vid Pöl-

läkkä nära Kuopio d. 31 Juli 1868 af A. Malmberg. Jag har

funnit den nedanför Juvankoski fors i Parikkala d. 8 och 9 och

nära Surumäki i samma socken den 19 Augusti, vid Vill-

manstrand d. 27 Aug. och i Kymmene elf d. 30 Aug. 1872,

samt i Kuusamo, Kiiminge och Kuortane i Juni—Aug. 1873.

— Veterligen förut funnen endast i svenska Lappmarken. —
U. F. AI.

Anm. Denna lika utmärkta som sällsynta form har förut af ento-

mologerna allmänt blifvit ansedd för en särskild art, och äfven jag var, då

jag först fann den, af samma åsigt, men sedan jag efter ifrigt sökande lyc-

kats insamla flera exemplar på samma ställe och deribland förefunnos

några, som bilda tydlig öfvergång till den rätta R. collaris, h vilken här

äfven förekom ganska allmänt tillsammans med ifrågavarande form, och då

jag ej kunnat upptäcka någon konstant skiljaktighet i formen, samt bygg-

naden af hanens klor är fullkomligt lika, har hos mig stadgats den öfver-

tygelse, att denna form måste betraktas såsom en varietet till R. collaris

Payk., så mycket mer, som äfven den närstående R. bislriatus Bcrgstr.

nordliga trakter varierar i anseende till elytras färg.
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324. R. adspersus Fabr. — Thoms. Sk. C. II, 52, 5.

— Colymbetes Schaum et v. Kies. /. D. II, 88, 11. — Seidl.

F. B. 55.

Sällsynt; funnen endast i Vichtis i Nyland (60° 20') af

Castrén. — Funnen i s. Sv., Danin. och Livl. samt utbredd

öfver hela m. Eur. — Sahlb. saml.

325. Ilybius uliginosus L. — Thoms. Sk. C. 11,46,1.

— Seidl. F. B. 55. — /. fuliginoms Fabi\, Schaum et v.

Kies. 1. D. II, 90, 3. - Dyticus Sahlb. I. F. 162, 21.

Ej sällsynt i stillastående och långsamt flytande vatten i

södra och mellersta Finland. Nordligast har jag funnit den vid

Vi^iloden i ryska Karelen (64°). — Utbredd öfver hela Eur.

— U. F. M.

326. I. äter DeGeer. — Thoms. Sk. C. II, 46, 2.

— Schaum et v. Kies. 7, D. Il, 91, 5. — Seidl. F. B.

56. — Dyticus Sahlb. /. F. 162, 22.

Ej sällsynt i mellersta och södra Finland i stillastående

vatten. Nordligast har jag funnit den vid Jakobstad (63° 40').

— Utbredd öfver hela Eur. — U. F. M.

327. I. crassus Thoms. Sk. C. Il, 46, 3.

Sällsynt i större stillastående vattensamlingar isynnerhet

uppe på fjällen i Lappmarkerna. Funnen i Torneå Lappmark
af F. Sahlberg, i Libelitz i norra Karelen af E. Grönvik,
vid Kuopio af Malmberg; i Thusby i Nyland af 0. Engström;
jag har funnit den på Kivakkotunturi fjällen vid Kantalaks och

Imandra (67° 30') i ryska Lappmarken i Juni och Juli 1870,

på Keliak i Plvita hafvet, i Segosero och vid Tiudie i Kyska Ka-
relen, i Parikkala i Ladoga-Karelen, vid Pulsa, i Lappvesi soc-

ken i södra Savolax, vid Kymmene elf, vid Kuusamo kyrkoby

samt på flera ställen i Kuovesi socken i norra Tavastland. —
Föröfrigt veterligen funnen endast i Sveriges Lappmarker. —
U. F. M.

328. I. similis Thoms. Sk. C. 11,47, 4. — Schaum
et v. Kies. I. D. Il, 91, 4.

Sällsynt; funnen på Kakskerta (60° 20') af E. J. Bons-
dorff, i Pargas af O. Keutev och förf., på Eckerö på Åland

den 30 Juli 1872 samt nordligast vid Tavajärvi i Kuusamo
(66° 10') d. 7 Juli 1873 och i närheten af Helsingfors af R.

Sievers. — Sällsynt i södra Sv. och i n. Tyskl. — U.F.M.
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329. I. obscurus Marsh. — Thoms. Sk. C. II, 47, 5.

— Schaum et v. Kies. /. I). II, 92, 6. — Seidl. F. B. 56.

Femina: elytris aoguld suturali rostrato-producto.

Sällsynt i stillastående vatten i södra och mellersta Fin-

land. Funnen i närheten af Abo af Mannerheim och förf.,

vid Kuopio (68°) af A. Malmberg, i Pyhäjärvi i södra Karelen

d. 26 Juli 1866, vid Tiudie i ryska Karelen d. 8 Juli 1869

och i flera exemplar i Tali å vid Helsingfors i Juli och Sep-

tember 1874 af förf. — Utbredd öfver större delen af Europa.
- U.F.M.

Var. b. - Thoms. Sk. C. IX, 99, 5. — I. 6-denta-

tus Schiödte, Thoms. Sk. C. II, 48, 6.

Sällsynt; jag har funnit ett exemplar i Tali å vid Hel-

singfors i slutet af Juli 1874. — U.F.M.

330. I. subaeneus Er. Oblongo-ovalis, convexus, supra

obscure aeneus, lateribus subtusqve brunneus, antennis, pal-

pis, ore pedibusqve rufo-ferrugineis, posticis saepe piceis;

elytris guttulis duabus subpellucidis. Long. 43
/4 lin.

Mas: ungviculis anticis muticis, prope basin sinuatis,

tarsis posticis ungviculo exteriore apice curvato, acuto; ab-

dominis segmento ultimo veutrali crebre strigoso, baud ca-

rinato, apice leviter emarginato.

Er. Käf. d. Mark, I, 156, 6 (1837). — Schaum et v.

Kies. /. I). II, 90, 2. — Seidl. F. B. 56.

Var. b Q: paullo minor, obovatus, pectore coxisqve

aeneo-piceis, abdomine pedibusqve totis rufo-ferrugineis. (An

distincta species?)

Ej sällsynt i stillastående vatten öfver hela området ända
till fjällen vid Kilpisjärvi (69°). Varieteten har jag funnit vid

Jakobstad d. 25 Juni 1872. — Utbredd öfver nordligare delen

af Eur. och As. — U. F. M.

331. I. chalybeatus Thoms. Elongato-ovalis, postice

angustatus, modice convexus, supra aeneus, protboracis ely-

trorumqve lateribus corporeqve subtus piceis; pectore coxis-

qve piceo-aeneis, antennis, palpis, ore pedibusqve anterioribus

rufo-ferrugineis; elytris guttulis duabus albidis pellucidis.

Long. 4% lin.

Mas: ^ungviculis anticis muticis, basi sinuatis; tarsis
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posticis ungviculo exteriore apice curvato; segmento abdo-

minis ultimo ventrali crebre strigoso, apice subemarginato. r)

Tb o ms. Sk. C. II, 48, 7 (1860).

Praecedenti multo angustior, statura fere /. angustioris

Gy 11., sed minus convexus, colore paginae superioris aeneo, an-

tennisqve totis rufo-ferrugineis ab affinibus distingvendus.

Sällsynt i norra delen af området; jag har funnit den vid
Ponoj i ryska Lappmarken (67°) d. 7 Ang. 1870 ock vid Kipinä
i Pudasjärvi d. 3 Aug. 1873. — Funnen äfven i Sv. — U. F. AI.

332. I. guttiger Gyll. Elongato-ovalis, parum con-

vexus, niger, antennis totis, palpis pedibusqve anterioribus

rufis, posticis nigro-piceis 5 elytris lunulis duabus albidis pel-

lucidis, seriebus punctorum satis discretis. Long. 4 lin.

Ålas: ungviculis pedum intermediorum aeqvalibus.

Thoms. Sk. C. II, 49, 8. — Opusc. ent. 125 (1870).

— Aubé hon. et hist. not. (Jol.Eur. V. 122, 5, pl. 15, f.
2.

— Spec. gen. Col. Hydroc. 281, 8. — Er. Käf. d. Mark.

1, 154, 3. — Schiödte Danm. El. 488, 7. — Schaum et

v. Kies. /. D. II, 93, 7. — Seidl. F. B. 56.

Dytiscns Gyll. Ins. Sv. I, 499, 31. — Sahlb. /. F.

163, 24.

Var. b: guttula posteriore elytrorum lunata, elongata.

Sahlb. /. F ., var. c.

Var. c: guttulis elytrorum nullis.

Ej sällsynt i stillastående vatten i södra och mellersta Fin-

land. Nordligast är den funnen vid Lappajärvi i Österbotten

(63° 10') af förf. — Utbredd öfver större delen af Eur. — U. F. M.

333. I. aenescens Thoms. Oblongo-ovalis, modice con-

vexus, aeneo-niger, antennis totis pedibusqve rufis, posticis

picco-rufis; elytris guttulis duabus albidis pellucidis, seriebus

punctorum minus discretis. Long. 3 4/5 lin.

Ålas: ungviculo postico pedum mediorum basi subtus

sinuato.

Thoms. Opvsc. ent. 125 (1870). — Kraatz. Berl.

Zeit. 1871, 166. — /. angustior Seidl. F. B. 56 (forte).

Praecedenti simillimus, sed corpore paullo minore, bre-
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viore et convexiore, aeneo-nigro, pedibus praesertim posticis

dilutioribus, seriebus elytrorum minus discretis ungviculoqve

exteriore pedum intermediorum in mare distingvendus. Ab

/. angustiore antennis totis rufis eorporeqve minus angusto

mox discedens.

Ej sällsynt öfver hela Finland. Nordligast är den funnen

vid Pializa (66° 30'). — Funnen i Sv., Engl. och Tyskl.

- U.F.M.

334. I. angustior Gyll. — Thoms. Sk. C. II, 49, 9.

— Schaum et v. Kies. I. D. II, 93, 8. — Dyticus Sahlb.

1. F. 163, 25.

Sällsynt i stillastående vatten, men utbredd öfver hela om-

rådet ända till Kilpisjärvi (69°) och Ponoj. I Lappmarkerna

synes den öfverhufvudtaget vara mindre sällsynt. — Utbredd

öfver hela norra Eur. och As., samt skall äfven vara funnen i

södra Eur. fjälltrakter. — U. F. M.

335. I. fenestratus Fabr. — Thoms. Sk. C. II, 50,

10. - Schaum et v. Kies. 7, I). 11, 89, 10. — Seidl. F.

B. 56. — Dyticus Sahlb. I. F. 163, 23 (partim).

Ej sällsynt i smärre vattenpölar i södra och mellersta

Finland. Nordligast har jag funnit den vid Tavajärvi i Kuu-
samo (66° 10'). — Uthredd öfver en stor del af Eur. — U. F. M.

336. I. Prescotti Mann. Obovatus, convexus, postice

attenuatus, piceo-castaneus, supra aeneo-micans, antennis,

palpis pedibusqve ferrugineis, laciniis lateralibus metasterni

augustis, linearibus, curvatis. Long. 5 lin.

Mas: ungviculis anticis muticis, elongatis, fortius eur-

vatis, intus basi obsolete sinuatis, ungviculo externo elongato^

recto, apice obtusiusculo, segmento anali striguloso, carina

media elevata, acuta.

Aubé Icon. et hist. nat. Col. Eur. V, 121, 4, pl. 15,

f.
1. — Spec. gen. Col. Hydroc. 278, 6.

Colymbetes Mann. in Hummel. Fss. ent.,tom. II, n:o 1,

21 (1829).

I. fenestrato Fabr. valde affinis, sed colore rufo-casta-

neo ungviculisqve anticis in mare longioribus et angustiori-
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bus, magis curvatis intusqve obsoletius sinuatis (ut mihi vide-

tur distincta species).

Sällsynt i sydöstra Finland; funnen i Taipalsaari af Mäk-
lin (?). Jag har funnit 4 exemplar i Gluhilampi sjö invid

Tiudie i ryska Karelen (62° 40'). — Veterligen förut tagen en-

dast vid S:t Petersburg. — U. F. M.

Anm. Seidlitz anser denna såsom stamform till /. fenestratus.

337. Agabus serricornis Payk. — Thoms. Sk. C. Il,

53, 1. — Seidl. F. B. 57. - Dyticus Sahlb. /. F. 164,26.

Var. b Q: distincte minor, obscurior.

Ej sällsynt i stillastående vatten i Lappland ända till Uts-

joki (69
c
40'); äfven funnen i Österbotten af Wasastjerna,

Bränder och Hällström, vid Kuopio af Malmberg och Gott-

lund samt i Kjuloträsk och vid Södernäs (60° 10') af C. Sahl-

berg. Varieteten har jag funnit vid Ponoj i ryska Lappmarken.

~* Anträffad äfven i Sv. och Sib. — U. F. AI.

338. Acatodes fuscipennis Payk. — Thoms. Sk. C. II,

54, 1. - Agabus Schaum /. D. II, 104, 11. — Seidl. F. B.

58. _ Dyticus Sahlb. /. F. 166, 32.

Var. b. Obscurior, elytris supra nigro-fuscis, prothora-

cis lateribus vix dilutioribus, palpis antennarumqve articulis

exterioribus apice piceis.

Sällsynt; funnen i Lappland af Sanmark, Kolström, F.

Sahlberg och Mäklin, vid Aulangonjoki i Kuusamo af förf.;

varieteten i närheten af Kuopio af Malmberg och Ehnberg,

vid Toubila i Pyhäjärvi på Karelska näset d. 26 Juli 1866 och

i Keuru socken i nordligaste delen af Satakunta d. 17 Juni 1872

af förf. — Sällsynt i n. Eur. och Sib. — U. F. M.

339. Platambus maculatus L. — Thoms. Sk. C. II,

55, 1. — Ayabus Schaum I. I). II, 112, 22. — Seidl. F.

B. 57. — Dyticus Sahlb. /. F. 171, 18.

Allmän i sjöar och floder vid steniga stränder och utbredd

öfver hela området åtminstone ända till Sotkajoki i Torneå Lapp-

mark (68° 30') och Imandra. Varieteten d Thoms. är sällsynt.

— Utbredd öfver hela Eur. — U. F. M.

340. Eriglenus femoralis Payk. — Thoms. Sk. C. II,

56, 2. - Ayabus Schaum /. D. II, 111, 20. - Seidl. F.

B. 57. - Dyticus Sahlb. I. F. 168, 39.
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Sällsynt; funnen i stillastående vatten i Torneå Lappmark af

Sanmark, F. Sahlberg, hvilken funnit den i mängd, Mäklin
och förf., som tagit den

o
vid Palojoki (68° 30'), vid Vasa af

Wasas tj erna samt vid Åbo af 0. Eeuter. — Utbredd öfver en

stor del af Eur. och n. As. — U. F. M.

341. E. ungvicularis Thoms. Sk. C. IX, Suppl. 101, 3.

— Seidl. F. B. 57. — Agabus affinis Schaum I. D. II, 110.

Sällsynt i stillastående vatten i södra Finland. Funnen vid

Åbo af Pippingskjöld, i Nyland af Mäklin, vid Petrosawodsk

(61° 30') af Gunther, äfvensom i Pyhäjärvi socken på Karelska

näset d. 25—26 Juli 1866 samt d. 8 Juni 1869 af förf. —
Funnen i s. Sv., Livl., Engl. och vid Berlin och är troligen ännu

mera utbredd. — U. F. M.

342. E? vittiger Gry 11. — Thoms. Sk. C. IX, Sttppl.

102, 4. - Gaurodytes Thoms. Sk. C. 11, 62, 14.

Var. b: lineola elytrorum laterali obsoleta vel nulla. —
Dytiscus vittiger, var. b. Gry 11. Ins. Sv. IV, 979, 31^32.

Sällsynt i små vattenpölar med svart gyttjig botten i den

högre norden. Funnen i Torneå Lappmark af Grrape, Kol-
ström, F. Sahlberg, Mäklin och Asp, nordligast vid Kare-

suando (68° 30'); jag har tagit den på toppen af Keliak holme

i Hvita hafvet (65°) d. 1 Aug. 1869 samt i ryska Lappmarken
vid Porjeguba d. 1 Sept. och vid Ponoj (67°), der jag funnit

omkr. 15 exemplar i en liten grund vattenpöl af endast ett par

qvadratfamnars vidd uppe på tundran d. 15, 20 och 22 Aug.

1870, äfvensom i mängd i närheten af Tavajärvi i Kuusamo i Juli

1873 och i Ruovesi i norra Tavastland i Juni och Juli 1874.

Den är svår att åtkomma, emedan den vistas djupt inne i bot-

tengyttjan. — U. F. M.
Anm. Denna art synes mig kanske rättast böra förenas med Ilylius,

emedan den öfverensstämmer med detta slägte såväl i afseende å beskaffen-

heten af labialpalperna, hvilkas andra led före spetsen är beväpnad med en

tydlig tand, som bakklorna, skulpturen på öfra sidan, den ringa hvälfningen

på undre sidan och genitalsegmentens byggnad. Då emellertid kroppsformen

betydligt afviker från de egentliga Ilybius-a,rterna,s samt några af Thomsons
slägten inom denna insektgrupp synas förtjena en grundligare omgestaltning,

för hvilken mig saknas nödigt material, har jag tillsvidare fört denna art

i likhet med Thomson till Eriglenus.

343. Gaurodytes arcticus Payk. — Thoms. Sk, C. Il,

57, 1. — Agabus Seidl. F. B. 58. — D ticus Sahlb. /. F.

161, 19.
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Var. b: obscurior, prothorace nigro, lateribus late pal-

lidis. — Gyil., Sahlb. /. F., var. cl.

Allmän i stillastående vatten isynnerhet i fjällsjöar i Lapp-

markerna, ända upp till Kilpisjärvi (69°) och Ponoj, och norra

Österbottens fjälltrakter. Äfven funnen i södra Österbotten af

W. Nyländer och Wasastjerna, vid Kem och i Segosero sjö

(63°) i ryska Karelen i Juli och Aug. 1869 och i Alavo 1873

af förf. samt sydligast i Mäntyharju (62°) enligt Mäklin. Va-

rieteten är sällsynt. — Denna art är äfven funnen i Sveriges

och Norges Lappmarker, i Skottl. och Sib. — U. F. M.

344. G. Sturmii Schönh. — Tfaoins. Sk. C. II, 58, 2.

— Agabus Schaum /. D. II, 104, 10. — Seidl. F. B. 58.

— Dyticus Sahlb. /. F. 162, 20.

Temligen sällsynt i stillastående vatten, isynnerhet i vat-

tendammar på lergrund bland Lemna cch Callitriclte i södra

och mellersta Finland; i trakten af Helsingfors är den dock all-

män. Nordligast är den funnen vid Kuopio (63°) af A. Malm-
berg samt vid Tiudie af förf. — Utbredd öfver n. och m. Eur.

— U.F.M.

345. G. Zetterstedti Thoms. Sk. C. 11, 59, 9. — Dy-

ticus Sturmii, var. 6, Cxyll., Sahlb. /. F. 162, 20.

Var. b (rufino): prothorace nigro, elytris rufo-castaneis.

Sällsynt i Lappmarkerna; funnen i Torneå Lappmark af

San mar k och förf., som tagit den vid Kelottijärvi inom busk-

regionen d. 7 Aug. och vid Kilpisjärvi (69°) i fjällregionen d.

15 och 16 Aug. 1867, äfvensom i ryska Lappmarken, der jag

funnit den inom fjällregionen vid Kantalaks d. 28 Juli, vid Ponoj

d. 11 Aug. och Pializa (66° 30') d. 28 Aug. 1870. Varieteten

är tagen i Muonioniska af Mäklin. — Funnen föröfrigt endast

i Sveriges Lappmarker. — U. F. M.

346. G. elongatus Gyil. — Thoms. Sk. C. II, 62, 13.

— Dyticus Sahlb. /. F. 169, 40.

Mas: tarsis anticis et intermediis articulis duobus ba-

salibus compressis, incrassatis, ultimo elongato, anticorum

medio angulato-compresso, intermediorum medio obtuse den-

tato-prominulo; ungvieulis anticis elongatis, basi angulariter

flexis, deinde rectis, compressis, vix dilatatis; segmento anali

medio haud carinato.

Obs. Species statura elongata, convexa, capite magno,
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prothoracis lateribus fere rectis, tenuiter marginatis, sculptura

subtilissima, reticulato-punctata, tibiis anticis fortius angulato-

compressis structuraqve tarsorum in mare insignis.

Sällsynt; jag har funnit omkring 10 exemplar i en liten

vattenpöl på toppen af Keliak holme i Hvita hafvet utanför Kem
(64°) d. 1 Aug. 1869 och ett mindre antal i små skogsvattensam-

lingar nära Tavajärvi i Kuusamo socken d. 14 och 15 Juli 1873

äfvensom i en liten vattengrop vid sidan af en stor sten i en

högländt mörk granskog nära Imasjärvi i Euovesi socken i norra

Tavastland (62°) d. 2 och 11 Juli 1874. Till lefnadssätt öf-

verensstämmer den med Eriglenus vittiger. — Denna utmärkta

art är förut funnen endast i Torneå Lappmarker för flera år se-

dan af Grape. — U.F.M.

347. G. confinis Gyll. — Thoras. Sk. C. II, 59, 6.

— Dyticus Sahlb. /. F. 167, 36.

Sällsynt i små stillastående skogsvattensamlingar. Funnen

i Lappland af F. Sahlberg, K. Pfaler och A. Palmen, hvil-

ken funnit den vid Muonioniska (68°), i närheten af Torneå i

Österbotten af Mäklin, vid Villnäs (64° 40') af Mannerheim,
vid Tiudie i ryska Karelen d. 4 Juli 1869 och vid Solomino

1872 af A. Gtinther samt i närheten af Kivatsch i ryska Ka-

relen d. 30 Juni 1869 och vid Tavajärvi i Kuusamo d. 9 Juli

1873 af förf. — Funnen äfven i Sverige. — U. F. Af.

348. G. Thomsoni J. Sahlb. Oblongo-ovalis, parum

convexus, niger, supra aeneo-nitens, omnium subtilissime re-

ticulato-strigosus; labro, palpis. apice exepto, antennisqve

ferrugineis, his articulie ultimis apice infuscatis, elytris late-

ribus late indeterminatim piceo-ferrugineis, femoribus maxima

ex parte piceis, anticis intus dense ciliatis; elytris seriebus

tribus e punctis majoribus valde inordinatis impressis. Long.

3% lin.

J. Sahlb. Ant. Lappt. CoL, Not. Skpt pro F. et FL
Fenn. förh. XI, 407, 52. (1870).

Var. b: fere dimidio minor.

Species inter G. confinem et G. congenerem Payk. inter-

media, huic magis affinis sed corpore majore, angustiore et

minus convexo facile distingvenda.

Sällsynt och uteslutande tillhörig stillastående vatten inom

fjällregionen i Lappmarkerna. Jag har funnit den i Torneå
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Lappmark på högsta toppen af Sammaltunturi i Kittilä socken

d. 3 Juli, på Ounastunturi d. 23 Juli ock på fjällen vid Kilpis-

järvi (69°) d. 15 ock 16 Aug. 1867 ock i ryska Lappmarken
på Hiipina fjäll vid Imandra d. 10 Juli samt i närketen af Ponoj

(67°) uppe på tundran d. 2—25 Aug. 1870. Varieteten kar jag

funnit endast på Dsckyn-fjället vid Imandra d. 6 Juli 1870.
— U.F.M.

349. G. uliginosus Fabr. — Thoms. Sk. C. II, 58, 4.

— Agabus Schauin /. I). II, 105, 12. — Seidl. F. B. 59.

Sällsynt; funnen af Mannerkeim i Åbo län, i Nyland af

Mäklin ock i Uguniemi i Karelen af Nikander; jag kar fun-

nit den i närketen af Helsingfors d. 22 Okt. 1873 ock d. 30 Sept.

1874. — Utbredd öfver en stor del af n. ock m. Eur. — U. F. M.
Anm. I C. Sahlbergs samling furvaras under detta namn G.

Sturmii, hvarför jag ej vågat citera Insccta fennica, ehuru diagnosen tyd-

ligen hänför sig hit.

350. G. paludosus Fabr. - Thoms. Sk. C. II, 58, 5.

— Agabus Sch au ni /. D. II, 106, 13. — Seidl. F. B. 59.

— Dyticvs Sahlb. /. F. 167, 35.

Sällsynt; funnen i ett dike på Eckerö på Åland d. 24 Juli

1872 af R. Sievers ock ,-)

i Viborgs län troligen vid Kirjola
1

"

af Mäklin; i C. Saklbergs samling förvaras exemplar, som
troligen äro samlade i södra Finland: jag kar äfven funnit ett

exemplar på en öfversvämmad äng i Huovesi (62°) i medlet af

Juni 1874. — Funnen i Sv., Öst-prov. ock på flera ställen i

m. Eur. — U.F.M.
Anm. I Manne rheims samling står ett nykläckt exemplar af G.

congener Payk. under namn af Agabus paludosus var.

351. G. clypealis Thoms. Sk. C. IX, Suppl. 107,8 b.

Sällsynt; funnen i södra Finland enligt C. Sahlberg, i

Nyland af Forsman samt vid Petrosawodsk i ryska Karelen

(61° 50') af A. Giintker. — Funnen i Skåne tidigt om våren på

öfversvämmade ängar. — U. F. M.

352. G. coriaceus n. sp. Ovalis, leviter convexus, niger,

subnitidus, coriaceo-reticulatus, elytris fuscis, lateribus basiqve

pallidioribus, maculis frontalibus, antennis maxima ex parte,

palpis apice excepto, tibiis, tarsis, marginibusqve posticis

segmentorum ventralium anguste ferrugineis, prothoracis la-

teribus leviter rotundatis, piceis. Long. S l/2 lin.

Var. b: elytris totis flavo-ferrugineis.
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Dyticus congener, var. b, Gyll., Sahlb. /. F. 167 (forte).

G. congeneri Payk. affinis, sed major, angustior, minus

convexus, G. Thomsoni similis, sculptura paginae superioris

retigulato-strigosa ut videtur distincta species. Caput latum,

parum convexum, subtiliter confertim reticulato-strigosum,

subnitidum, nigruui, maculis duabus frontalibas labroqve fer-

rugineis, impressionibus anticis distinctis, obliqve transversim

positis; palpis ferrugineis, articulo ultimo apice late piceo.

Antennae prothoracis basin superantes, pallide ferrugineae,

articulis 5— 11 apice sensim latius piceis. Prothorax fortiter

transversus, apicem versus angustatus, lateribus leviter rotunda-

tis, subtiliter marginatis, angulis posticis subrectis, supra leviter

convexus, niger, subnitidus,margine tantum piceo, subtiliter re-

ticulato-strigosus; seriebus transversalibus e punctis impressis

satis distinctis, basali medio interrupta. Elytra prothoracis

latitudine, ovalia, leviter convexa, fusca. basi lateribusqve

pallidiora, subtiliter sed distincte reticulato-strigosa, posterius

praeterea subtilissime punctulata, seriebus tribus punctorum

majorum irregularibus et obsoletis. Corpus subtus nigrum,

subnitidum, subtilissime striguloso-punctatum, segmentorum

ventralium marginibus anguste piceo-ferrugineis; processu

postico prosterni convexo, lateribus subtiliter marginato: la-

ciniis lateralibus metasterni latis, triangularibus. Pedes fer-

rugineis, femoribus maxima ex parte piceo-nigris, tibiis po-

sticis interdum piceis. (An tantum G. Tliomsoni m. var.

rugosino?)

Anm. Den af Thomson, Opusc. ent. IV, 367 under namn af G.

Thomsoni beskrifna formen är måhända hane till ifrågavarande art.

Sällsynt i stillastående vatten på fjällen i Lappmarkerna;
jag bar funnit några exemplar på toppen af Dscbyn-fjället vid
Imandra (67° 30') d. 6 Juli 1870. Ett exemplar är äfven taget

af F. Sablberg i Lappland. — U.F.M.

353. G. congener Payk. — Tboms. Sk. C. II, 59, 8.

- Agabus Schaum /. D. II, 103, 9. - Seidl. F. B. 59.

— Dyticus Sa b l b. /. F. 166, 34.

Högst allmän i stillastående vatten öfver bela området. —
Utbredd öfver hela n. Eur. samt förekommer äfven i m. och s.

Europas fjälltrakter. — U. F. Al.
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Var. b (rufno): corpore atro, elytris totis rufo-ferru-

gineis. — Thoms. Sk. C. IX, Suppl. 107, 8, var.

Sällsynt; funnen i Lappland af Blank; jag har tagit några
exemplar på toppen af ett högt fjäll vid Kantalaks d. 30 Juni
1870. — U.F.M.

Var. c: minor, angustior, elytris aeneo-nigris, lateribus

vix dilutioribus, ungviculis anticis maris brevioribus. — G.

Lapponicus Thoms. Sk. C. IX, Suppl. 108, 8 c.

Allmän i stillastående vatten isynnerhet uppe på fjällen i

Lappland. — Funnen i Sv., Norge och på Island. — U. F. M.

Anm. Då jag varit i tillfälle att jemföra en hel mängd exemplar

från Lappmarkerna och deribland funnit mycket tydliga öfvergångar mellan

G. Lapponicus och den rätta G. congener, har hos mig stadgats den öfver-

tygelse, att den förstnämnda är endast en nordlig varietet af denna, hvilken

mest träffas inom fjällregionen.

354. G. obovatus n. sp. Obovato-oblongus, modice con-

vexus, postice obtuse rotundatus, nigro-aeneus, elytris lateri-

bus anguste indeterminatim, pedibus totis, antennis palpisqve

ferrugineo-testaceis, his articulo ultimo basali excepto, illis

articulis exterioribus apice piceis, elytris sublaevibus, protho-

race lateribus modice rotundato. Long. 3 lin.

Colymbetes subqvadratus Motsch. in Schrenks Reis.

Amur. II, 102, 113f

G. congeneri var. c (Lapponicus Thoms.) affinis, cor-

pore postice subdilatato, prothoracis lateribus paullo fortius

rotundatis pedibusqve totis testaceis distingvendus. Caput

parum convexum, nigro-aeneum, omnium subtilissime reticu-

latopunctatum, maculis duabus frontalibus labroqve ferrugi-

neis, impressionibus transversim positis; ore piceo-rufo, pal-

pis pallide ferrugineis, articulo ultimo apice ultra medium

nigro-piceo. Antennae prothoracis basin superantes, ferru-

gineae, articulis 5— 11 apice sensirn latius piceis. Prothorax

fortiter transversus, apicem versus fortius angustatus, lateri-

bus minus crasse marginatis, aeqvaliter rotundatis, angulis

anticis acutis, posticis obtusiusculis; disco modice convexus,

nigro-aeneus, nitidus, lateribus picescentibus, omnium subti-

lissime reticulato-punctatus, serie basali e punctis inordinatis

impressis distincta, medio interrupta, apicali subduplicata,
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irregulari. Elytra protboracis latitudine, postice levissime

dilatata, apice late rotundata, supra modice convexa, nigro-

aenea, nitida, lateribus picescentibus, epipleuris testaceis, o-

mniuni subtilissiine Fetieulato-strigosa et punctulata, seriebus

tribus e punctis majoribus inordinatis satis fortiter impressis.

Corpus subtus nigro-piceum, nitidum, sublaeve, segmeatis

ventralibus apice paullo dilutioribus, processu postico pro-

sterni convexo, lateribus subtiliter marginato, laciniis meta-

sterni latis, triangularibus. Pedes cum coxis anterioribus toti

testacei.

Sällsynt; jag har funnit den vid Ponoj i ryska Lappmar-
ken (67°) d. 18 Aug. 1870. — U. F. M.

355. G. obscuripennis n. sp. Oblongo-ovalis, lateribus

subparallelis, convexus, niger, minus nitidus, omnium subti-

lissime reticulato-punctatus, elytris fusco-piceis, lateribus vix

dilutioribus, seriebus 4 e punctis fortiter impressis irregulari-

bus, postice dispersis; capite convexiusculo, anteimis palpis-

qve pallide ferrugineis, apice piceis, pedibus ferrugineis, fe-

moribus piceis. Long. 23/4 lin.

Mas: tarsis anticis et intermediis vix dilatatis, ungvicu-

lis anticis aeqvalibus, qvam intermediis vix longioribus, au-

gustis, leniter curvatis, basi haud sinuatis; segmento ultimo

ventrali apice fortiter strigoso, tarsis posticis articulo primo

tanj.um subtus ciliato.

6r. congeneri var. Lapponico valde affinis, sed angustior,

capite convexiore, colore haud aeneo ungviculisqve anticis

maris basi baud sinuatis facile distingvendus. Caput latiuscu-

lum, antice distincte convexum, dense subtilissime reticulato-

strigosum, nigrum, maculis fronlalibus obsoletis labroqve fer-

rugineis, impressionibus anticis satis distinctis, transvervalibus,

extus in linea angusta continuatis et supra has foveola parva

impressa, palpis ferrugineis, articulo ultimo piceo. Antennae

prothoracis basin superantes, ferrugineae, articulis ultimis apice

piceis. Prothorax fortiter transversus, antice augustatus, la-

teribus leviter rotundatis, subtiliter marginatis, angulis posti-

cis obiusiusculis, basi utrinqve vix sinuato; supra modice.

convexus, niger, parum nitidus, subtilissime reticulato-strigo-

12

\
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sus, serie punctorum basali medio late interrupta, apieali

punctis intermediis remotis. Elytra basi prothoracis latitu-

dine, oblonga, lateribus vix rotundata, postice rotundato-an-

gustata; supra modice convexa, fusco-picea, subnitida, late-

ribus vix dilutiora, dense subtilissime irregulariter reticulato-

strigosa et punctulata, seriebus 4 e punctis inordinatis sa-

tis fortiter impressis, postice sine ordiue dispersis, sutura

postice punctis nonnullis impressis (an seniper?). Corpus

subtus nigrum, obsolete strigulosum, segmentorum ventralium

marginibus anguste piceis, processu postico prosterni convexo,

lateribus subtiliter margin ato; laciniis lateralibus mestaterni

subtriangularibus. Pedes ferruginei, femoribus apice excepto

nigro-piceis, anticis in mare subtus setosis, supra ciliis non-

nullis longis instructis.

Sällsynt; jag liar funnit ett exemplar i stillastående vatten

vidPonoj i ryska Lappmarken (67°) d. 19 Aug. 1870. — U. F. M.

356. G. ovalis n. sp. Ovalis, leviter convexus, niger,

nitidus, aeneo-micans, minus dense reticulato-strigosus; labro,

antennis palpisqve, apice piceo excepto, et pedibus ferrugi-

neis, femoribus obscurioribus
;

prothorace lateribus modice

rotundato, minus tenuiter marginato; elytris guttulis duabus

pellucidis obsoletis. Q Long. 2% lin.

G. affini Payk. affinis, sed paullo brevior et latior,

sculptura elytrorum fere ut in G. tavsato Zett. Caput la-

tiusculum, subtilissime reticulato-stiigosum, nigrum, labro ma-

culisqve duabus verticis rufis, impressionibus anticis parvis,

sed satis profundis; palpis ferrugineis, maxillaribus apice an-

guste piceis, labialibus articulo secundo subtus obsoletissime

tuberculato-prominulo. Antennae prothoracis basin attingen-

tes, ferrugineae, articulo ultimo apice piceo. Prothorax for-

titer transversus, antice augustatus, lateribus modice rotun-

datis, minus subtiliter marginatis, angulis anticis productis,

acutiusculis, posticis subrectis, basi utrinqve obsoletissime

sinuato; supra modice convexus, niger, nitidus, aeneo-micans,

subtiliter sed minus dense reticulato-strigosus, serie puncto-

rum basali medio late interrupta. apieali intcgra, ambabus c

punctis minutis valde obsoletis et irregularibus conslitutis.
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Elytra ovalia, basi prothoracis latitudine et latcribus cum

illo continue arcuata, postice rotundato-angustata; supra mo-

dice convexa, nigra, nitida, aeneo-micantia, subtiliter sed

minus dense reticulato-strigosa, cellulis latis, irregularibus,

versus apicem minoribus, seriebus tribus e punctis inordina-

tis impressis postice sine ordine dispersis; guttulis duabus

obsoletissimis pellucidis. Corpus subtus nigrum, laciaiis la-

teralibus metasterni subtriangularibus. Pedes ferruginei, fe-

moribus, praesertim posticis, obscurioribus, fuscis, fcarsis po-

sticis ungviculis inaeqvalibus, apice curvatis.

Sällsynt; funnen vid Kuopio (63°) af Gottlund. —
Makl. saml.

357. G. affinis Payk. — Tboms. Sk. C. II, 63, 16,

IX Suppl. W9, 16. — Agabus Schaum /. I). II, 110, 19.

— Seidl. F. B. 59. — Dyticus Sablb. /. F. 164, 28.

Var. b: guttula posteriore elytrorum rotundata. — Sablb.

/. JF\, var. b.

Var. c Q: eorpore paullo latiore, prothoraceqve breviori.

Ej sällsynt, i stillastående vatten isynnerhet bland Sphagnum
och utbredd öfver hela landet åtminstone ända till Muonioniska

(68°). Varieteten c har jag funnit i Euovesi. — Spridd öfver

nordligare delen af Eur. — U. F. M.

358. G. biguttulus T horns. Sk. C. IX, Suppl 110,16 b.

Mas: tarsis anticis ungviculo anteriore infra medium

dente valido acuto armato: eorpore supra subtilius reticulato,

sublaevi.

Sällsynt: funnen i Torneå Lappmark af Kol ström, F.

Sahlberg och förf., som tagit den vid stranden af Muonio elf

vid Muonioniska (68°) efter våröfversvämningen d. 27 Juni 1871
och vid Uleåborg af W. Nyländer. Jag har äfven funnit den
vårtiden vid Vantia å nära Helsingfors, i Parikkala i Ladoga
Karelen samt vid Hattanpää nära Tammerfors 1872, 1873 och
1874. — Funnen förut endast i n. Sverige. — U. F. M.

359. G. boreellus J. Sahlb. Oblongo-ovalis, convexiu-

sculus, aeneo-niger, minus subtiliter reticulato-strigosus, ore,

antennis, palpis pedibusqve rufo-ferrugineis, illis apice sum-

mo, bis femoribus anticis basi, posticis totis marginibusqve

segmentorum abdominalium anguste piceis. Long. 2V4 lin.
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Mas: ignotus.

Femina: supra parum nitida, fortius coriaceo-reticulata;

ungviculis aeqvalibus.

Magnitudine parva sculpturaqve elytrorum fortiore inter

congeneres insignis; statura G. affini Payk. et G. biguttulo

T horns, simillimus.

J. Sahlb. Ant. Lappl. Gol. Not., Skpts pro Faun. et

Flor. Fenn. förh. XI, 409, 57 (1870).

Sällsynt \ ett exemplar från Lappland förvaras i C. Sahl-
bergs samling.

360. G. guttatus Payk. — Thoms. Sk. C. 11,62,15.

— Agabus Schaum /. D. II, 107, 15. — Seidl. F. B. 61.

- Dyticvs Sahlb. /. F. 164, 27.

Var, c: elytris subtilissime reticulato-punetatis, rufo-

castaneis, guttulis pallidioribus. — G3II. Ins. Svec. IV, Ap-

pend. 380, 34, var. c.

Temligen sällsynt i bergsbäckar och källor, men ntbredd

öfver hela området ända till Hetta (68° 20') och Ponoj. Varie-

teten är sällsyntare. — Utbredd öfver n. och m. Eur:s bergs-

trakter. — U. F. M.

361. G. septem-seriatus n. sp. Oblongo-ovatus, sub-

depressus, niger, subnitidus, supra subtiliter reticulato-puncta-

tus, elytris postice attenuatis, seriebus 7 punctorum valde

inordinatis impressis, maculis duabus, antennis palpisqve fer-

rugineis, pedibus piceis. Long. 3% lin.

Mas: tarsis anterioribus leviter dilatatis, ungviculis an-

ticis aeqvalibus, curvatis; segmento ultimo ventrali leviter

strigoso.

Species a congeneribus elytrorum sculptura ut videtur

satis distincta; G. guttato Payk. statura similis, sed elytris

postice fortius attenuatis. Caput depressum, subtilissime re-

ticulato-strigosum, frön te antice foveis duabus inaeqvalibus

impresso, maculis duabus verticis, labro palpisqve rufo-fer-

rugineis, Antennae graciles, totae ferrugineae. Prothorax

valde transversus, apicem versus angustatus, crasse margi-

natus, lateribus parum rotundatis, angulis anticis porrectis,

posticis rectis; supra parum convexus, subtiliter reticulato-



181

strigosus, limbo punctulato, postice utrinqve obaolete impres-

sus. Scutellum bfeviter triangulare, sublaeve. Elytra pro-

thoracis basi fere latiora et illo qvadruplo longiora, apice

subsinuato-attenuata, lateribus vix dilatata, supra subdepressa,

subtiliter, apice paullo fortius reticulato-punctata, seriebus in

utroqve septem e punctis majoribus inordinatis et hinc inde

duplicatis impressis; piceo-nigra, nitida, apice subopaca; ma-

culis duabus rufo-testaceis satis distinctis notata, prima pone

medium transversim ovata, altera paullo ante apicem minore.

Corpus subtus nigrum, nitidum, subtiliter strigoso-punctatum,

segmentorum ventralium marginibus anguste piceis; processu

postico prosterni convexo, lateribus acute marginato, laciniis

metasterni latis, subtriangularibus. Pedes piceo-rufi. femori-

bus obscurioribus.

Sällsynt; ett exemplar är taget i Åbo län, troligen i Orin-

pää (61°) af A. Nyholm och förvaras i Gymnasisternas i Åbo
Zoologiskt-Botaniska sällskaps samling.

362. G. angusticollis J. Sablb. Oblongo-ovalis, parum

convexus, piceo-niger, supra aeneo-nitens, subtiliter reticulato-

strigosus; antennis, palpis, apice piceo excepto, pedibusqve

ferrugineis; femoribus posterioribus piceis, ore late margine-

qve prothoracis et elytrorum piceo-rufis; protborace elytris

angustiore, lateribus crasse marginatis, fortiter rotundatis,

angulis posticis obtusis. Long. 3% lin.

G. Haejfneri Aubé (nec Thoms.) valde affinis, vix nisi

prothorace angustiore, statura paullo minore coloreqve magis

piceo distingvcidus.

J. Sablb. Ant. Lappl. CoL, Not. skpts pro Faun. et

Flor. Fenn. förh. XI, 408, 56. — Stett. ent. Zeit. 1873, 1.

Högst sällsynt; tagen af Mäklin i Muonioniska, jag har
funnit den i stillastående vatten på toppen af ett högt fjäll vid

Kilpisjärvi i Torneå Lappmark (69°) d. 24 Aug. 1867. — U. F. M.

363. G. Wasastjernae Sablb. Oblongo-ovalis, parum

convexus, niger, nitidus; ore, antennis pedibusqve rufo-ferru-

gineis, femoribus praesertim posticis infuscatis; protborace

subtiliter reticulato-strigoso, lateribus leniter rotundatis, cras-

sius marginatis, angulis posticis obtusiusculis, elytris dense
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subtiliter punetulatis et obsolete reticulato-strigosis, seriebus

tribus pimctorum majorum inordinatis impressis. Long. 22/4
-3% lin.

Mas: tarsis anticis parum dilatatis, unqviculis parum

elongatis, posteriore basi obsolete sinuato.

Agabus Aubé Icon. et Hist. nat. Gol. Eur. V, 171, 30,

pl. 2
f\

3. — Spec. gen. Gol. Ilydr. 346, 46.

Dyticm Sahlb. Ins. Fenn. I, 11, 167, 38 (1824).

Gaurodytes Haeffneri Thoms. Sk. C. II, 63, 17 et IX
Suppl. 111, 17 (verisimiliter).

Var. b: elytris vitta ferruginea juxta marginem apica-

lem notatis. — G. Haeffneri var. b, Thoms. Sk. C. II (ve-

risimiliter).

G. Haeffneri Aubé simillima, prothorace latiore, late-

ribus minus crasse marginatis, angulis posticis minus obtusis

eljtrisqve dense et distincte punctulatis distingvenda.

Sällsynt i små vattenpölar i skogar; funnen vid Vasa af

Wasastjerna, i Kuusarno af Mäklin och i Torneå Lappmark
af F. Sahlherg, äfvensom på Löparön i Sibbo af A. Donner.
Jag har tagit den vid Tavajärvi i Kuusarno i Juni och Juli 1873,

och i flera exemplar i Ruovesi i Juni och Juli 1874, äfvensom

sydligast d. 23 Maj 1874 på Mjölö nära Helsingfors, der äfven

W. Heimburger funnit den några dagar senare. — Föröfrigt

synes den vara tagen endast i Svenska andelen af Torneå Lapp-

mark. — U.F.M.

Anm. Att döma af Thomsons beskrifniug på G. Haeffneri isyn-

nerhet uttrycken "elytra prothoracis basi latitudine aeqvalia" — "evidentius

reticulato-punctata", "prothoracis angulis posticis subobtusis", "statura fere

G. affinis sed multo minus convexus, elytris dense punctulatis, sculptura

fere ut in Erigleno femorato" synes författaren haf va haft framför sig ifråga-

varande art och icke den rätta Agabus Haeffneri Aubé, hvilken enligt det

i Mannerheims samling förvarade typexemplaret från Sverige mycket

närmar sig G. angusiicollis m., men skiljer sig derifrån genom mörkare

färg och icke fullt så smal prothorax.

364. G. Mimmi n. sp. Elongato-ovalis, subdepressus,

niger, elytris, seriebus tribus punctorum impressis, antennis

palpis pedibusqve ferrugineis, femoribus piceis; prothorace

antiee angustato, lateribus minus crasse marginatis, angulis

posticis obtusiusculis. Long. 4

—

4V2
bii
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Mas: supra nigro-aeneus, nitidissimus, minus subtiliter

reticulato-strigosus et punctatus, tarsis anterioribus modice

dilatatis, ungviculis subelongatis, aeqvalibus, posticis articulo

primo tantum subtus ciliato; segmento ultimo ventrali postice

obsoletissime strigoso.

Femina: supra nigra, opaca, omnium subtilissime reti-

culato-strigosa et punctulata.

Var. viif.no Q: elytra vitta lata juxta marginem picea.

= G. opacus Thoms. (nec Aubé) verisimiliter.

Statura fere G. chaleonoti Panz., sed adhuc longior et

magis depressus, dissimilitudine sculpturae secundum sexus

inter congeneres insignis. Mas a G. chalconoto differt cor-

pore supra multo remotius et evidentius strigoso, colore ob-

scuriore angulisqve posticis prothoracis magis obtusis. A
G. tarsato Zett. corpore lateribus magis parallelis, statura

prothoracis, colore palporum et pedum, reticulatione elytro-

rum densiore, sed punctura distinctiore, cellulis minus elon-

gatis facile distingvendus. G. adpresso Aubé etiam statura

non dissimilis, sed prothorace latiore, minus crasse marginato

reticulationeqve elytrorum densa nec non structura ungvicu-

lorum diversus; a G. Wasastjernae, cui punctura elytrorum

simillima, statura magis elongata, prothorace latiore tarsisqve

anticis distincte dilatatis differt. Caput parum convexum,

nigrum, nitidum, vertice maculis duabus piceo-rufis, foveolis

frontalibus satis distinctis, subtiliter reticulato-strigosum, labro

piceo, palpis totis rufo-ferrugineis. Antennae prothoracis

basin longe superantes, rufo-ferrugineae, articulo ultimo apice

scuminato, leviter infuscato. Prothorax apice qvam basi an-

gustior, angulis anticis acutis, lateribus leviter rotundatis,

distincte sed minus crasse marginatis, angulis posticis obtu-

sis, basi utrinqve juxta scutellum leviter sinuato, supra de-

pressiusculus, totus niger, nitidus, subaeneo-micans, subtiliter

sed multo minus dense qvam in G. chalconoto reticulato-stri-

goso, inträ angulos posticos leviter transversim impressus,

serie punctorum irregulari inträ apicem aliaqve medio late

interrupta inträ basin impressis. Elytra basi prothoracis la-

titudine vix latiora, lateribus parum rotundata, apice rotun-
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dalo-angustata, supra subdepressa, tota nigra, nitida, subaeneo-

micantia, qvam in prothorace remotius et distinctius reticu-

lato-strigosa et subtiliter punctata, seriebus tribus punctorum

satis distincte impressis, epipleuris concolovibus, laevibus.

Corpus subtus nigrum, vix visibiliter strigulosum, metasterni

linea media lateralibusqve curvatis fortiter impressis, pro-

sterni prucessu postcoxali parum dilatato, medio Iongitudi-

naliter carinato-elevato. Pedes feruginei, femoribus nigro-

piceis, arterioribus subtus breviter flavo-setosis.

Femina a speciebus omnibus statura depressa super-

ficieqve superiore opaca, subholosericeo-atra omnium subti-

lissime et densissime Eeticulato-strieosa mox distinevenda.

Caput subnitidum, ut in mare coloratum sed densius et sub-

tilius strigosum. Protborax nigrum, nitidulum, sculptura qvam

in elytris evidentiore et minus densa. Elytra holosericeo-

atra, opaca, subtilissime punctulata et omnium subtilissime

et densissime, nix nisi oculo acute armato visibiliter, reticu-

lato-strigosa, seriebus 3 punctorum satis distinctis. Tarsi

simplices. Ceterum ut in mas.

Sällsynt i små vattensamlingar med svart gyttjig botten i

skogar vid trädrötter och erratiska block i nordligare Finland.

Jag liar funnit den sparsamt i närbeten af Tavajärvi sjö i Kuusamo
socken (66° 10') d. 8— 15 Juli 1873, samt i högländta skogar i

Euovesi (62°) d. 18 Juni ocb 2, 11 och 18 Juli 1874. — U. F.M.
Uppkallad efter min hustru och medhjelparinna under min senaste

cntomologiska forskningsresa i den högre norden.

3G5. G. opacus Aubé. Oblongo-ovalis, subconvexus,

opacus, brunneus, prothoracis elytrorumqve lateribns, corpore

subtus, antennis pedibusqve ferrugineis; prothorace subtiliter

reticulato-strigoso et punctulato, lateribus modice rotundatis,

satis crasse marginatis, angulis posticis obtusiusculis, elytris

subtilissime punctulatis et omnium subtilissime alutaceis, se-

riebus tribus e punctis minutis inordinatis parum conspicuis.

Q Long. 4% lin.

Agabus Aubé Icon. et hist. nid. Col. Evr. V, 17-3, SI,

pl. 21, f.
4 (1836). - Spec. gen. Col. IJydroc. 347, 47.

G. chalconoto Panz. distincte longior et convexior, su-

])<'rficie eljtroruin omnium subtilissime alutacea et praelerea
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subtilissime punctulata, velutino-opaca inter congeneres in-

signis.

Högst sällsynt; ett exemplar är för flera år sedan funnet

i Finland (troligen i Nyland) af Boucht. — Ålannerh. saml.

Anm. Thomsons beskrifning på form, sculptur och färg synes

tillräckligt visa, att han under detta namn beskrifvit en annan art.

366. G. striolatus Gyll. — Thonis. Sk. C. II, 64, 19.

— Agabus Schaum /. I). II, 97, 3. — Seidl. F. B. 60.

— Dytims Sahlb. 1. F. 166, 33.

Sällsynt; funnen i Yläne (61°) af C. Sahlberg och vid

Vasa (63°) af Tengström. — Funnen endast i Sv., Livland,

Engl. och Tyskl. — U.F.M.

367. G. tarsatus Zett. — Thoms. Sk. C. II, 64, 18

et IX, 111, 18. — Agabus I. D. II, 100, 4. — A. melana-

rius Aubé, Seidl. F. B. 64.

Sällsynt i små vattensamlingar med kallt källvatten i sko-

gar. Jag har funnit den i Ruovesi (62°) i norra Tavastland

d. 2, 6 ^och 15 Juli 1874. — Funnen i Sv., Tyskl., Ryssl.,

Danm. och Engl. — U. F. AI.

368. G. bipustulatus L. — Thoms. Sk. C. II, 65,20.
— Agabus Schaum /. D. II, 96, 1. — Seidl. F. B. 60.

— Dyticus carbonarius Sahlb. I. F. 165, 31.

Allmän i stillastående vatten i södra och mellersta Finland.

Nordligare än vid Tiudie i ryska Karelen (62° 40') har jag ej

funnit den. — Utbredd öfver hela Eur. och angränsande delar

af Asien och Afrika. — U. F. M.

369. G. alpestris Heer. Oblongo-ovalis, postice atte-

nuatus, depressiusculus, aeneo-niger, longitudinaliter dense

slrigosus, prothorace elytris angustiore, basi utrinqve truncato,

angulis posticis obtusiuseulis, pedibus piceis, antennis macu-
lisqve duabus verticis ferrugineis. Long. 3%—4V 2

lin.

Mas: ungviculis anterioribus inaeqvalibus, antico exte-

riori elongalo, medio dilatato, apice producto, qvam interiore

basi dentato fere duplo longiore; corpore supra aeneo, nitido.

Thoms. Opusc. ent. IV, 368.

Agabus Aubé, hon. et läst. nat. Col. Eur. V, 183, 38.

pl. 22, /'. 5 (1837). - Spec. gen. Col. Hydroc. 359, 56. —
Schaum /. D. 11, 98, 2. — Seidl. F. B. 60.
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Colymbetes alpestris Heer, Faun. Col. Helv. I, 146, 14.

Agabus sexualis Reiche, Ann. ent. d. Franc.*18u7,

Bull. IX.

Var. b Q (nigrind): nigra, opaca, elytris-*subtilius et

densius strigosis.

Var. c. Q (rufino): opaca, nigra, elytris postice plus

minusve late ferrugineis, subtilius et densius strigosis.

Ej sällsynt i vattensamlingar på fjällen i Lappmarkerna
ända upp till Kilpisjärvi (69°) och Ponoj. Jag har äfven fun-

nit den på ett högt berg vid Helsingfors (60° 10') i Okt. 1871,

jRw/wo-varieteten är sällsynt och synes tillhöra de högsta fjäl-

len och kallaste vattnen. — Funnen i Norge, Skottl. och Island

samt på högre fjäll i södra Europa. — U. F. Ål.

Enligt Sharps åsigt, Ins. Scotica II Coleopt. 32 är

denna art endast en fjällform af föregående.

Anm. I. I mina Anteckningar till Lapplands Coleopter-fauna n:o

58 har genom ett misstag denna art blifvit kallad G. Islandicus Reiche

i stället för G. sexualis Reiche, hvilken är identisk med ifrågavarande art.

Anm. II. Agabus Solieri Aubé, som af S ch au m föres till denna

art, är enl. Thoms. 1. c. en väl skild art, hvilken snarare hör till G. tar-

satus Zett. Enligt Solsky (i bref) skiljer den sig från denna bland annat

genom mot basen smalare prothorax, hvilken uppgift jag äfven genom jem-

förelse med ett af Fauvel sändt exemplar från Frankrike funnit bekräftad.

Hanen afviker äfven genom att den yttre framklon är föga längre än den

inre, såsom undersökningen af talrika af A. Palmen i Illyrien samlade

exemplar visade.

370. G. Erichsoni Harold (emend.), nigro-aeneus Er.

Thoms. 1. c. 61, 11. — Agabus Schaum. Ins. Deutschl.

I, II, 101, 6. — Seidl. Faun. Balt. 60. — Dxjticus chal-

conotus Gyll., Sahlb. 1. c. 165, 29.

Temligen sällsynt i stillastående vatten, men utbredd öfver

hela området norrifrån åt söder åtminstone ända till Thusby i

Nyland (61°), der den är funnen af E. Hjelt. — Funnen eljest

endast i Sv. och n. Tyskl. — U. F. M.

371. G. chalconotus Panz., Thoms. 1. c. 60, 10. —
Agabus Schaum. Ins. Deutschl. 1. II, 163, 8. — Seidl.

Faun. Balt. 61.

Sällsynt; hittills tagen endast på Åland af Tengström
och R. Sievers, hvilken senare funnit 2 exemplar i en lergrop

i Jomala d. 4 Juli 1872. — Anträffad i Sv. Danm. och Engl.

samt utbredd öfver hela m. Eur. — U. F. M.
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Anm. Thomson uppgifver att denna art är utbredd öfver hela

Skandinavien, måhända har han tagit några exemplar af G. Mimmi m. Q*
för denna.

372. G. subtilis Er. Oblongo-ovatus, supra convexus,

niger, nitidus, subtilissime reticulato-strigosus; ore, margini-

bus pronoti, elytrorum segmentorumqve ventralium pedibusqve

piceis, antennis palpisqve rufo-ferrugineis. Long. 4 x/2 lin.

Mas: tarsis anticis leviter dilatatis, ungviculo exteriore

basi sinuato, medio dentato, interiore basi dilatato, ungvicu-

lis posticis inaeqvalibus, apice curvatis, segmento ultimo

ventrali postice subtiliter longitudinaliter atrigoso.

Agabus Er. Käf. d. Mark. I, 157, 2 (1837). — S ch iöd te

Danm. Eleuth. 479, 15. — Schaum, Ins. Deatschl. 1, II,

101, 5. — Seidl. Faun. Balt. 60.

Högst sällsynt; endast tagen på Högland af M. B ren ner.
— Funnen på Bornholm, i Öst.-prov. och. Tyskl. — U. F. M.

Anm. Denna art, som genom kroppens hvälfning afviker från alla

andra Gaurodytes-nrter, bildar i alla afseenden en öfvergång till Ihjbius

och liknar vid första påseendet mycket /. obscurus Marsh. Kroppens

ringa hvälfning på undre sidan, skulpturen, bakklornas och labialpalpernas

byggnad närma den äfven mycket till detta slägte.

Obs. Då redan omkring 2 år förgått, sedan trycknin-

gen af närvarande uppsats påbörjades och sedan dess icke

få nya fynd blifvit gjorda isynnerhet i mellersta Finland,

har följden blifvit, att vissa uppgifter i inledningen ej äro

öfverensstämmande med den kännedom, vi nu äga om arter-

nas geografiska utbredning.



Tabellarisk öfversigt af arternas utbredning.

stirps i. Cixrsoria.
Fam. Gicindeletae.

Cicindela L.

1. C. sylvatica L. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. . Er. Oa. O. L. Lr.

2. C. campestris L. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. Oa. O. . -

3. C. hybrida L. . . . N. T. S. Ka. K. Kb. . . O. L. .

var. maritima Dej Ka O. L. .

Fam. Caratoci.

Subfam. Carabidea.

Trib. Carabina.
Carabus L.

4. C. catenulatus Scop S Oa. . L. Lr.

5. C. violaceus L. Al. A. St. N Oa. O. L. Lr.

6. C. glabratus Payk. . A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. Oa. O. L. Lr.

7. C. convexus Fabr Ka

8. C. arvensis Fabr T. Ka

9. C. nemoralis Mull. . A. . N. . S Oa. . .

10. C. hortensis L. Al. A. St. N. T. S. Ka. . . . Oa. . . .

11. C. cancellatus Illig Ka. . . Kr

12. C. granulatus L. . A. St. N. T. S. Ka. K. Kb. Kr. Oa. . L. .

13. C Menetriesi Fald Ka

14. C. clathratus L. Al. A. St. N. T. . Ka. K. . Kr. Oa. O. . .

15. C. nitens L. Al. A. St. N. T. S. Ka. . . Kr. Oa. O. L. Lr.

Calosoma Web.
16. C. inqvisitor L. .A

Cychrus Fabr.

17. C. rostratus L. . A. St. . T. S. . K. . Kr. . O. . .

var. b. pygmaeus Chaud Lr.

Trib. Nebriina.
Leistus Fröhl.

18. L. ferrugineus L. Al. A. St. N Kr. Oa. . . .

19. L. rufescens Fabr. . A. . N. . . Ka. K



189

Pelophila Dej.

20. P. borealis Payk. S. . . . Kr. Oa. O. L. Lr.

Nebria Latr.

21. N. Kvida L. . . . N. T. . Ka

var. lateralis Fabr T. . Ka
22. N. brevicollis Fabr. Al

23. N. Gyllenhalii Schönh S. Ka. K. . Kr. . O. L. Lr.

var. rufino L. Lr.

24. N. nivalis Payk. L. Lr.

Trib. Notiophilina.

Notiophilus Dum.
25. N.

'

aqvaticus L. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. Oa. O. L. Lr.

26. N. palustris Duft. Al. A. . N. . S. . . . Kr. Oa. . . .

27. N. biguttatus Fabr. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. Oa. O. L. Lr.

Trib. Trachypachina.

Trachypachus Mot sch.

28. T. Zetterstedti Gyll. . . St. . T L. .

Subfam. Harpalidea.

Trib. Loricerina.
Loricera Latr.

29. L. pilicornis Fabr. .A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. Oa. O. L. Lr.

Trib. Clivinina.
Clivina Latr.

30. C. fossor L. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. Oa. O. L. Lr.

Dyschirius Bon.

31. D. thoracicus Illig. . A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. Oa. O. L. Lr.

32. D. obscurus Gyll. . . . N. . . Ka. K
33. D. politus Dej. . A. . N
34. D. nitidus Dej. ... N. ... K
35. D. aeneus Dej. . A. . N. . . Ka. K. . . Oa. . L.

36. V. globosus Hbst. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. Oa. O. L. Lr.

var. b. (D.maritimus Bohem.) . N Kr. . . . Lr.

Trib. Elaphrina.
Elaphrus Fabr.

37. E. uliginosus Fabr. Al. A. St. N. T O. .

38. E. cupreus Duft. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. Oa. O. L. Lr.

39. E. lapponicus Gyll. O. L. .

40. E. riparius L. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. Kb. Kr. Oa. O. L. Lr.
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Blethisa Bon.

41. B. multipimctata L. Al. A. St. N. . . . K. . Kv. Oa. O. L. .

Diachila Mot sch.

42. D. arctica Gyll. L. Lr.

43. D. folita Fald. Lr.

Trib. Trechina.

Tachypus La c.

44. T. pallipes ~Dv.it. S. . . . Kr. . . L. .

45. T. flavipes L. . A. St. . T. . Ka. . . . Oa. . L. .

Bembidium Latr.

46. B. velox L. . . St. . . S. Ka. K. . Kr. Oa. O. L. Lr.

47. B. argenteolum A hr. Ka
var. b (B. azureum Gebl.) . . . . Ka

48. B. paludosum Panz. Ka. K
49. B. striatum Fabr. Kr

50. B. punctulatum Dräp Kr

51. B. ruficolle Panz. . . St

52. B. bipunctatum L. Al. A. St. N. T. S. Ka, K. . Kr. Oa. . L. Lr.

53. B. dentellum Thunb. . A. St. N Oa. O. L. .

54. B. obliqvum Sturm. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. Oa. O. L. Lr.

var. immaculatum . .St Kr

55. B. Fellmanni Mann. Kr. . O. L. Lr,

var. Ponojense Lr.

56. B. virens Gyll. O. L. Lr.

57. B. Hastii Sahlb. *
. Kr. . . L. Lr.

58. B. cupripenne Mot sch L. .

59. B. prasinum Duft. L. Lr.

var. rufino (Rolströmi Sahlb.) L. Lr.

60. B. littorale Oliv. . A. St. N Oa. . L.

61. B. repandum J. Sahlb Lr.

62. B. Andreae Fabr. Ka

63. B. femoratum Sturm. . A. . N Kr

64. B. bru.rellense Wesm. Al. A. St, N. T. S. Ka. K. Kb. Kr. Oa. O. L. Lr.

65. B. saxatile Gyll. Al. . . N. T. S. . . . Kr. Oa. . . Lr.

var. elegans Steph L. .

66. B. lampros Hbst. . A. St. N. T. S. Ka. K. Kb. Kr. Oa. . L. .

67. B. Grapei Gyll. . . St. N. T. . Ka. . . Kr. Oa. O. L. Li.

68. B. Sahlbergii Dej. . A. St.? Kr. Oa. . L. .

69. B. nigricorne Gyll. Ka. . . Kr

70. B. minimum Fabr. .A Oa. .

71. B. gilvipes Sturm . A. . N. . S. . K. . Kr. Oa. . . .

72. B. contaminatum J. Sahl b. . A. . N. T. . . . . . Oa. . .

73. B. Chaudoirii (Möts ch.) Chaud Kr
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74. B. Schiippelii Dej. Kr. . . L. Lr.

75. B. humerale Sturm . A. St. . . . Ka. K
76. B. 4-viaculatum L. . A. St. N. T. . Ka. K. Kb. Kr. Oa. O. . Lr.

77. B. arliculatum Panz. .A Oa. .

78. B. Doris Panz. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. Kb. Kr. Oa. O. L. Lr.

79. B. aeneum Germ. Oa. .

80. B. biguttatum Fabr. . A. . N
81. B. guttula Gyll. . A. St. N. T. . Ka. . . . Oa. O. . Lr.

82. B. Mannerheimii Sahlb. . A. St. N. . . .K
Tachys Schaum.

83. T. nanus Gyll. .A. St. N. T. . Ka. . . Kr. Oa. . L. .

84. T. bisulcatus Nicol. . . N
Trechus Clairv.

85. T. micros Hbst. .A
86. T. rubens Fabr. . A. St. . . S. . . . Kr. Oa. O. L. Lr.

87. T. 4-striatus Schrank. . A. St. . T '
. Oa. . . .

88. T. rivularis Gyll. . . St. . T
89. T. sccalis Payk. Al. A. St. N. , . Ka. . . Kr. Oa. . . .

Patrobus Dej.

90. F. excavatus Payk. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr

var. assimilis Chaud. . A. . N. T Kr. Oa. O. L. Lr.

91. P. septentrionis Dej. Kr. Oa. O. L. Lr.

var. rufino (rubripennis Thoms.) L. Lr.

var. serenus Gredl L. Lr.

var. australis • . . St. . Ka. . . Kr

Trib. Broscina.

Miscodera Escbscholtz.

92. M. arctica Payk. . A. St. N. . . Ka. K. . . Oa. O. L. Lr.

Broscus Panz.

93. B. cephalotes L. . A. . X. T. S. Ka. K. . . Oa. . .

Trib. Lebiina.
Odacantha Fabr.

94. O. melanura L. . N
Letria Latr.

95. L. cyanocephala L. . A. St

96. L. chlorocephala L. Al. A. St. N. T. . Ka. . . Kr. . O. . .

97. L. crux minor L. Al. A. St. N. T. . Ka. K. . Kr. Oa. O. L. .

Cymindis Latr.

98. C. macularis Mann. Al. A Ka. K. . Kr. Oa. O. L. Lr.

99. C. avgularis Gyll. . A. St. N Oa. . . .

100. C. vaporariorum L. . A. St. . . S. Ka. K. . Kr. Oa. O. L. Lr.
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Dromius Bon.
101. D. agilis Fabr. . A. . N. T. S. Ka L. Lr.

102. D. fenestratus Fabr. Al. A. . N
103. D. 4-maculatus L. . A. . N
104. D. marginelltis Fabr. . A. . N. T. . Ka
105. D. sigma Rossi Al. A. St. N. T. . Ka. . . Kv. Oa. O. L. Lr.

106. D.nigriventris Thoms. Al. A
107. D. longiceps Dej. .A
108. D. Knearis Oliv. Kr

Metabletus Schmidt-Goebcl.
109. M. foveolaGyU. Al. . St Oa. . . .

110. M. truncatellus L. Al. A. St. N. T. . Ka. K. Kb. Kr. . . L. Lr.

Trib. Feroniina.

Feronia Latr.

11. F. cuprea L. ' Al. A. St. N. T. S Oa. . . .

12. F. versicolor Sturm. . A. St. N. T. S. Ka. K. Kb. Kr. Oa. . L. Lr.

13. F. lepida Fabr. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. Oa. . L. Lr.

14. F. vernalis Panz. Al. A. St. N. T. . Ka. . . Kr. Oa. . . .

15. F. nigra Fabr. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. Oa. . . .

16. F. vulgaris L. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. . . L. .

17. F. nigriia Fabr. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. Oa. O. L. Lr.

18. F. gracilis Dej. .A
19. F. minor Dej. Al. A. St. N. T. . Ka. . . Kr. Oa. O. . Lr.

20. F. slrenua Panz. Al. A. St. N. T. . Ka. K. . Kr. Oa. O. L. Lr.

21. F. Wasastjernae J. Sahlb Oa. .

22. F. diligens Sturm. . A. St. N. T. . Ka. K. . Kr. Oa. O. L. Lr.

23. F. boreella J. Sahlb L. .

24. F. aterrima Fabr. . . St. . . . Ka. . . Kr. Oa. . L. .

25. F. aethiops Panz. .A Ka
26. F. oblongojmnctata^&hv. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. Oa. . L. .

27. F. angustata Duft. . . St. N. . . Ka
28. F. vitrea Dej. . . St K. . . Oa. O. L. Lr.

29. F. Middendorffi J. Sahlb Lr.

Amara Bon.

30. A. aulica Panz. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. Kb. Kr. Oa. O. . .

31. A. alpina Fabr. L. Lr.

32. A. torrida II Ii g. O. L. Lr.

33. A. fulva De Geer Al. A. St. N. T. S. Ka. . . Kr. Oa. O. L. .

34. A. apricaria Payk. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. Kb. Kr. Oa. O. L. Lr.

35. A. consularis Duft. Al. A Ka. K. Kb. . Oa. .

36. A. patricia Duft. . A. . N. T
37. A. Qvenselii Schönh L. Lr.

38. A. silvicola Zimm. Ka. . . Kr. Oa. O. L. Lr.
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139. A. ingenua Duft. A. St, N. T. S. Ka. . . . Oa. . .

140. A. municipalis Duft. . A. . . . S

141. A. brunnca Gyll. Al. A. St. N. . S. Ka. . Kb. Kr. Oa. O. L. Lr

var. lapponica Sahlb. L. .

142. A. Infröns Gyll. Al. A. St. N. T. S. Ka. . . Kr. Oa. . . ,

143. A. praetermissa Sahlb. . A. . . T. S. . K. . Kr. . O. L. Lr.

144. .4. erratica Duft. . A. St. N Kb. Kr. Oa. . L. Lr.

145. A. intcrstitialis Dej. . A. St. N. . . . K. . . Oa. . L. .

var. puncticollis J. Sahlb Kr

146. A. familiaris Duft. Al. A. St. N. T. S. Ka. . Kb. Kr. Oa. O . .

147. A. tibialis Payk. .A. St. N. T. . Ka. . . . Oa. . L. .

148. A. littorea Thoms. . A. . N Kr. Oa. . L. .

149. A. curta Dej. K. . Kr

150. A. acuminata Payk. Al. A. St. N. T. S. Ka. . . . Oa. O. L. Lr.

var. minor J. Sahlb S

151. A. montivaga Sturm. . St. N
152. A. trivialis Gyll. Al. A. St. N. . S. Ka. K L. .

153. A. famelica Zimm. . . . N. . S. Ka. . . Kr

154. A. similata Gyll. .A. St. N. T. S. Ka L. .

155. A. curvicrus Thoms. .A Oa. .

156. A. ovata Fabr. . A. . N. T. . . K. . Kr

157. A. spreta Dej. .A Kr

158. A. nigricornis Thoms L. Lr.

159. A. lunicollis Schiöå te. A\. A. . N. T. . . K. . Kr. . O. L. .

160. A. communis Panz. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. Kb. Kr. Oa. O. L. Lr.

var. alpicola Heer. Ka L. .

161. A. nilida Siurm. . . . N. . . . K. . . Oa. . . .

162. A. plebeja Gyll. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. Oa. O. L. .

Pristonychus Dej.

163. P. subcyaneus II lig. .A Oa. .

Calathus Bon.

164. C. micropterus Duft. . A. .S't. N. T. S. Ka. K. Kb. Kr. . O. L. Lr.

165. C. tarsalis J. Sahlb Lr.

166. C. melanoceplialus L. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. Oa. O. L. Lr.

var. alpina Dej. Kr

var. nubigena Halid O. L. Lr.

167. C fuscus Fabr. . . . N. . S. Ka. K. . . Oa. . . .

168. C. fuhipes Gyll. .A. St. N. T. S. Ka. K. Kb. Kr. Oa. . . .

169. C. cisteloides Illig. Al. A. . W

Sphodrus Clairv.

170. S. leucophthalmus L. . A. St, N. T. S

Anchomerms Bon.

17.1. A. angusticollis Fabr. . A. St. N. T. . Ka. . Kr. Oa. . L.

rar. minor J. Sahlb. .A ...
13
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172. A. Munnerheimii Dej. . . St. . T L. .

173. A. livens Gyll. . A. St. ... Ka
174. A. marginatus L. Al. A Ka. . . . Oa. .

175. A. 6-punctatus L. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. Kb. Kr. Oa. O. L. Lr.

176. A. ericeti Panz. .... T. S. Ka. K. Kb. . Oa. . L. .

177. A. parumpunctatus Fabr. . A. . N. . S. . . . Kr. Oa. O. .

178. A. Archangelicus J. Sa hl b Kr. . . . Lr.

179. A. moestus Duft. . A. . N. . S. Ka. K
180. A. viduus Panz. .A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. Oa. O. L. .

181. A. versutus Sturm. Al. A. . . . S. Ka. K. . Kr

var. lugubris Duft K. . Kr

182. A. dolens Sahlb. . A. . . T. S. . K. . . Oa. O. L. Lr.

183. A. Bogemanni Gyll. . A. St. . T L. .

184. A. 4-punctatus De Ge er A. St. N. T. S. Ka. . . Kr. Oa. O. L. Lr.

185. A. albipes Fabr. . A. . N Oa. . .

186. A. oblongus Fabr. .A. St. N. . S. Ka. K. . Kr. Oa. . . .

187. A. consimilis Gyll. L. Lr.

188. A. piceus L. Al. A. . N. . . Ka. K. . Kr. Oa. O. L. .

189. A. gracilis Sturm. Al. A. St. N. . . Ka. K. . Kr. Oa. O. L. Lr.

190. A. puellus Dej. . A. . N. . . Ka. . . Oa. O. L. .

191. A. fuliginosus Panz. . A. . N. . . Ka. K. . Kr. Oa. O. L. Lr.

192. A. prasinus Fabr. . A. St Oa. .

Taphria Bon.

193. T. nivalis Panz. .A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. Oa. . . .

Olisthopus Dej.

194. O. rotundatus Payk K

Licinus Latr.

195. L. depressus Payk.

Badister Clairv.

196. B. bipustulatus Fabr.

197. B. peltatus Panz.

Trib. Licinina.

A.

N. S. Ka.

K. Kr.

Trib. Panagaeina.
Panagaeus Latr.

198. P. crux major L. Al. . St. N. T. . Ka. K.

Chlaenius Bon.

199. C. nigricornis Fabr.

200. C. holosericeus Fabr.

201. C. é-sulcatus II lig.

Trib. Chlaeniina.

Al. A. St. N. T. S. Ka.

Al. A. . N. . . .

Kr. Oa.
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Oodes Bon.

202. O. helopioides Fabr. . . St. N. T. . Ka. K. . Kr. . . L. .

Trib. Harpalina.

Ophonus Steph.

203. O. rotundicollis Fairm. . N
204. O. jntncticollis Payk. Al. A. . N. T. S. Ka. K. .Kr
205. O. brevicollis Dej. Al. A. . N. . S

Harpalus Latr.

206. H. ruficornis L. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. Oa. . . .

207. H. grisens Panz. .A
208. H. rubripes Duft. K. .

209. H. aeneus L. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. Kb. Kr. Oa. O. L. Lr.

210. H. lotus L. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. Oa. O. L. .

211. H. nigritarsis Sa hl b L. .

212. H. luteicornis Duft. . A. . N. . S. Ka Lr.

213. H. 4-punctatus Dej. Al. A. St. N. T. S O. L. .

214. H. fuliginosus Duft. . A. . .T Oa. O. L. .

215. II. discoideus Fabr. S. Ka. K. . . Oa. .

216. H. tardus Panz. . A. St. N. T. S. Ka. K. Kb. Kr

var. angustior J. Sablb. . . . N. . . . K. Kr

217. H. anxius Duft. Ka. K.

Anisodactylus Dej.

218. A. binotatus Fabr. . A. . N. . . Ka. K. Kb

219. A. nemorivagus Duft Ka

Bradycellus Er., T ho ms.

220. B. pubescens Payk. Kr. . . L. Lr.

221. B. ponojensis J. Sa hl b Lr.

222. B. rufithorax Sahlb. . A. St. N. . . .K
223. B. Deutschii Sahlb O. L. Lr.

224. B. placidus Gyll. Al. A. St. N. T. S. . . . Kr. Oa. O. L. Lr.

Acupalpus Latr., T horns.

225. A. collaris Payk. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. Oa. O. L. Lr.

226. A. similis Dej. . . St. N. . S

Stenolophus Dej., T ho ms.

227. S. meridianus L. Oa. .

228. S. dorsalis~Ea.br. Al. A. St. N. T. . Ka. K. . . Oa. . L. .

229. S. e.viguus Dej. .A
var. laridus Dej. . N
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stirps ii. Natatoria.
Fam. Haliploidae.

Haliphis Latr.

230. H. ru/kollis De Geer Al. A. St. N. T. S. Ka. K. Kb. Kr. Oa. O. L. .

231. II. fluviatilis Aubé" .A. St. N. T. . Ka. K. Kb. Kr. . O. L. Lr.

var. lineolatus Mann Ka. K. Kb. Kr
232. H. fulvus Fabr. Al. A. St. N. . S. Ka. K. . Kr. . O. . .

var. Lapponum T ho ms O. L.

233. H. flavicollis Sturm. . . . N. . . Ka
234. H. variegatus Sturm. .A
235. H. obliqvus Fabr. . A(?)

236. E. varius Nicol. K. . Kr
237. H. confinis Steph. Al. A. . N. . . Ka O. . .

BrycMus T horns.

238. B. elevatus Panz. . . St O.? L. .

239. B. cristatus J. Sa hl b O. . .

Fam. Dytiscidae.

Trib. Hydroporina.
Hyphydrus II lig.

240. //. ovatus L. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. . . L. Lr

Hygrotus Steph.

241. H. inaeqvalis Fabr. . A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. Oa. . L. .

242. H. rcticulatus Fabr. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. Oa. O. . .

243. H. 5-lineatus Zett. S. Ka. K. . Kr. . O. L. Lr

244. H. decoratus Gyll. Ka

Coelamtms Thoms.
245. C. impresso-punctatus

Sch all. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. Oa. O. L. Lr.

var. lineellus Gyll. . A. . N. . S Oa. .

246. C. novem-lineatus Steph K. . . O. L. .

247. C. Marklint Gyll. .A L. .

var. pallens Aubé L. .

Hydroporu» Clairv.

248. H. geminus Fabr. . A.? . . . S

249. H. unistriatus Schrank. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. Oa. . L. .

250. H. hamulatus Gyll. S. . K
251. H. granularis L. . . . N. . . Ka. . . Kr. Oa. .

252. II. pictus Fabr. . . : N. . S. Ka. K. . Kr. . O. L. .

253. II. Sanmarkii Sahlb Kr. . . L. .
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254. H. alpinus Payk. Kr. . O. L. .

var. borealis Gyll. ... L. .

255. H. Davisii Curt. O. . .

256. H. septentrionalis Gyll , O. L. .

257. H. hyperboreus Gyll Er. . O. L. .

258. H. depressus Fabr. Al. A. St. N. . S. Ka. K. . Kr. Oa. O. L. Lr.

259. H. latus Steph. O. . .

260. H. dorsalis Fabr. . A. St. . . . Ka. K. . Kr. . . L. .

var. figuratus Gyll L. .

261. H. Halensis Fabr. L. .

262. H.griseo-striatus De
Geer Al. A. . N O. L. Lr.

var. rufino Lr.

263. H. oblongus Steph T. . '. . . Kr. . 0. . .

264. E. Kohtrömi J. Sahlb L. .

265. H. obtusipennis J. Sahlb Lr.

266. H. Lapponum Gyll Ka O. L. Lr.

var. rufi.no Lr.

267. H. rufifrons Duft. . A. St. N. . S. Ka. K. . . Oa. 0. L. Lr

268. H. ardicus Thoms. . A K. . . Oa. . L. Lr.

269. H. erythrocephalus L. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. Oa, 0. L. Lr.

var. deplanatus Gyll S. . K. . Kr. . . L. Lr.

270. H. planus Fabr. . A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. Oa. . . .

271. H. pubescens Gyll. Al. A. . N. T. S. . . . Kr. Oa. . . Lr.

272. E. fuscipennis Schaum. .A K. . . O. L. .

273. H. subalpinus Thoms T O. . .

274. H. nigrita Gyll. . A. St. N. T. S. . K. . . Oa. . . .

275. B. nivalis Heer. Kr

276. H. rujipes J. Sahlb O. . .

277. H. melanarius Sturm. Al. A. St. N. T Kr. . O. L. Lr.

278. H. picicornis J. Sahlb O. .

279. H. longicornis Sharp. . . . N. T L. .

280. H. memnonius Nicol Lr.

2S1. H. brevis F. Sahlb. . . . N. T. . . K. . Kr. Oa. O. L. .

282. H. monilicornis J. Sahlb Lr.

283. H. obscurus Sturm. . A. St. N. T. S. . K. . Kr. Oa. O. L. Lr.

284. H. nigellus Mann. ... N. T. S. . K. . Kr. Oa. O. L. Lr.

var. opacino Lr.

var. rufi.no Lr.

285. H. atriceps Crotsch. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. Oa. O. L. Lr.

var. opacino Kr. . O. . Lr.

var. rufino Lr.

286. H. glabriuscuhis (Sahlb.) Aubé , . . . L. .

287. H. acutangulus Thoms O. L. Lr.
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288. H. tristis Payk. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. Oa. O. L. Lr.

289. H. neglectus Schaum T. . . K. . Kr

290. H. elongatulus Sturni

291. H. notatus Sturm. Kr. Oa. . L. .

292. H. piceus Steph. Al

293. H. pygmaeus Sturm. Al Kr

294. H. palustris L. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. Oa. O. L. Lr.

var. rufino Lr.

var. obscurus Lr.

295. H. vittula Er. . A. . N. . S. Ka. . . Kr. Oa. O. L. Lr.

296. H. striola Gyll. . . . . T. S. . K. . Kr. Oa. O. L. Lr.

297. H. angustatus Sturm. . . . N. . . Ka. . . Kr. Oa. .

298. H. umbrosus Gyll. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. Oa. O. L. Lr.

299. H. lineatus Fabr. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. Oa. . L. .

Trib. Dytiscina.

Noterus Clairv.

300. N. crassicornis Fabr. . A. St. N. T. S. Ka. . Kb. Kr. Oa. . . .

301. N. sparsus Marsh. . N

Laccophilus Leach.

302. L. interruptus Panz. . A. . N. T. S. Ka. . . . Oa. . L. .

303. L. obscurus Panz. Al. A. St. N. T. S. . . . Kr. Oa. . L. .

Acilius Leach.

304. A. sulcatus L. Al. . . N L. .

305. A. canaliculatus Nicol. . A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. Oa. . L. .

Graph.od.eres Eschscholtz.

306. G. bilineatus De Geer . A. . N. . . . K. . Kr

307. G. zonatus Panz. .A. St. N. T. . Ka. . . . Oa. . . .

var. piciventris T horns S Oa. . L. Lr.

var. vermcifer Sahlb. . St. . . S. . . Kr. Oa. .

var. flavo-testacea Mann S

Hydaticus Leach.

308. H. laevipennis Thoms. . . St. . . . Ka. K
309. H. seminiger De Geer . A. . N. . . Ka

Dytiscus L.

310. D. latissimus L. . A. St. N. T. . Ka. K. . . Oa. . . .

Macrodytes Thoms.

311. M. marginalis L. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. Oa. . L. .

312. M. circumcinctus A hr. Al. A. . N. . . . K. . Kr

313. M. lapponicus Gyll. . A. St. N. . . Ka. . . Kr. Oa. O. L. Lr.

314. M. climidiatus Bergs tr Ka

Cymatoptems Eschscholtz.

315. C. fuscus L. . A. . . . S
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316. C. striatus L. . A. St. . T. S. Ka. K. . Kr. Oa. . . .

817. C. dolabratus Payk. .A.? Oa. O. L. Lr.

318. C. Paykulli Er. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. Oa. . L. Lr.

Colymbetes Clairv.

319. C. Grapei Gyll. . . St. N L. .

Rantus Eschscholtz.

320. R. notatus Fabr. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. . . Oa. . . .

321. R. notaticollis Aubé . . . . T. S. Ka. K. . Kr

322. R. bistriatus Bergstr. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. Oa. O. L. Lr.

323. R. exoletus Forsstr. . A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. Oa. O. L. Lr.

var. melanopterus Zett. . . N. . S. . K. . . Oa. O. L. .

324. i?, adspersus Fabr. . N

Ilybius Er.

325. I. uliginosus L. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. Oa. . . .

326. I. äter De Geer. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. .Kr
327. /. crassus Thoms. . . . N. T. S. . K. Kb. Kr. . O. L. Lr.

328. I. similis Thoms. Al. A. . N O. . .

329. /. obscurus Marsh. . A. . N. . S. Ka. . .Kr
330. 1. subaeneus Er. Al. A. St. N. . S. Ka. K. . Kr. Oa. O. L. Lr.

331. /. chalybeatus Thoms O. . Lr.

332. I. guttiger Gyll. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. Oa. . . .

333. I. aenescens Thoms. . . St. N. T. S. . K. . Kr. Oa. O. L. Lr.

334. 1. angustior Gyll. Al. A. St. . . . Ka. K. . . Oa. O. L. Lr.

335. J. fenestratus Fabr. . A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. . O. . .

336. /. Prescotti Mann S. . . .Kr
Agatras Leach.

337. A. serricornis Payk. . . St. N. . S Oa. . L. Lr.

var. minor J. Sahlb Lr.

Acatodes Thoms.
338. A. fuscipennis Payk O. L. .

var. obscurior J. Sahlb. . St. . . S. Ka

Platambus Thoms.
339. P. maculatus L. . A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. Oa. O. L. Lr.

Eriglenus Thoms.
340. E. femoralis Payk. .A Oa. . L. .

341. E. ungvicularis Thoms. . A. . N. . . Ka. . . Kr
342. EJ vittiger Gyll. . . . .T Kr. . O. L. Lr.

Gaurodytes Thoms.
343. G. arcticus Payk. S. . . .Kr. Oa. O. L. Lr.

344. G. Sturmii Schönh. . A. St. N. T. S. . K. . Kr. Oa. . . .

345. G. Zetterstedti Thoms L. Lr.

346. G. elongatus Gyll. .... T Kr. . O. . .

347. G. con/inis Gyll. .A Kr. . O. L. .
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348. G. Thomsoni J. Sahlb L. Lr.

349. G. uMginosus Fabr. . A. . N. . . . K. . . . ...
350. G. palndosus Fabr. Al. A.? ... T. . Ka?
351. G. clypealis Thoms. . A.? . N Kr
352. G. coriaccus J. Sahlb L. Lr.

353. G. congener Payk. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. Kb. Kr. Oa. O. L. Lr.

var. rufino Lr.

var. lapponicus Kraatz L. Lr.

354. <?, obovatus J. Sahlb Lr.

355. G. obscuripennis J. Sahlb Lr.

356. G. ovalis J. Sahlb S

357. G. affinis Payk. Al. A. St. N. . . Ka. . . . Oa. . L. .

358. G. biguttulus Thoms. . . St. N. . . .K. . . . O. L. .

359. G. boreellus J. Sahlb L. .

360. G. gutlatus Payk. Al. A. St. N. T. S. . K. . . . O. L. Lr.

361. G. 7-seriatus J. Sahlb. . . St.?

362. G. angusticollis J. Sahlb. L. .

363. G. Wasastjemae Sahlb. . . . N. T Oa. O. L. .

364. G. Mimmi J. Sahlb T O. . .

365. G. opacus Aubé . . . N.?

366. G. striolatus Gyll. . , St Oa. . . .

367. G. tarsatus Zett. .... T
368. G. bipusiulatus L. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. .Kr
369. G. alpestris Heer. . . . N L. Lr.

var. rufino L. Lr.

370. G. Erichsoni Harold. . . . N. T. S. . K. . Kr. Oa. O. L. Lr.

371. G. chalconotus Panz. Al

372. G. subtilis Er. . . . N

December 1874.



Enumeratio

Coleopterorum palpicornium

Peimiae.

Systematisk förteckning öfver de inom Finlands natural-histo-

riska område hittills funna Coleoptera palpicornia jemte

uppgift om arternas utbredning och beskrifningar

af nya och mindre kända species.

Af

«JOIilSr SAHLBERG.

14





T,ill denna serie hörande insekter lifnära sig af i upplös-

ning stadda organismer och endast några lefva under larv-

stadiet af rof. Likasom Carnivora kunna de äfven indelas i

tvänne stora afdelningar, de i vatten lefvande Hydrophili-

derna och de på land lefvande Sphaeridierna, hvilka dock

utan skarp gräns öfvergå i h varan dra. De förra äro jem-

förelsevis långsamma i sina rörelser och deras fina ben, hvilka

sällan äro på något märkbart sätt utplattade, kunna endast i

obetydlig grad tjena såsom simredskap, till följd hvaraf icke

ens de lifligaste arterna i snabbhet kunna täfla med Dyti-

scerna. Några tillbringa sitt lif mest på bottnen af smärre

vattensamlingar, i hvilket fall de äro omgifna af en luft-

blåsa, men de flesta måste ofta begifva sig till vattenytan,

för att inandas den atmosferiska luften. Detta sker utan nå-

gon ansträngning, emedan kroppens specjfica vigt är lägre

än det vattens, i hvilket de lefva. Flertalet, isynnerhet de

som^äro beväpnade med starka klor, fasthålla sig med för-

kärlek på grässtrån och andra vattenväxter, på hvilka de

beqvämt kunna krypa upp och ned, och, då de lemnat sin

planta, förmå de vanligen ej ens med den största ansträngning

arbeta sig ned under vatten, utan flyta på dess yta, till ut-

seendet ganska hjelplösa, ända tills de påträffa något före-

mål, långsmed hvilket det blir dem möjligt att nedkrypa.

Vid andningsprocessen spela de med silkeslen pubescens be-
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klädda antennerna en vigtig role, såsom redan Nitzsch*)

observerat. Då den vattenpöl, uti hvilken dessa insekter

lefva, uttorkar, krypa de vanligtvis under någon sten eller

dylikt och ligga der halfstelnade, väntande tills regn möjli-

gen inträffar och åter försätter dem i deras rätta element.

En följd häraf är, att man ofta träffar en mängd hithörande

insekter uti små vattensamlingar, som bildats af regn och

detta t. o. m. endast några timmar efter det dessa uppstått.

Äggen läggas ofta i en silkesartad påse, hvilken honan en

tid bär med sig fästad vid bakkroppen och sedan lemnar att

flyta på vattnet.

De på land lefvande Sphåemdierria vistas dels i spill-

ning och ruttnande vegetabilier dels i slammet vid stränder

af sjöar och floder eller vid hafskusten under uppkastad

hafstång.

Serien Palpicornes äger representanter i alla verldsde-

lar och zoner, men dessa aftaga mot polerna ganska be-

tydligt. I C. R. Sa hl bergs Insecta fennica 1819 upptagas

endast 32 hithörande species. Då likväl under det half-

eekel, som sedan denna tid förgått, kännedomen om dessa

insekter förnämligast genom Erichsons, Mulsants och

Th om sons arbeten gjort ganska stora framsteg, isynnerhet

beträffande arternas åtskiljande och säkra begränsning, och

äfven i vårt land isynnerhet de senaste åren Skalbaggarna

med större ifver i skilda delar af landet blifvit studerade

särskildt af de af Sällskapet pro fauna et flora fennica ut-

sända exkurrenterne, är äfven den tillväxt vår fauna derun-

der vunnit ganska betydlig. Inom vårt naturalhistoriska om-

råde äro nemligen mig veterligen redan 78 skilda species

uppdagade.

*) C. L. Nitzsch, Ueber das Athmen der Hydrophilen. Halle 1811.
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Af dessa äro alla med undantag af 5 äfven observerade

på Skandinaviska halfön ; dessa äro :

Ochtebius margipallens, Philydrus rectus n. sp.

O. evanescens n. sp. Ph. suturalis,

Anacaena nigroaenea n. sp. Ph. marginatus.

Egendomliga för områdets nordligare del äro:

Ochtebius evanescens n. sp. H. Erichsoni,

O. margipallens, H. lapponicus,

Helophorus Gyllenhalii J. Sahlb.

(eniend.), H. glacialis,

H. borealis, H. pallidulus.

Uteslutande i sydvestra Finland äro funna och det en-

dast i enstaka exemplar:

Hydraena*pulchella, Laccobius decorus,

Enoplnrus spinosus,

oeh i områdets sydöstra del:

Limnebius picinus,

Hydraena palustris,

H. gracilis,

Allmänna öfver hela området äro:

Helophorus aeneipennis, Anacaena variabilis,

Hydrobius fuscipes, Chaetarthria seminulum,

Laccobius minutus, Cercyon analis,

Philydrus melanocephalus, C. melanocephalus,

Ph. marginellus, Cryptopleurum atoniarium.

Helophorus nanus,

Laccobius nigriceps,

Philydrus suturalis.



Palpicornes Latr.

Fam. I. HydTOphilii Latr.

1. Limnebius truncatellus Thunb. — Thoms. Sk. C.

II, 68, 1. — Gerhardt, Berl. ent. Zeit. 1866, 395, I. — Seidl.

F. B. 68. — Bydrophilvs Sahlb. 1. F. 41, 11.

Ej sällsynt i stillastående vatten isynnerhet i skogar i syd-

ligare delen af landet. Nordligast har jag funnit den vid Tiu-

die (62° 40') i Ryska Karelen. — Utbredd öfver större delen

af Eur. och n. As., ehuru den synes förekomma endast i bergs-

trakter. — U. F. M.

2. L. truncatulus Thoms. Sk. C. II. 69, 3. — Ger-

hardt, Berl. ent. Zeit. 1866, 400, 3. - Seidl. F. B. 68.

Temligen sällsynt isynnerhet i skogskärr i södra Finland;

jag har funnit den vid Åbo, Helsingfors, på Karelska näset och

i Parikkala (61° 30') i Ladoga Karelen. — Föröfrigt veterligen

funnen i Sv., Öst.-prov. och Tyskl. — U. F. M.

3. L. picinus Marsh. — Seidl. F. B. 68. — L. atomus

Duft., Thoms. Sk. C. X. 291. 4.

Sällsynt under småstenar och den våta sanden vid sjö-

stränder: funnen i mängd i Viborgs län af Mannerheim.
— Eljest är den funnen i södra Sverige och i mellersta Europa.

— U.F.M.

i. Hydraena riparia Ku g. — Thoms. Sk. C. 71, 1. —
v. Kiesenw. Linn. entom. IV, 1870. — Seidl. F. B. 72.

— Helophorus minimus Gyll., Sahlb. /. F. 44, 10.

Ej sällsynt i slamm vid flod- och sjöstränder i södra och

mellersta Finland. Nordligast har jag funnit den vid Vigsjön i

Ryska Karelen (64°). — Utbredd öfver en stor del af Eur. —
U. F. M.
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5. H. palustris Er. — T ho ms. Sk. C. 71, 2. — v.

Kiesenw. L. ent. IV, 167. — Seidl. F. B. 71.

Sällsynt; jag har funnit den vid den gyttjiga stranden af

Yskjärvi sjö i Mohla socken i södra Karelen (60° 40') d. 9 Juni
1866. — Dessutom är den funnen på spridda ställen i mellersta

Eur. äfvensom i södra Sv. — U. F. M.

6. H. gracilis Germ. — Thoms. Sk. C, II, 71,13. —
Seidl. F. B. 72.

Sällsynt i små bäckar under småstenar o. d. Funnen i

Vi borgs län af Mannerheim; jag har tagit den vid Leinik-

kälä i Rautas socken i sydöstra Karelen d. 11— 14 Aug. 1866
och vid Jaakimvaara (61° 30'). — Funnen i Sverige, Östersjö-

provinserna, Tyskl., Frankr. och Engl. — U. F. M.

7. ? H. pulchella Germ. — Thoms. Sk. C. Il, 71, 4.

- Seidl. F. B. 72, 4.

Sällsynt; funnen i närheten af Åbo af O. Reuter. —
Äfven tagen i södra Sv., Engl. och Tyskl. — Reut. saml.

8. Ochthebius marinus Payk. — Thoms. Sk. C. Il,

73, 1. — Seidl. F. B. 71. — Redt. F. A. Ed. Ill, 120.

Sällsynt; funnen vid Yasa (63°) af Wasastjerna. — Ut-
bredd öfver n. Eur. kuster och äfven funnen vid saltplatser i

m. Eur. - U.F.M.

9. 0. margipallens Latr. Ovalis, modice eonvexus,

fusco-aeneus, capite prothoraceqve cupreo-aeneis, micantibus,

pedibus. antennis, clava excepta, palpisqve artioulo ultimo

excepto livido-testaceis; capite utrinqve foveola submamillata

punctoqve verticali notato; prothorace transverso, antiee ro-

tundato-dilatato, postice sensim angustato et membrana an-

gusta hyalina laterali instructo; supra impressionibus duabus

transversis, subarcuatis, posteriore utrinqve profundiore, ca-

nalicula media, impressione postoculari utrinqve aliisqve ad

angulos posticos omnibus subtilissime puuctulatis notato; ely-

tris breviter ovalibus, profunde punctato-striatis, interstitiis

convexis, obsolete rugulosis, Long. | lin.
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? Muls. Col. de France Palpic. 58, 4. — Fairm. et

Lab. Faun. ent. Franc. 241, 5. — Sturm. Deutschl.[Ins. X,

61,14.

? Hydraena Latr. Gen. Orust, et Ins. II, 70 (1802).

O. marino Payk. brevior et latior, prothorace breviore,

postice sensim angustato, nec pone medium constricto, mem-

brana laterali angustiore, antica nulla, elytris fortius pun-

ctato-striatis, interstitiis angustioribus facillime distingvendus.

A descriptione Mulsanti supra citata specimen nostrum differt,

prothorace basi tenuiter marginato, sed membrana haud in-

structo foveolisqve frontalibus mamillatis. An igitur distincta

species?

Sällsynt; jag har funnit ett exemplar vid Hvita hafvets

kust vid Tschuja i Ryska Karelen (64° 40') den 27 Juli 1869.

— O. märgipallens Latr. är funnen i Tyskl., Ryssl., Frkr. och

Engl. — U.F.M.

Anm. I ett på Ryska språket utgifvet avbete öfver Coleopteras ut-

bredning i Ryska riket, infördt i Entomologiska sällskapets i S:t Petersburgs

"Trudi" VI, 1, upptager Lindeman p. 158 O. wargipallens Latr. från

Finland utan att någon källa anföres.

10. 0. evanescens n. sp. Oblongo-ovalis, leviter con-

vexus, fusco-aeneus, nitidus, capite prothoraceqve aeneo-cu-

preis, nitidis, antennis clava excepta, palpis articulo ultimo

excepto pedibusqve livido-testaceis; fronte utrinqve foveola

impressa; prothorace transverso, subrectangulari, basin ver-

sus levissime angustato et membrana angustissima et obso-

leta laterali instructo, supra impressionibus duabus transver-

sis, canalicula media, impressione utrinqve postoculari aliis-

qve ad angulos posticos obsoletis irnpresso; elytris subtilis-

sime punctato-striatis, striis postice evanescentibus, intersti-

tiis planis. Long. \ lin.

Praecedenti fere duplo minor, angustior et minus con-

vexus, prothoracis structura elytrorumqve sculptura facile

distingvendus. — Caput subtriangulare, aeneum, cupreo-mi-

cans, nitidissimum, sublaeve, clypeo linea profunda a fronte

discreto, hac foveolis duabus profundis no täta, vertice puncto

obsoleto irnpresso; labro medio emarginato; palpis maxillari-
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bus livido-testaeeis, articulo ultimo penultimo dimidio bre-

viore et multo angustiore, piceo; antennis tenuibus, pallide

testaceis, articulo secundo a medio versus apicem angustato,

clava nigro-picea. Prothorax longitudine * latior, subrectan-

gularis, apice subtruncatus et anguste pallide marginatus, an-

gulis acutiusculis, deflexis, lateribus ante medium obsoletis-

sime rotundatis, deinde basin versus angustatis, angulis basa-

libus subrectis, postice membrana angustissima vix obser-

vanda instructis; basi subtruncato, utrinqve ad scutellum le-

vissime sinuato et tenuissime marginato; supra leviter trans-

versim convexus, aeneo-cupreus, nitidissimus, inaeqvalis, par-

tibus elevatioribus laevissimis, impressionibus obsoletissime

punctulatis, in disco duabus transversalibus subrectis, ante-

riore paullo ante, posteriore pone medium positis, canalicula

obsoletissima conjunctis, impressionibus postocularibus mag-

nis anteangularibusqve minoribus minus fortiter impressis.

Scutellum parvum, breviter triangulare. Eljtra basi protho-

race parum latiora et illo triplo longiora, oblongo-ovalia,

lateribus qvam in ceteris speciebus magis parallells, parum

rotundatis, tenuiter marginatis, supra leviter convexa, aeneo-

fusca, nitida, pube pallida erecta tenuissima parce adspersa,

subtilissime et remote striato-punctata, punctis pone medium

sensim evanescentibus, stria suturali integra, interstitiis latis,

planis, sublaevibus, impressionibus intrahumeralibus longitu-

dinalibus obsoletis notata. Corpus subtus fusco-aeneum, dense

pallido-pubescens. Pedes livido-testacei, fortiter spinosi.

Sällsynt; jag bar funnit några exemplar tillsammans med
föregående art vid Hvita hafvets strand vid Tschuja i Ryska
Karelen (64° 40') den 27 Juli 1869. — XJ.F.M.

11. Asiobates pygmaeus Fabr. — Thoms. Sk. C. II,

74, 2. -- Ochtebius Seidl. F. B. 71. — Helophoms Sa b Ib.

/. F. 44. 8.

Temligen sällsynt i stillastående vatten, men utbredd öfver

kela landet ända till Lappmarkerna (68°). — Utbredd öfver

kela Eur. ock angränsande delar af Asien. — U. F. M.

12. Hydrochus elongatus Fabr. — Thoms. Sk, C II,

76J. - Seidl. F. B. 71. - Helophorm Sablb. /. F. 43, 6.
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Temligen sällsynt i stillastående vatten med gyttgig bot-

ten i södra Finland; nordligast är den funnen i Österbotten af

Wasas tjer na. — Föröfrigt är den utbredd öfver större delen

af Europa. — U. F. M.

13. H. brevis Hbst. — Thoms. Sk. C. Il, 96, 2. —
Seidl. F. B. 71. — Helophorus Sahlb. I. F. 44, 7.

Temligen sällsynt i stillastående vatten med lerbotten,

men utbredd öfver större delen af området. Nordligast bar jag
funnit den i Pudasjärvi i norra Österbotten (65° 30'). — Ut-
bredd öfver n. ocb m. Europa samt bela n. Asien. — U. F. M.

14. Helophorus nubilus Fabr. — Thoms. Sk. C. II,

78, 1 et X, 299. — Seidl. F. B. 69.

Sällsynt på fuktiga sandmarker i södra Finland ; funnen vid

Anjala (60° 50') i Juni 1873 af A. Donner. Jag bar funnit

den i Metsäpirtti på Karelska näset d. 4 Juli 1866 samt några
gånger vårtiden i närbeten af Abo (60° 30'), der äfven O.

Reuter tagit den. — Allmän i mellersta ocb södra Europa,

sällsyntare i nordligare delar af verldsdelen. — U. F. M.

15. H. tuberculatus Gyll. — Thoms. Sk. C. II, 79,

4 et X, 299. obs. — Seidi. F. B. 69. — Sahlb. /. F.

43, 4.

Sällsynt på fuktiga ängar ocb vid sandiga sjöstränder, men
spridd öfver hela området. Funnen vid Vasa af Wasastjerna,
i Yläne af F. Sahlberg, vid Abo af O. Reuter, vid Kexbolm
af A. Malmberg, i norra Savolaks af C Lundström samt

på Konevits i Ladoga, i Parikkala, vid Hattanpää nära Tam-
merfors, vid Kaunisaari och Kolva i Yläne samt nordligast vid

Muonioniska i Torneå Lappmark (68°) af förf. -— Funnen i

Sv., Öst.-prov., Tyskl. och ö. Sib. — U. F. M,

16. H. Gyllenhalii (emend.) — II fénnicus Sahlb. /.

F. 43, 5. — Thoms. Sk. C. II, 78,2. — Seidl. F. B. 69.

Var. b: prothorace costisqve elytrorum aeneis. — /7.

borealis Thoms. Sk. C. II, 79, 3.

Sällsynt vid sandiga flodstränder i Lappmarkerna. Fun-

nen i Utsjoki af Fellman, i Muonioniska af lä kl in , A. Pal-

men och förf., hvilken äfven funnit den vid Ponoj i Ryska

Lappmarken d. 11 Aug. 1870. — Funnen i n. Sv. och Sib. —
U. F. M.
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Anm. Då denna art enligt Mäklins undersökningar icke år Pay-

kulls H. fennicus, har den erhållit ett nytt namn.

17. H. aqvaticus L. — Sahlb. /. F. 42, 1. — Thoms.

Sk. C. II, 79. 5 et X, 300, 5. - Seidl. F. B. 69.

Allmän i stillastående vatten i södra och. mellersta Fin-

land och förekommer äfven, ehuru sparsammare, i Lappmar-

kerna. — Hela Eur. och n. As. — U. F. M.

18. H. aeqvalis Thoms. Sk. C. X, 300, ö, b.

Sällsynt, funnen i södra Karelen och Euovesi d. 18 Juli

1874 af förf. — Förekommer allmännare i s. Sv. — U.F.M.

19. H. borealis F. Sahlb. Diss. Nov. Col. Fenn. 1834,

4. — Thoms. Sk. C. X. 302, 6. — II. pallidipennis Thoms.

Sk. C. II, 19, 6.

Sällsynt i stillastående vatten i norra Finland. Funnen

i flera exemplar vid Avasaksa i norra Österbotten af F. Sahl-

berg tidigt om våren 1830. Jag har funnit den vid Muonio

Öfverby (68°) den 15 Juli 1867. — Anträffad i Umeå Lapp-

mark i Sv. — U. F. M.

Anm. Mäklin uppgifver i Ad. Soc. Se. Fenn. 1862,34, att denna

art är identisk med H. lapponicus Thoms. Alla de omkr. 50 typexem-

plar jag sett höra dock utan tvifvel till H. pallidipennis T-homs., för

hvilken art äfven Thomson insatt F. Sahlbergs benämning, sedan han

sett dennes exemplar. Jag har derför ej tvekat att afvikande från Mäklin
följa Thomsons nomenklatur.

20. H. lapponicus Thoms. Sk. C. II, 80, 7 et X,

302, 7. obs.

Sällsynt i Lappland i stillastående vatten. Funnen i Tor-

neå Lappmark af F. Sahlberg och förf., som tagit den vid

Muonioniska d. 10 och vid Palojoki (68° 20') d. 30 Juli 1867.

— Förekommer äfven i Umeå Lappmark i Sv. — U. F. M.

21. H. Erichsoni Bach (emend.) — H. dorsalis Er.

Käf. Mark I, 196, 6. — Seidl. F. B. 70. — H. grisens

Thoms. Sk. C. II, 80, 8 et X, 383, 8 obs.

Sällsynt i Lappmarkerna i stillastående vatten. Funnen i

Utsjoki af Fellman, i Torneå Lappmark af F. Sahlberg och

förf., som tagit den vid Hetta (68° 20') och äfven i fjällvatten
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på Tschyn och Hiipinafjellen vid Iinandra i Ryska Lappmarken.
— Funnen i n. och s. Sv. och ni. Eur. — U. F. Al.

22. H. aeneipennis Thoms. Sk. C. II, 81, 10 et X.

30,5 10, obs. — Seidl. F. B. 70. — II. gramdaris SMb.
I. F. 42, 2. — II. obscurus Muls. Palp. 36 sec. Cr o tch in

Harold Col. Ileft. VI, 98.

Allmän i stillastående vatten öfver hela området ända upp
till Lappmarkens fjäll. — Större delen af Eur. — U. F. AL

23. H. granularis L. Er. — Seidl. F. B: 70. — Id.

var. c. Sahlb. /. F. 43. — i/, brevicollis Thoms. X,

307, 14 b.

Ej sällsynt i stillastående vatten på lergrund i södra och

mellersta Finland; nordligast har jag funnit den i Kuusamo
(66° 30'). — Utbredd öfver större delen af Europa och n. As.

— U.F.M.

24. H. griseus Hbst. — Seidl. F. B. 69. — II. gra-

nularis Thoms. SL C. 11. 81, 9 et X, 303, 9 obs. - Id.

var, b. Sahlb. /. F. 42.

Ej sällsynt i små vattensamlingar med lerbotten i södra

och mellersta delen af området; jag har äfven funnit den vid

Kitkajärvf i Kuusamo (66° 20'). — Spridd öfver n. och m. Eur.

och Sib. — U. F. AI.

25. H. glacialis Villa. — Heer Faun, Ilelv. I, 475,

5. — Seidl. F. B. 69. — II. nivalis Thoms. Sk. C. IL

82, 12 et X, 306, 12, obs-.

Sällsynt; jag har funnit några exemplar i små vattensam-

lingar på toppen af Tschyn fjället vid Imandra i Ryska Lappmar-

ken den 6 Juli 1870. — Tagen i Svenska Lappmarkerna och

förekommer temligen allmänt på Alperna. — U. F. Al.

26. H. laticollis Thoms. Sk. C. II, 81, 11 et X, 304,

II, obs. — Seidl. F. B. 70.

Temligen sällsynt i stillastående vatten isynnerhet vår och

höst men spridd öfver större delen af området, talrikast har jag

funnit den i närheten af Helsingfors i Oktoher 1872, 1873 och

1874 och nordligast i Muonioniska (68°). — Sällsynt i norra

Sv. och Öst-prov. — U. F. AL
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27. H. pallidulus Thoms. Sk. C. X, 304. 11 b.

Sällsynt, funnen i Lappland af F. Sa hl b er g. — Föröf-

rigt tagen endast i Sveriges sydliga Lappmarker. — U. F. M.

28. H. nanus Sturm. — Thoms. Sk, C. II, 82, 13 et

X, 306, 13, obs. — Seidl. F. B. 71. — Re dt. Faun. Avstr.

Ed. III, 118.

Sällsynt; jag har funnit den vid Petrosavodsk, Wojatsch

och Parantava vid Wigfloden i Ryska Karelen (64°) i Juni och

Juli 1869 samt i Parikkala i Ladoga Karelen d. 3 Juni 1873.

- Funnen i n. och m. Eur. — U. F. M.

29. H. pumilio Er. — Thoms. Sk. C. II, 83, 14 et

X, 306, 14 obs. - Seidl. F. B. 71.

Sällsynt; jag har funnit den på Mjölö nära Helsingfors i

Maj 1874. — Funnen i Sv. och Tyskl. — Sahlb. saml.

30. Berosus luridus L. — Thoms. Sk. C. II, 86, 1.

- Seidl. F. B. 68. — Hydrophilus Sahlb. /. F. 39, 3.

Allmän i stillastående vatten isynnerhet på lergrund i sö-

dra och mellersta Finland, men förekommer sällsyntare i nord-

ligare delar af området. — Utbredd öfver större delen af Eur.

- U.F.M.

31. Enoplurus spinosus Stev. — Anchialus Thoms.

Sk. C. II, 87, 1. — Berosus Seidl. F. B, 68.

Sällsynt; funnen endast i Jomala socken på Åland i ett

litet träsk ett längre stycke från hafsstranden d. 25 Juni af R.

Sievers. — Funnen i Sv., Öst.-prov., Engl. och m. Eur. —
U. F. M.

32. Hydrous caraboides L. — Thoms. Sk. C. II, 91,

1. — Seidl. F. B. 65. — Hydrophilus Sahlb. /. F. 38, 1.

Sällsynt i stillastående vatten isynnerhet i träsk med gytt-

jig botten. Funnen i Savolaks af Mannerheim, vid Vasa

(63°) af Wasastjerna samt i Yksjärvi sjö i Mohla socken den

9 och 11 Juni 1866 och i Pyhäjärvi vid Toubila d. 5 Juni

1869 af förf. — Allmän i Öst.-prov., Sv. och en stor del af

Eur. — U. F. M.

33. Hydrobius fuscipes L. — Thoms. Sk. C. II, 91,

1. - Seidl. F. B. 65. — Hydrophilus Sahlb. /. F. 39, 2.
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Högst allmän i stillastående vatten isynnerhet vårtiden

och utbredd öfver hela området åtminstone ända till Muonioniska

(08°). — Allmän öfver hela Eur. och angränsande delar af As.

— U.F.M.

34. Laccobius 2-punctatus Fabr. — Thoms. Sk. C.

X, 312, 1 a. - Se i dl. F. B. 67.

Ej sällsynt i stillastående vatten på lergrund i sydöstra

Finland och troligen utbredd äfven till öfriga delar af området.

— Tagen i Skandinavien, Öst.-prov., s. Byssl. och angränsande

delar af As. — U. F. M.

35. L. minutus L. — Thoms. Sk. C. II, 93,1 et X,

312, 1 b. - Seidl. F. B. 67. - Sahlb. /. F. 39, 4.

Temligen allmän i stillastående vattensamlingar öfver större

delen af området ända upp till Muonioniska (68°). Den före-

kommer äfven talrik och i större exemplar vid kusten af Finska

och Bottniska viken invid vattenranden. — Utbredd öfver hela

Eur. — U. F. M.

36. L. ahitaceus Thoms. Sk. C. X, 313, 1 c. —
Seidl. F. B. 67.

Sällsynt; jag har funnit några exemplar i lerslamm vid en

liten bäck vid Lahtis i Hollola (61°) d. 7 Juni 1872. — Äf-

ven funnen i Sv. och Öst.-prov. — U. F. M.

37. L. nigriceps Thoms. Sk. C. II, 93, 2 et X, 314,

2, obs. — Seidl. F. B. 67.

Sällsynt; funnen vid Petrosavodsk (62°) af A. Grunther.

— Förekommer äfven i Sv., Öst.-prov. och Tyskl. — U. F. M.

38. L. decorus Gy 11. — T bo ms. Sk. C. 93, 3 et X,

314, 3 obs. — Seidl. F. B. 67.

Högst sällsynt; funnen i små vattensamlingar invid hafs-

kusten på Lilltervo ö i Pargas socken (60° 20') i Aug. 1868 af

0. Re u ter och förf. — Funnen i enstaka exemplar på Öland,

Gotland och vid Eeval. — Sahlb. saml.

39. Enoehrus bicolor Payk. — Thoms. Sk. C. 11,94,

1. — Seidl. F. B. 65.

Sällsynt: funnen i vattengrafvar vid Södernäs nära Hel-
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singfors år 1832 af C. Sa hl berg samt i Pargas socken nära

Åbo (60° 20') af O. Reuter. — Funnen i Sv. och Öst.-prov.

samt utbredd öfver m. Eur. — U. F. M.

40. Philydrus testaceus Fabr. — Er., Thoms. Sk.

C. II, 95, 1. - Seidl. F. B. 65.

Temligen sällsynt i stillastående vatten på lergrund i sö-

dra och mellersta Finland; nordligast har jag funnit den vid

Tiudie i Ryska Karelen (62° 30'). — Tagen i Sv., Ost.-prov.

och utbredd i m. Eur. — U. F. AI.

41. Ph. melanocephalus L. — Thoms. Sk. C. II, 96,

3 et IX, 122. 3, obs. — Seidl. F. B. 66. — Hydrophilus

Sahlb. 7. F. 40, 8.

Var. a: elytris flavo-testaceis, prothorace concolore,

disco parum infuscato.

Var. b: elytris piseo-testaceis, prothoracis disco late

fusco.

Var. c: elytris prothoraceqve fusco-piceis, lateribus an-

guste testaceis.

Allmän i stillastående vatten och utbredd öfver hela om-

rådet. Var. c, hvilken till det yttre mycket liknar Ph. fron-

talis Er., är sällsynt; jag har funnit den i Ryska Karelen och i

Nyland. — Arten är utbredd öfver hela Eur. — U. F. AI.

42. Ph. marginatus Duft. Ovalis, minus convexus,

niger, nitidus, supra punctatissimus, prothoracis lateribus te-

staceis, elytrorum piceis; palpis testaceis, articulo ultimo

apice late piceo, maxillarium articulo penultimo ultimo fere

dimidio longiore, prothorace utrinqve punctis majoribus cur-

vam formanlibus instructo; carina mesosterni antice dente

prominulo armata, elytris apice late rotundatis, seriebus punc-

torum majorum obsoletis; femoribus nigris, tibiis piceo-rufis,

tarsis rufo-testaceis. Long. 2| lin.

Red t. Faun. austr. Ed. III. 113, 3.

Hydrophilvs Duft. Faun. Austr. I. 241, 6, (1805).

Ph. ovali Thoms. similis, sed distincte major, tibiis

pallidioribus, palporum maxillarium articulo ultimo breviore.
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apice late piceo facile distinguendus, a Ph. melanocephalo L.

cui valde affinis, colore nigro, statura minus convexa ely-

trisqve apice latius rotundatis ut et habitatione diversa mihi

distinctus videtur. A Ph. nigrito Sharp. magnitudine ma-

jore, punctura subtiliore et in elytris aeqvaliter nec hinc in-

de seriatim dispersa mox distirictus.

Sällsynt i små vattensamlingar på liafsklippor vid Finska

viken tillsammans med Hydroporus griseostriatus De Ge er.

Äfven funnen i Österrike ock Ungern och kar troligen en större

utbredning, ehuru den blifvit förvexlad med närstående arter.

— U.F.M.

43. Ph. rectus n. sp. Subovatus, convexus, nilidus,

supra punctatissimus, piceus, capite, prothoracis disco, scu-

tello palporumqve apice nigricantibus, his maxime ex parte,

antennis clava excepta, macula utrinqve ante oculos, protho-

racis limbo, elytris, tibiis tarsisqve flavis; prothorace lateri-

bus subrectis; elytris seriebus punctorum majorum iuordina-

tis extus distinctioribus, carina mesosterni minus alte elevata.

Long. 1| lin.

Ph. melanocephalo L. affinis, sed plus duplo minor, su-

pra fortius et minus dense punctatus, prothorace lateribus

rectis cristaqve mesosterni minus älta a ceteris facile distin-

gvendus. Caput modice convexum, distincte punctulatum,

prope oculos utrinqve punctis nonnullis paullo fortius impres-

sis, nigrum, clypeo macula triangulari testacea utrinqve ante

oculos. Palpi feiTugineo-testacei, articulo ultimo dimidia api-

cali nigro-fusca, hoc in maxillaribus penultimo paullo bre-

viore. Antennae pallide testaceae, clava fusca. Prothorax

basi longitudine duplo latior, apicem versus angustatus, late-

ribus rectis, angulis omnibus rotundatis, apice parum emar-

ginatus, basi utrinqve obsoletissime sinuatus, medio subtiliter

marginatus; supra transversim fortius, longitudinaliter vix

convexus, confertim punctatus, niger limbo laterali et apicali

late flavo-testaceo. Scutellum elongato-triangulare, subtiliter

punctulatum, piceo-nigrum. Elytra prothoracis basi paullo

latiora et hoc plus qvam triplo longiora, postice leviter an-

gustata, apice obtuse rotundata, supra convexa, postice de
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clivia, fortius sed miaus dense qvam in Ph. melanocephalo

punctata, seriebus punctorum majorum 2 versus latera satis

distinctis approximatis tertiaqve versus suturam valde obso-

leta, stria suturali in tertia anteriore parte desinente, tota

griseo-flava. Corpus subtus piceo-nigrum, pubescens, carina

mesosterni ante coxas minus alte elevata. Pedes mediocres,

femoribus piceis, apiee vittaqve superiore pallidioribus, tibiis

tarsisqve totis testaceis.

Sällsynt; funnen i Helsinge af Pippingsköld och för-

varas i O. Keuters samling.

44. Ph. frontalis Er. — Seidl. F. B. 66. - Ph. ni-

gricans Zett., Thoms. Sk. C. II, 97. 4.

Temligen sällsynt i skogskärr i mellersta och södra Fin-

land. Jag har ej funnit den nordligare än vid Svätnavlok i

Ryska Karelen (62° 35'), men enligt Zetterstedt förekommer
den äfven i Torneå Lappmark. — Tagen i Sv., Öst. -prov. och
Tyskl. - U.F.M.

45. Ph. suturalis Sharp. Subovatus, eonvexus, niti-

dus, dense punctulatus, piceo-niger, maeula utrinqve ante

oculos, prothorace elytrisqve flavis, illo disco, his sutura,

extus linea pallida bene terminata, piceis; palpis antennisqve

clava excepta flavis, pedibus nigro-fuscis, tarsis pallide flavis;

crista mesosterni mutica, antice rectangulari. Long. 2 lin.

Sharp. Ent. Monthl. Mag. Vol. IX, 1872, 153, (sec.

specimiua typica).

Ph. marginello Fabr. affinis, sed major, convexior,

structura mesosterni coloreqve distingvendus. A. Ph. coarc-

tato Gredl., cui simillimus esse videtur, colore tibiarum pal-

porumqve diversus. Caput convexum subtiliter punctatum,

nigrum, utrinqve ante oculos maeula distincta triangulari

pallide flava notatum, sutura clypeali obliterata. Palpi ma-

xillares obscure flavi, basi infuscati, articulo ultimo penultimo

parum^breviore. Antennae testaceae, clava fusca. Protho-

rax^longitudine plus qvam duplo talior, apicem versus forti-

ter angustatus, angulis omnibus rotundatis, supra eonvexus,

dense subtiliter punctatus, nitidus, tlavus, disco influscato.

15
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Scutellum oblongo-triangulare, piceum, punctulatum. Elytra

prothoracis basi haud latiora, sed hoc plus qvam triplo lon-

giora, postice angustata et declivia, apice rotundata, supra

modice convexa, dense subtiliter et aeqvaliter punctata, stria

sulurali profunde impressa, basi abbreviata, flava, sutura

usqve ad striam linea pallidiore bene terminata picea. Cor-

pus subtus pieeo-nigrum, pubescens, crista mesosterni alte

elevata, recta, antice rectangulari, nec dente prominulo ar-

mato. Pedes picei, geniculis fuscis, tarsis pallide flavis, fe-

moribus anticis ante apicem fortiter coarctato-angustatis, tar-

sis posticis gracilibus, articulo secundo tevtio fere duplo

longiore.

Sällsynt; tagen af Mannerheim i Viborgs län. Jag har

funnitjden vid Yskjärvi i Mohla socken å Karelska näset den 5

Juni 1866. — Funnen i England och Skotland. — TJ.F.M.

46. Ph marginellus Er. — Thoms. Sk. C. II, 97, 5.

— Seidl. F. B. 66. — Ilydrophilus affinis Sahlb. /. F.

40, 10.

Allmän i stillastående vatten i södra och mellersta Fin-

land, sällsyntare i nordligare delar af landet. — Utbredd öfver

hela Eur. — U. F. M.
Anm. Att Fabricii Hydrophilus marginellus icke är denna art,

framgår tydligt ur beskrifningen i Ent. Syst. 184, 17, ej heller kan Duft-

schmids description Faun. Austr. 246, 14, hänföras hit, utan de synas

snarare höra till Ph. ovalis Thoms.

47. Ph. ovalis Thoms. Sk. C. II, 97, 6 et X, 315

obs. — Ph. niarginatus Seidl. F. B. 67.

Sällsynt; funnen i små vattensamlingar i närheten af hafs-

kusten vid Helsingfors af Mäklin och förf. — Äfven tagen i

Sv., Tyskl. och Engl. - U. F. M.

48. Helochares lividus Först. — Thoms. Sk. C. II,

98, 1. — Seidl. F. B. 67. — Ilydrophilus grisens Sahlb.

I. F. ål, 9. — Philydrus punctulatus Sharp. Ent. Monthl.

Mag. V, 1869, 241, (sec. speeimina ab auctore benevole

communicata).

Ej sällsynt i stillastående vatten i södra och mellersta Fin-

land, men förekommer sparsamt i nordligare trakter. — Utbredd
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öfver nästan hela Eur. och angränsande delar af As. — U.

F. M.
Anm. Honan ses ofta draga efter sig en hylsa med ägg fästad vid

ahdomen.

49. Anacaena variabilis Sharp. Subovalis, convexa,

capite nigro, palpis piceis, articulo ultimo nigro, antennarum

basi testaceo; prothorace piceo-nigro, lateribus dilutioribus,

elytris piceo-testaceis, pedibus rufescentibus, tarsis graeili-

bus, carina mesosterni distincta, dentato-prominula. Long.

li-li lin.

Var. b. capite utrinqve macula parva ante oculos rufo-

testacea.

Sharp Ent. Monthly May. VI, 1870, 255, 2. — A.

carinata T ho ms. Opusc. ent. II, 126. — Ilyclrop/ulus ylo-

bulus Sahlb. /. F. 39, 5. — Hydrobivs Seidl. F. B.

255, 2.

Seqventi minor et magis ovalis, prothorace elytrisqve

dilutioribus, castaneis, his subtilius punctatis structuraqve me-

sosterni distingvenda.

Allmän öfver större delen af området åtminstone ända till

Muonioniska (68°). — Troligen utbredd öfver en stor del af Eur.
— U.F.M.

50. A. globulus Payk. — Thoms. Sk. C. II, 99, 1.

— Sharp. Ent. Monthly Mag. VI, 1870, 255, 1.

Sällsyntare än föregående, men troligen lika utbredd. —
U. F. M.

51. A. nigroaenea n. sp. Breviter ovalis, valde con-

vexa, aeneo-nigra, nitida, supra minus subtiliter punctata,

pedibus fortiter spinulosis, piceis, tarsis gracilibus, femoribus

posticis nitidis, subglabris, autennis palpisqve piceo-rufis, his

articulo ultimo nigro, mesosterno carinato. Long. Ii lin.

An Hydrobius aeneus Muls. nec Germ.? (vide Re dt. Faun.
austr. Ed. III, 112, not.).

Praecedentibus major, colore aeneo, punctura profun-

diore femoribusqve posticis nitidis, subglabris facile distin-

gvenda, ad genus Paracymus Thoms. pertinere videtur. Ca-

put magnum deflexum, dilatatam, ante oculos fere semicir-
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culariter rotundatum, modiee convexum, distinete punctula-

tum, aeneo-nigrum, nitidum, glabrum; mento nitidissimo,

laevi; antennis ferrugineis, clava fusca; palpis piceo-rufis,

apice nigris. Prothorax transversus, apiee qvam basi angu-

stior, apice emarginatus, angulis anticis productis, rectiuscu-

lis, lateribus modice rotundatis, tenuiter marginatis, basi

truncatus, angulis posticis rotundatis; supra transversim for-

titer, longitudinaliter parum convexum, confertim aeqvaliter

punctatus, aeneo-niger, lateribus obsolete picescentibus, niti-

dus,J glaber. Scutellum elongato-triangulare, punctulatum.

Elytra lateribus et apice rotundata, supra valde convexa,

paullo fortius et remotius qvam prothorax punetata, stria su-

turali profunda, medium superaute, nigro-aenea, nitidissima,

glabra. Corpus subtus nigrum, parum aeneo-micans, dense

subtilissime punetulatum, tenuissime pubescens. Pedes piceo-

rufi, femoribus nigricantibus, posticis nitidis, subglabris, tibiis

longe spinulosis calcaribusqve validis armatis, tarsis gra-

cilibus.

Sällsynt; ett exemplar är funnet i Österbotten, troligen vid

hafsstranden, af Wasastjerna. — Wasastj. saml.

52. Chaetarthria seminulum. Payk. — T b o ms. Sk.

C. II, 100, 1. — Sphaeridium Sahlb. /. F. 40, 7. - Cylli-

dium Seidl. F. B. 68.

Ej sällsynt vid stränder af stillastående vatten öfver hela

området; talrikast förekommer den vid hafsstranden under Fu-
cus. — Utbredd öfver h. Eur. och Sib. — U. F. M.

strips ii. Sphaeridiota Lat*.

53. Cyclonotum orbiculare Fabr. — T ho ms. Sk. C.

II, 101. — Seidl. F. B. 12. - Ilydrophilus Sahlb. /. F.

39, 6.

Ej sällsynt vid stränder af stillastående vatten i södra och

mellersta Finland; jag har äfven funnit den vid Jakobstad samt

nordligast vid Soukelo (fiö° 30') i Ryska Lappmarken. Utbredd

öfver hela Eur. och angränsande delar af As. — U. F. M.
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54. Sphaeridium scarabaeoides L. — Sahlb. /. F. 33,

1 (partim). - Thoms. Sk. C. II, 102, 1. — Seidl. F.

B. 72.

Var. c. Prothoracis margine concolore, elytris macula

tantum humerali rubra. Sahlb. 1. c. var. c.

Var. d. Prothoracis margine cuncolore, elytris imma-

culatis. Sahlb. 1. c. var. d.

Allmän i södra och mellersta Finland i nyfallen kreaturs-

spillning. Norrut förekommer den äfven i Lappmarkerna enl.

Zetterstedt. Varieteterna äro sällsynta. — Utbredd öfver hela

Eur. - U.F.M.

55. Sph. bipustulatum Fabr. — Thoms. Sk. C. II,

33, 2. — Seidl. F. B. 72. — Sph. scarabaeoides var. f
— h.

Sahlb. /. F. 33, 1.

Teraligen sällsynt i södra Finland, äfven tagen i Öster-

botten af Wasastjerna. Utbredd öfver h. Eur. — U.F.M.

56. Cercyon littoralis Gyll. — Thoms. Sk. C. II,

104, 1. — Seidl. F. B. 72. — Sphaeridium Sahlb. /. F.

37, 11.

Ej sällsynt under uppkastad Fucus vid Hvita hafvets strän-

der i Ryska Karelen och Ryska Lappmarken. Den är äfven

funnen vid Vasa af Wasastjerna. — Utbredd kring nordli-

gare Europas kuster. — U. F. M.

57. C. haemorrhoum Gyll. — Thoms. Sk. C. II, 108,

8. - Seidl. F. B. 72. — Sphaeridium Sahlb. /. F. 36, 7.

Sällsynt under stenar och trädstycken vid gyttjiga strän-

der
o
af dammar och vattenpölar; funnen flera gånger i närheten

af Abo äfvensom vid Sirkiansaari i Rautus socken i södra Ka-
relen (60° 35') af förf. — Funnen i Sv., Öst. -prov., Tyskl.,

Danm., Frkr. och Engl. — U. F. M.

58. C. minutus Fabr. — Thoms. Sk. C. II. 106, 6

et IX, 126, 6, obs. — Seidl. F. B. 73. — Sphaeridium

Sahlb. /. F. 37, 9.

Sällsynt på fuktiga ställen vid stränder i södra och mel-

lersta Finland. Nordligast har jag funnit den vid Soroka vid
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Hvita hafvet (64° 20'). — Utbredd öfver större delen af Eur.

- U.F.M.
Var. b. duplo minor, striis elytrorum obsoletis.

Sällsynt; jag nar funnit den vid Petrosawodsk d. 19 Juni

1869. — U. F. M.

59. C. lugubris Payk. — Thoms. Sk. C. II, 106,5

et IX, 125, 5 a. — Seidl. F. B. 73. — Sphaeridium

S ab Ib. I. F, 31, 10.

Ej sällsynt isynnerbet vårtiden under ruttnade vegetabilier

ocb mollusker vid stränder i södra ocb mellersta Finland. Norrut

går den något längre än föregående art. — Funnen i n. och

m. Eur. - U. F. M.

60. C. marinus Thoms. Sk. C. II, 105, 3. — Seidl.

F. B. 73.

Sällsynt under ruttnade vegetabilier isynnerbet hafstång

vid stränder af hafvet, sjöar och smärre vattensamlingar, men
utbredd öfver en stor del af området åtminstone ända till Kouta

vid Hvita hafvet (66° 40'). -- Funnen i Sv., Öst.-prov., Tyskl.

och Frkr. — U. F. M.

Anm. Denna art är sänd af Boheman till C. Sahlberg under

namn af C. obsoletnm Gyll.

61. C. palustris Thoms. Sk. C. II, 105, 4. — Seidl.

F. B. 73.

Sällsynt i slamm vid stranden af stillastående vatten i sö-

dra och mellersta Finland. Jag har funnit den vid Abo, vid

Helsingfors, på Karelska näset, i Parikkala och vid Petrosawodsk

(62°). — Funnen i Sv. och Öst.-prov. — U. F. M.

62. C. analis Payk. -- Thoms. Sk. C. II. 106, 7 et

IX, 126, 7, obs. — Seidl. F. B. 74. — Sphaeridium termi-

natum Sahlb. /. F. 36, 8.

Allmän på fuktiga ställen under stenar, trädstycken o. s.

v. samt under hafstång vid hafskusten och utbredd öfver hela

området åtminstone ända till Muonioniska (68°). — Utbredd öf-

ver n. och m. Eur. — U. F. M.

63. C lateralis Marsh. — Thoms. Sk. C II, 107,

11 d IX, 127, 11 obs. - Seidl. F. B. 74.
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Vur. b. Supra totus ferrugineus. Muls. Palp. 163, 4, var.

Sällsynt i kreatursspillning och ruttna svampar, men ut-

bredd öfver större delen af området åtminstone ända till Paana-

järvi i Kuusamo och Porjeguba i Ryska Lappmarken (Gfi°50').

— Funnen på spridda ställen i n. och m. Eur. — U. F. M.

64. C. flavipes Fabr. — T ho ms. Sk. C. II, 107, 12

et IX, 127, 12, obs. — Seidl. F. B. 73. — Sphaeridium

melanocephalum var. c. Sahlb. /. F. 35, 3.

Ej sällsynt i spillning i södra och mellersta Finland; nord-

ligast har jag funnit den vid Segosero i Ryska Karelen (63°).

— Utbredd öfver större delen af Eur. och uppgifves äfven före-

komma i n. America. — U. F. M.

65. C. haemorrhoidalis Fabr. — T ho ms. Sk. C. II,

107, 10 et IX, 127, 10, obs. — Seidl. F. B. 74. - Sphae-

ridittm Sahlb. I. F. 37, 5.

Temligen sällsynt i spillning i södra Finland; äfven fun-

nen vid Petrosawodsk (62°) af A. Grtinther, och vid Vasa af

Wasastjerna. — Utbredd öfver större delen af Eur. — U.

F. M.

66. C. melanocephalus L. — Thoras. Sk. C. Il, 108,

13 et IX, 127, 13, obs. - Seidl. F. B. 73. — Sphaeridium

Sahlb. 1. F. 35, 3.

Allmän i spillning öfver hela området ända till Muonio-
niska (68°). — Utbredd öfver h. Eur. — U. F. M.

67. C. plagiatus Er. - Thoms. Sk. C. II, 108, 14

et IX, 128, 14 obs. - Seidl. F. B. 74.

Sällsynt; funnen vid Kavantholm i Yiborgs län (60° 55'),

af Mannerheim och vid Helsingfors af förf. — Tagen i Sv.,

Öst.-prov. och Tyskl. — U. F. Ål.

68. C. qvisqvilius L. — Thoms. Sk. C. II. 68, 15 et

IX, 128, 15 obs. — Seidl. F. B. 74. — Sphaeridium uni-

punctaUtm mas Sahlb. /. F. 85, 2.

Ej sällsynt i spillning i södra och mellersta Finland. —
Utbredd öfver h. Eur. — U. F. M.
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et IX, 128, 16 obs. — SeidL I. B. 7i. — Sphaeridium

Sahlb. 1. F. 84, 2 femina.

Allmän i spillning och utbredd öfver hela området ända

till Muonioniska (68°). — Hela Eur. — U. F. M.

70. C. nigriceps Marsh. — C. centrimaculatus S turm.,

Thoms. SÄ;. C. 11, 109, 17 et IX, 128, 17 obs. — Seidl.

F. B. 74. — Sphaeridium pygmaeum var. b. Sahlb. 1. F.

85, 4.

Sällsynt i torkad spillning
o
och på drifbänkar i södra Fin-

land; jag har funnit den vid Abo, i Yläne och i Parikkala i

Ladoga Karelen (60° 30'). — Funnen i Sv., Tyskl., Frkr.,

Engl. och n. Amerika. — U. F. M.

71. C. pygmaeus II Ii g. — Thoms. Sk. C. II, 109,

18 et IX, 128, 18 obs. — Seidl. F. B. 74. — Sphaeridium

Sahlb. /. F. 35, 4.

Ej sällsynt i kreatursspillning i södra Finland; nordligast

har jag funnit den vid Segosero i Eyska Karelen (63°). —
Denna art har en mycket vidsträckt utbredning öfver Eur. och

As. och skall äfven vara funnen i s. Afrika. — U. F. AI.

72. Megasternum obscurum Marsh. — M. boletophagum

Thoms, Sk. C. II, 110, 1. — Seidl. F. B. 74.

Sällsynt i svampar och under ruttnande vegetabilier; jag

har funnit den vid Dvoretz i Ryska Karelen d. 18 och 19 Aug.
1869 och vid Tschapoma och Porjeguba (66° 45') i Ryska Lapp-

marken d. 30 Aug. och 8 Sept. 1870. — Funnen i s. Sv., vid

Moskou, i. Tyskl., Engl., och Frkr. — U. F. M.

73. Cryptopleurum atomarium Fabr. — Thoms. Sk.

C. II, 111, 1. — Seidl. F. B. 74. — Sphaeridium Sahlb.

/. F. 36, 6.

Var. b. totum vel saltem elytra tota thoracisqve latera

ferruginea.

Temligen allmän i spillning och utbredd öfver hela områ-

det. Varieteten är sällsynt. — Utbredd öfver n. och m. Eur.

- U.F.tM.



Tabellarisk öfversigt af arternas utbredning.

stirps i. Hydropliilii.

ram. Linmebiidae.
Limnebius Leach.

1. L. truncatellus Thunb. . A. St. N. T. . Ka. K. . Kr. Oa. . . .

2. L. truncatulus Thoms. . A. . N. T. . Ka. K
3. L. picinus Marsh. Ka

Fam. Ochtetaidae.
Hydraena Ku g.

4. H. riparia Ku g. .A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. Oa. . . .

5. H. palustris Er. Ka
6. H. gracilis Germ. Ka. K
7. H. pulchella Germ. .A

Ochtebius Leach.

8. O. marinus Payk. Oa. .

9. O. margipallens Latr Kr
10. O. evanescens J. Sahlb Kr

Asiobates Thoms.
11. A. pygmaeus Fabr. Al. A. St. N. . S. Ka. K. . Kr. Oa. O. L. .

Fam. Hydrochidae.
Hydrocbus Germ.

12. H. elungatus Fabr. .A. St. N. T. . Ka. K. . . Oa. . . .

13. H. brevis Hbst. Al. A. St. N. T. . Ka. K. . Kr. Oa. O. . .

Fam. Helophoridae.
Helopborus Fabr.

14. H. nubilus Fabr. .A Ka
15. H. tuberculatus Gyll. . A. St. . T. S. Ka. K. . . Oa. . L. .

16. H. Gyllenhalii J. Sahlb Oa. . L. Lr.

17. H. aqvaticus L. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. Oa. . L. .

18. H. aeqvalis Thoms. . . St. . . . Ka
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19. H. borealis F. Sahlb 0. L. .

20. H. lapponicas Thoms L. .

21. H. Erichsoni Bach. L. Lr.

22. H. aeneipennis Thoms. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. Kb. Kr. Oa. 0. L. Lr.

23. H. granularis L. . A. St. N. T. . Ka. K. . Kr. Oa. 0. . .

24. H. griseus Hbst. . A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. Oa. 0. . .

25. H. glacialis Villa. Lr.

26. H. laticollis Thoms. . A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. Oa. . L. .

27. H. pallidulus Thoms L. .

28. H. nanus Sturm. K. . Kr

29. H. pumilio Er. . . N

Fam. Hydropliilidae.

Trib. Berosina.
Berosus Leach.

30. B. luridus L. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. Oa. . . .

Enoplurus Hope.

31. E. spinosus Stev. Al

Trib. Hydrophilina.
Hydrous Leach.

32. H. caraboides L. S. Ka. . . . Oa. . .

Hydrobius Leach.

33. H. fuscipes L. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. Oa. O. L. Lr.

Laccobius Er.

34. L. 2-punctatus Fabr. . . . N. . . Ka. K
35. L. minutus L. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. Oa. . L. .

36. L. alutaceas Thoms. . . . . T
37. L. nigriceps Thoms. Kr

38. L. decorus Gyll. . A .

Enochrus Thoms.
39. E. bicolor Payk. . A. . N

Philydrus Sol.

40. Ph. testaceus Fabr. . . St. N. T. . Ka. K. . Kr

41..Ph. melanocephalus L. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. Oa. 0. . .

42. Ph. marginatus Duft. Al. A. . "N

43. Ph. rectus J. Sahlb. . . . N
44. Ph. frontalis Er. . . St. N. . S. Ka. . . Kr. . . L. .

45. Ph. suturalis Sharp Ka

46. Ph. marginellas Er. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. . . L. .

47. Ph. ovalis Thoms. . . . N
Helochares Muls.

48. //. lividus Först. . A. St. N. T. . Ka. K. . \
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Anacaena Thoms.
49. A. variabilis Sharp. .A. St. N. T. . Ka. K. . Kr. . O. L. .

50. A. giobulusY&jk., Sharp. . St. N. . . Ka. K. . Kr

51. A. nigroaenea J. Sahlb Oa. .

Chaetarthria Waterh.
52. C. seminulum Payk. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. Oa. . L. Lr.

stirps ii. Spliaeridiota.

Fam. Sphaeridiidae.

Cyclonotum Dej.

53. C. orbiculare Fabr. Al. A. St. N. . . Ka. K. . Kr. Oa. . . Lr.

Sphaeridium Fabr.

54. S. scarabaeoides L. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. Oa. . L. .

55. S. bipustulatum Fabr. .A Ka. K. . . Oa. .

Cercyon Leach.

56. C. littoralis Gyll. Kr. Oa. . . Lr.

57. C. haemorrhoum Gyll. .A Ka
58. C. minutus Fabr. Al. A. St. . . . Ka. . . . Oa. .

59. C. lugubris Payk. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. Oa. . . .

60. C. marinus Thoms. . A. St. N Kr. . . . Lr.

61. C. palustris Thoms. . A. . N. . . Ka. K. . Kr

62. C. analis Payk. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. Oa. O. L. Lr.

63. C. lateralis Marsh. . A. St. . . . Ka. . . Kr. . O. . Lr.

64. C. ftavipes Fabr. .A. St. N. T. . Ka. K. . Kr. Oa. . .

65. C. haemorrhoidalis~Fa.br. . A. . N Kr. Oa. . .

66. C. melanocephalus L. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. Oa. . L. Lr.

67. C. plagiatus Er. . . . N. . . Ka
68. C. qvisqvilius L. . A. St. N. . . Ka. K. . . Oa. . .

69. C. unipunctatus L. Al. A. St. N. T. . Ka, K. . Kr. Oa. . L. Lr.

70. C. nigriceps Marsh. . A. St K
71. C. pygmaens II Ii g. . A. St. N. . . . K. . Kr

Megasternum Muls.
72. M. obscurum Marsh. Kr. . . . Lr.

Cryptopleurxim Muls.
73. C. atoviarium Fabr. Al A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. Oa. O. L. Lr.





Enumeratio

Coleopterorum AmptaMoriim

Eenniae.

Systematisk förteckning öfver de inom Finlands natural-hi-

storiska område funna Coleoptera, hvilka sammanföras

till serien Amphibii Gyll., T horns, jemte uppgift

om arternas utbredning.

AF
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r At mindre antal ganska naturliga familjer af Skalbaggar-

nes ordning, hvilka utan tvifvel närmast ansluta sig till Car-

nivora och Palpicornia, hafva af Thomson blifvit samman-

förda till en serie under namn af Ampkibii, ehuru de icke

hafva några synnerliga karaktärer gemensamma.

Mest afvikande i kroppsbyggnad och lefnadssätt äro Gy-

riniderna, hvilka på svenska blifvit kallade Hvirfveldykare.

De äro mycket grymma rofdjur samt af naturen väl utrustade

att finna, fånga och förtära smådjur genom sina 4 ögon, me-

delst hvilka de kunna genomspeja såväl luften som djupet,

sina väl utvecklade simfötter och skarpa käkar. Till följd

af kroppens lätthet flyta de nästan alltid på vattenytan, der

de röra sig med största snabbhet, men då kroppens undre

sida är platt och saknar köl, kunna de ej simma rakt, utan

göra otaliga bugter. Nästan endast då någon fara hotar

dem, dyka Gyrinerna under vatten, hvilket sker med stor

ansträngning och hvarvid de föra med sig en qvicksilfver-

glänsande luftblåsa, hvilken står i beröring med luften mel-

lan täckvingarna och bakkroppen. Denna sistnämnda om-

ständighet har redan länge af naturforskarne blifvit obser-

verad, ehuru på olika sätt tolkad. Så säger Linné*) "Dum

urinatur, bullam aéream hydrargyri coloris secum trahit r)
.

Äggen fastklibbas under vattnet på vattenväxter och man har

dervid observerat, att honan börjar äggläggningen nederst

*) Faun. Sr. 799.
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och ställer dem i 4 eller 5 lodräta rader. Larven uppstiger om

hösten från vattnet och spinner in sig i en oval kokong af

ett ämne som liknar grått papper och fäster denna vid vat-

tenväxter.

Af de öfriga familjerna lefva de flesta i vatten, utan

att dock ega förmåga att simma, och krypa mest på vat-

tenväxter, stenar, trädstycken o. d., dervid fasthakande sig

med sina hvassa och starka klor, så att ej ens vattnets star-

kaste strömning förmår hortrycka de arter, hvilka till sin vi-

stelseort äro anvisade till forsande floder och bäckar. Deras

rörelser äro i allmänhet långsamma och försigtiga. De inne-

slutas vanligen, då de dyka, af en luftblåsa, ur hvilken de

andas och hvilken antingen omgifver hela kroppen (Parni-

derna) eller endast en del deraf (Elmiderna). Dock krypa

de ganska ofta upp på land och kunna lätt fångas medelst

håf under lugna och varma dagar ifrån gräset långsmed vat-

tenranden. De lifnära sig af upplösta växtdelar.

Ett helt och hållet, afvikande lefnadssätt föra arterna

af slägtet Heterocervs, hvilka uppehålla sig vid de fuktiga

stränderna af floder och sjöar, der de med tillhjelp af gräf-

fötter gräfva sig gångar i fuktig sand, gyttja eller lera. De

äro derför ganska svåra att öfverkomma. Man kan dock

lätt af de uppkastade jordpartiklarna upptäcka, livar dessa

djur uppehålla sig och genom att nedtrycka eller trampa den

lösa jorden, uti hvilken gångarna befinna sig, förmå några

exemplar att gräfva sig ut i dagen. Någon lugn och varm

sommarafton vid solnedgången kan man äfven stundom se

dem i mängd flygande omkring och lätt fånga dem i flygten.

I C. Sahlbergs Insecta fennica äro endast 11 arter

hörande till denna serie upptagna, af dessa bör dock en Gy-

rinus dorsalis Gry 11., hvilken endast är en rn/7/to-varietet af

G. marinus Fabr., borträknas. Deremot hafva på senare ti-
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der hos oss blifvit uppdagade 9 arter, så att vi nu inom vårt

område känna 20 skilda species. Af dessa äro 3, Parnus

grisens, Heterocerus marginatus och maritimus ännu icke upp-

tagna från Sverige, och en Gyrinus opacas Sahlb. derstädes

troligen förvexlad med närstående arter. Några för den högre

norden egendomliga former finnas ej inom denna grupp, ej

heller några, hvilkas utbredning skulle tydligt hänvisa hvilken

väg de till Finland invandrat, om ej Georyssus jrygmaeus från

sydvest. Allmänna öfver hela området äro : Gyrinus natator

och G. marinus.

16



Series A^inphibii Gyii.

Fam. (jyrinidae Leach.

1. Gyrinus natator L. — T ho ms. Sk, C. II, 151, 1.

— Seidl. F. B. 64. - Sharp. Ent. Montl. Mag. V, 1868,

56, 3. — Sahlb. I. F. 47, 2. — v. Kies. I. D. 1, II, 133, 4.

Allmän i såväl stillastående som rinnande vatten öfver

hela området; ses ofta i stora svärmar. — Utbredd öfver h.

nordligare Eur. — U. F. M.

2. G. bicolor Payk. — Sahlb. /. F. 47, 2. — Tho ms.

Sk, C. II, 116, 2. — Y. Kies. 7. D. I, II, 140, 5. — Seidl.

F. B. 64. — Sharp. Ent. Montl. Mag. V, 1868, 57, 4.

Var b. pectore abdominisqve apice rufescentibus. Sharp,

et v. Kies. II. cc.

Ej sällsynt i södra Finland, isynnerhet vårtiden, i skogs-

kärr; nordligast har jag funnit den vid Ahvenjärvi i Kyska Ka-
relen (63°). — Utbredd öfver n. och m. Eur. — U. F. M.

3. G. marinus Gyll. — Sahlb. /. F. 48, 5. — Thoms.
Sk. C. II, 116, 3. - Sharp. Ent. Montl. Mag. V, 1868,

58, 8. - v. Kies. 1. D. I, II, 149. 10. - Seidl. F. B. 64.

Var. b. (opacino) supra niger, opaeus.

Var. c. (rufino) supra niger, opaeus, elytris dorso plus

minusve rufo-ferrugineis. — G. dorsalis Gry 11. — Sahlb. 1.

F. 74, 4.

Var. d. utrinqve aeneus, nitidissimus, minor. — G. ae-

neus Thoms. Sk. C. II, 116. 4, (specimina aBoheman ad

Holmiam capta in eollectione Mannerheimii vidi.)

Allmän; ofta i större svärmar simmande på ytan af stilla-

stående och flytande vatten öfver hela området. Varieteterna

förekomma tillsammans med hufvudformen, men äro sällsynta;
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var. d. har jag funnit endast i östra Finland. — Utbredd öfver

hela Eur. och n. As. — U. F. M.

4. G. opacus Sahlb. Ovalis, in medio dilatatus, leviter

convexus, caerulescenti-niger, nitidus; elytris subtiliter striato-

punetatis, striis interioribus fere obsoletis, interstitiis planis,

obsoletissime punctulatis, epipleuris corporeqve subtus nigro-

aeneis, pedibus ferrugineis. Long. %\— 3 lin.

Sahlb. 1. F. 74, 3, (1819). - Suffr. Stett. ent. Zeit.

1842, 252. - Schiödte Danm. El. 564. 3. — v. Kies. /.

D. I, II, 143, 11, — Sharp. Ent. Montl. Mag. V, 1868, 59,

9. — Seidl. F. B. 64.

Var. b. (opacino) supra niger, opacu s. Suffr. et Sharp.

II. cc. var.

Sällsynt och, som det synes, förnämligast tillhörande nord-

ligare delar af området. Funnen vid UleåÖorg af Savenius, i

södra Österbotten af W asas tj erna, i södra Finland enl. C.

Sahlberg, i Ryska Karelen af A. Grunther; jag har funnit den

i Torneå Lappmark samt i Ryska Lappmarken på Kivakkotun-
turi fjäll den 16 Juni och vid Ponoj (67°) den 16 Aug. 1870.

Varieteten har jag funnit vid Kantalaks den 26 Juni 1870. —
Funnen i Tyskl., Danm. och Engl. — U. F. M.

5. G. minutus Fabr. — Sahlb. I.F. 48, 6. — Thoms.
Sk. C. II, W, 5. - v. Kies. /. D. 132, 2. — Sharp. Ent.

Montl. Mag. V, 1868, 51, 1. - Seidl. F. B. 64.

Var. b. (ruft.no) corpore supra nigro, opaco, elytris disco

ferrugineis. — J. Sahlb. La^l. Col., Not. Skpts p. F. et Fl.

Fenn. XI, 1870, 411, var. b.

Ej sällsynt på stillastående vatten, men vanligtvis före-

kommande endast i små flockar och utbredd öfver hela området
åtminstone ända till Hetta (68° 25'). Varieteten är tagen i Muo-
nioniska af K. Pfaler. — Utbredd öfver h. Eur., n. As. och n.

Amerika. — U. F. M.

6. Orectochilus villosus Fabr. — Thoms. Sk. C. II,

117, 1. — v. Kies. D. 1. 1, II, 144, 1. — Sharp. Ent.

Montl. Mag. V, 1868, 59. — Seidl. F. B. 64.

Sällsynt i floder och sjöar, der den om dagen håller sig

dold under stenar och trädstycken, men om natten svärmar om-
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Gyrinus-arterna och är mycket skygg samt till följd deraf svår

att fånga. Funnen i Kimmo elf af F. Sahlberg. i Tavastland

enl. exemplar i den fordna Pippingsköldska samlingen samt i

flera exemplar i Wiisjoki flod i Rautas och Sakkola socknar på
Karelska näset d. 29 Juni och 2 Aug. 1866 af förf. Måhända
har den en större utbredning i vårt land, ehuru den i anled-

ning af sitt lefnadssätt lätt undandrager sig entomologernes upp-

märksamhet. — Utbredd öfver n. h. Eur. — U. F. M.

1. Parnus prolifericornis Fabr. — Sahlb. Ins. F. 46,

I. - Thoms. Sk. C. II, 119, 1. — Seidl. F. B. 76. -
Sturm. Deiäsch. Ins. XXII, t. 400:

Ej sällsynt vid stränderna af stillastående vatten i södra

och mellersta Finland ; den träffas såväl i vattnet som i slammet

nppe på stranden. Nordligast har jag träffat den vid Wigfloden

i Ryska Karelen (64°). — Utbredd öfver h. Eur. — U. F. Ål.

8. P. griseus Er. Oblongus, convexus, subtiliter pun-

ctatus, fuscus, griseo-sericeus pubeqve brevi densa grisea ve-

stitus, antennis basi approximatis
;
fronte inter antennas con-

vexa. Long. 2§ lin.

Er. Ins. Deutschl. III, 513, 2, (1848). — Re dt, F. Aust.

Ed. III, 445.

Praecedenti valde affinis, statura breviore et latiore,

magis convexa, elytrisqve paullo distinctius punctulatis distin-

gvendus.

Sälls3rnt; funnen i Åbo län af Mannerheim och i Parik-

kala i södra Karelen af förf. — Funnen i Tyskl. och Österrike.

— U.F.M.

9. P. auriculatus 111. - Sahlb. I. F. 46,2. - Thoms.

Sk. C. Il, 119, 2. — Seidl. F. B. 76. — Sturm. Deutschl.

Ins. XXII, 58, t. 402, f.
h.

Temligen sällsynt vid sandiga stränder; mindre sparsamt

förekommer den vid Finska och Bottniska viken under småstenar

vid vattenranden. Nordligast har jag funnit den vid Jakobstad

(63° 40'). — Utbredd öfver h. Eur. — U.F.M.

10. Heterocerus fusculus v. Kies. — Thoms. Sk. C.

II, 142, 2. — Seidl. F. B. 75. — Sturm. Deutschl. Ins.

XXIII, 70, t. 413, f.
h.
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Teniligen sällsynt i slammet vid sjöar, kärrpölar, floder

och bäckar i södra Finland. Nordligast har jag träffat den i

Parikkala i Ladoga Karelen (61° 30'). — Förekommer äfven på
spridda orter i h. Eur. och angränsande delar af As. — U. F. M.

11. H. marginatus Fabr. Oblongo-ovalis, leviter con-

vexus, niger, pube longa erecta fusca dense vestitus; protho-

race transverso, apicem versus fortiter angustato, angulis

posticis acutiusculis, distincte marginatis; elytris subtiliter

punctatis, lunula bumerali, fascia obliqva pone medium, ma-
eula ante medium duabusqve ad apicem ferrugineis; pedibus

longe pilosis, nigrofuscis, tibiis anticis 7

—

9dentatis, tarsis

testaceis, linea elevata in segmento primo ventrali ad apicem
segmenti interrupta, basi subtiliter erenulata. Long. 1|— 2 lin.

Fabr. Syst. Eleut. I, 855, 1. — v. Kies. in Germ.
Zeitschr. IV, 208, 5. Taf. 3, fig. 5. — Er. Ins. Deutschl.

III, 546, 5. — Seidl. Faun. Balt. 75. — Sturm. Ins.

Deutschl. XXIII, 59, t. 418, f.
Aa.

Apate Fabr. Mänt. Ins. I, 33, 8, (1787).

Sällsynt i sydvestra Finland, funnen vid Kakkarais af Pip-
pingsköld, i Parikkala af 0. Reuter samt i Yläne i lerslam-
met vid Yläne å af F. Sahlberg och förf. — Funnen i Ösf.-

prov., Danm., Tyskl. och Österrike. — U. F. AI.

Anm. Under detta namn äro 4 skilda arter sammanblandade i C.

Sahlbergs samling.

12. H. maritimus Motsch. Oblongo-ovalis, leviter con-

vexus, niger, pube longa erecta grisea dense vestita: protho-

race transverso, apice angustato, angulis posticis acutiusculis.

marginatis, lateribus pilis longis ornatis; ore protracto, man-
dibulis tarsisqve rufo-ferrugineis, elytris subtiliter punctatis,

obsolete fuscotestaceo-maculatis, tibiis anticis circiter 8 den-

tatis. Long. 1| lin.

Motsch. Bull. d. Moscou. 1845, IV, 353, t. 6,f. 2. —
v. Kies. Rev. d. Heteroc, Linnaea ent. V, 298,38.

Praecedenti simillimus et vix nisi corpore minore, obscu-

riore, signaturis elytrorum obsoletis oreqve magis prorninulo

distingvendus.
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Sällsynt; funnen i Pargas af O. Reuter och på Walamo
i Ladoga af Motschulsky. Föröfrigt funnen endast på Kara-
tschatka. — Revt. saml.

13. H. intermedius v. Kies. — T ho ms. Sk. C. II
y

125, 3. — Seidl. F. B. 75. - Sturm. Deutschl. Ins. XXIII,

61 t. 418, f. Bb.

Sällsynt ; funnen vid Helsingfors enligt exemplar i Univer-
sitets finska museum. Jag har funnit flera exemplar, flygande

vid solnedgången, vid en lerig sjöstrand i Parikkala socken i

Ladoga Karelen (61° 39') d. 4 och 6 Juni 1873. — Funnen på
Gotland, i Öst.-prov. och Tyskl. — U. F. M.

14. H. fossor v. Kies.? — Thoms. Sk. C. 11,127, 7.

— Seidl. F. B. 75.

Var. b. signaturis elytrorum obsoletis, fasciis inter-

ruptis.

Var. c. supra nigra, immaculata.

Funnen vid stränderna af Hvita hafvet, neml. vid Tschuja

i Ryska Karelen d. 27 Juli 1869 samt i Ryska Lappmarken
vid Sonostroff d. 31 Juli 1870 och Olenitza (60° 30') d. 4 Sep-

tember samma år, på sistnämnda ställe i stor mängd under små-

stenar på lergrund. — Funnen äfven i Sv., Tyskl., s. Ryssl.,

och på Kirgisiska stepperna. — U. F. M.

15. Elmis aeneus Mull. — Thoms. Sk. C. II, 130.

1. - Seidl. F. B. 76.

Temligen sällsynt i strida floder, men utbredd öfver hela

området åtminstone ända till Muonio Öfverby (68° 10'). — Ut-

bredd öfver h. Eur. — U. F. M.
Obs. Denna art står i flera samlingar under namn af E. MiilleriM a n n.

16. E. Volkmari Panz. — Thoms. Sk. C. Ill, 130,2.

— Seidl. F. B. 77. - Sturm. Ins. Deutschl. XXIII, 11, t.

409. - Limnius Sahlb. /. F. 184, 1.

Sällsynt i strida floder; tagen i Eura socken i Satakunta

af C. Sahlberg och i Viborgs län af Mannerheim, jag har

tagit den med håf från gräset invid stranden af Viisjoki i Rau-

tus socken i södra Karelen d. 29 Juni 1866 och på samma sätt

vid Tschapoma flod i Ryska Lappmarken (66° 20') d. 2 Sept.

1870. — Spridd i n. och m. Eur. — U.F.M.
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17. E. nitens Mull. — Thoms. Sk. C. II, 130, 3. -
Seidl. F. B. 77. — S turin. Ins. Deutsch. XXIII, 28 t.

443, f.
D. — Limnius cupreus Gyll., Sahlb. /. F. 184, 2.

Sällsynt i rinnande vatten; funnen af C. Sahlb erg i Y-

läne, af Mannerheim i Viborgs län, jag bar tagit den i grä-

set utmed flodstränder i Eautus socken d. 29 Juni 1866 ocb

vid Wigfloden i Ryska Karelen (64°) i slutet af Juli 1869. —
Utbredd öfver större delen af Eur. — U. F. M.

Obs. Denna art står i flera finska samlingar änder namn af E. are-

olatus Mann.

18. Limnius tuberculatus Mull. — Thoms. Sk. C. II,

132, 2. — Sturm. Deutschl. Ins. XXII, 78,405. — Seidl.

F. B. 76.

Sällsynt i åar och bäckar under stenar och trädstycken,

samlas lättast med håf, då den uppstiger på grässtrån invid vat-

tenranden. Jag har träffat den Yläne, södra Karelen, Ryska
Karelen och nordligast vid Kuusamo kyrkoby (66°). — Spridd

i h. Eur. — U. F. M.

19. L. troglodytes Gyll. — Thoms. Sk. C. II, 132,

1. — Seidl. F. B. 76.

Sällsynt vid stränder af sjöar och floder; funnen i Vi-

borgs län af Mannerheim, jag har tagit den i flera exemplar vid

stranden af Pyhäjärvi sjö i Yläne äfvensom vid Paanajärvi i

Kuusamo och nordligast vid Tschapoma i Ryska Lappmarken
(66° 20'). — Föröfrigt är den funnen endast i Sv. och på Pyre-
néerna och Caucasus. — U. F. M.

20. Georyssus pygmaeus Fabr. — Thoms. £&. C. Il,

134, 1. — Sturm. Deutschl. Ins. XXII, 37 t. 398. — Seidl.

F. B. 77.

Sällsynt i sydvestra Finland; den lefver vid leriga strän-
der, der den träffas vårtiden, merändels öfverdragen af ett lager
af ler och indragande benen då den oroas, hvarigenom den är
svår att upptäcka. Funnen i Nummis af F. Sahlb erg och E.
Bonsdorff samt i Pargas och på Åland af 0. Reuter. —
Utbredd öfver större delen af Eur. och funnen äfven i Sibirien.
- U.F.M.



Tabellarisk öfversigt af arternas utbredning.

Fam. (ryrinidae.
Gyrinus L.

1. G. naiator L. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. Kb. Kr. Oa. O. L. Lr.

2. G. bicolor Payk. Al. A. St. N. . . Ka. . .Kr
3. G. marinus Gyll. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. Oa. O. L. Lr.

var. opacino Al. A Kr
var. rufino Al. A. St. . T Kr
var. aeneus Thoms. K. . Kr

4. G. opacus Sahlb. Kr. Oa. O. L. Lr.

rar. opacino Lr.

5. G. minutus Fabr. Al. A. St. N. T. S. Ka K. . Kr. Oa. . L. Lr.

var. rufino L. .

Orectochilus Dej.

6. O. villosus Fabr. . . St. . T. . Ka

Fam. Parnidae.
Parnus Fabr.

7. P. prolifericornisYnbr. Al. A. St. . T. . Ka. . . Kr
8. P. grisens Er. .A K
9. P. auriculatus 111. Al. A. . N. . . Ka. . . . Oa. .

Fam. Heteroceridae.
Heterocerus Fabr.

10. H. fusculus v. Kies. . A. . N. T. S. Ka. K
11. H. marginatus Fabr. .A
12. H. maritimus Motsch. .A K
13. H. intermedius v. Kies. . . . N. . . .K
14. H. fossor v. Kies. Kr. . . . Lr.

Fam. Limniidae.
Elmis Latr.

15. E. aeneus Mull. .... T. . Ka. K. . Kr. . O. L. .

16. E. Volkmari Panz. . . St. . . . Ka Lr.

17. E. nitens Miill. .A Ka. . . Kr. ,

Limnius 1 11ig.

18. L. tuberculatus Miill. . . St. . . . Ka. . . Kr. . O. . .

19. L. troglodi/ies Gyll. . . St. ... Ka O. . Lr.

Fam. Georyssii.
Georyssus Latr.

20. G. pygwaeus Fabr. Al. A



Synopsis

Amphilricorisariim et Hydrocorisarum

Fenniae.
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I Jå vi i R. F. Sahlbergs Monographia Geocorisarum Fen-

niae och den af mig utarbetade Ofversigt af Finlands och

den Skandinaviska halföns Cicadariae äga handböcker, med

tillhjelp af hvilka det är möjligt att bestämma de flesta i

Finland förekommande former, hörande till dessa grupper af

Hemiptera, och då vi dessutom snart hafva att emotse en ny

bearbetning af våra Geocorisae, men inom vår litteratur der-

emot ej finnes något motsvarande arbete öfver de mindre

insektgrupper, hvilka i systemet stå emellan dem: Amphi-

bicorisae och Hydrocorisae, har jag försökt i närvarande upp-

sats att i någon mån fylla denna brist.

Hvad Amphibicorisae angår, hafva hithörande former

genom Schummels, Fiebers, Flors och Ståls förtjenst-

fulla arbeten, såväl hvad arternas begränsning, som sj7stema-

tiken angår, redan länge varit på det klara, ehuru man vis-

serligen haft delade åsigter i frågan om vissa generas om-

fång, om det ena eller andra slägtnamnet bör ega företräde

och andra dylika mindre vigtiga frågor. Bestämmandet af

de skilda arterna är ej heller förenadt med några svårighe-

ter, om man blott ihågkommer den hos dem förekommande

dimorphismen, hvilken af författarne blifvit mindre beaktad.

Till följd af klimatologiska förhållanden uppträda nemligen

några arter i vissa trakter, der sommaren är jemförelsevis

kort och kall, så att dessa insekter ej hinna utbilda de för

artens bestånd mer eller mindre umbärliga flygorganerna,

vanligtvis med korta rudimenter till eller alldeles utan täck-
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och flygvingar. Deremot utveckla sig körsorganeraa hasti-

gare på dessa lokomotionsverktygs bekostnad, på det insek-

ten må hinna sörja för sin arts fortplantning, förr än kölden

gör slut på dess korta lif. I andra varmare trakter kunna

dessa Hemiptera deremot förekomma regelbundet med full-

bildade täck- och flygvingar; äfven, der de i allmänhet äro

vinglösa eller kortvingade, blifva de någongång under sär-

skilda gynnande förhållanden långvingade. Inom Åmphibi-

corisernas grupp förekommer sålunda den högsta grad af di-

mophism och de arter, hvilkas ena imago-form är helt och

hållet vinglös, kunde benämnas heldimorpha (species pandi-

morphae). Ännu lättare än andra kunna derför dessas ving-

lösa former tagas för larver, ehuru deras utvecklade ge-

nerationsorganer och fastare kroppshölje alltid skilja dem

derifrån.

Bland Hydrocorisae har utredningen af det artrika släg-

tet Corisa till följd af den stora likhet, som råder arterna

emellan, länge tagit entomologernes tålamod och skicklighet

i anspråk. Dock har F. X. Fieber, hvars arbeten öfver

öfriga grupper bland Hemiptera inom vetenskapen haft epok-

görande inflytande, äfven bidragit att öfver ifrågavarande

insekter sprida fullständigare ljus. I byggnaden af framtar-

serna hos hannen upptäckte han nemligen särdeles constanta

artkaraktärer, på samma gång han noga fäste afseende vid

den äfvenledes föga varierande färgteckningen på prothorax

och täckvingar. Icke desto mindre har kännedomen om

dessa djur gjort ett ofantligt framsteg genom C G. Thom-

sons afhandling öfver de svenska arterna af detta slägte, in-

förd i Opuscula entomologica /, i hvilket likasom i alla hans

entomologiska arbeten det systematiska snille framlyser, hvil-

ket utan tvifvel gör honom till en af nutidens mest framstå-

ende entomologer. Douglas och Scott hafva i Ent. Monthl.
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Mag. 1868

—

J 870 utförligt beskrifvit ett stort antal nya spe-

cies från England, men måhända hafva de stundom såsom

arter framhållit former, som rättare äro att anses som va-

rieteter. Möjligen skola äfven förnyade undersökningar i na-

turen leda till någon förändring i uppfattningen af de i det

följande beskrifna finska formerna, alldenstund vistelseortens

olikhet, isynnerhet beskaffenheten af bottnen på den vatten-

samling, i hvilken de lefva, synes åstadkomma ganska märk-

bara förändringar i färg och storlek m. m., hvilka omstän-

digheter ännu ej äro fullt utredda.

Inom vårt område äro mig veterligen funna 38 arter

till ofvannämnda grupper hörande Hemiptera. Af dessa äro

7 ännu ej förut anförda från Skandinaviska halfön nemligen:

Mesovelia Parra n. sp. C. carinata,

Corisa sodalis, 0. Wallengreni,

C. intermedia n. sp. C. pallidula.

C. Wollastoni,

Uteslutande i områdets norra del äro funna:

Corisa intermedia n. sp. C. cavifrons;

C. Wollastoni,

i sydvestra delen:

Hydrometra paludum,

Corisa Hellensi

och i sydöstra delen:

Hydrometra najas, Corisa Wallengreni,

Mesovelia Parra n. sp. C. pallidula;

Velia currens,

deremot äro följande utbredda öfver hela området:

Hydrometra aspera, Corisa praeusta,

H. lacnstris, C. fossarum,

H. odontogaster, C. semistriata.
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Dispositio synoptica familiarum et generum.

Sectio Gymnocerata.
1. 12. Antennae exsertae, capite longiores.

2. 3. Corpus subtus glabrum vel pube aqvam admittente
tectum, hemielytra saepissime e clavo, corio et

membran a eomposita, interdum abbreviata. Series

Geocorisae (vide F. Sahlb. Monogr. Geocor. Fenn.)

series Ampliilricorisae.

3. 2. Corpus durum, subtns tomento aqvam non admit-

tente tectum; hemielytra vel tegmina membra-
nacea, costis validis longitudinalibus et transver-

salibus sparsis expansa, interdum abbreviata vel

nulla.

4. 11. Corpus oblongum, oculi pronoti margine antico attin-

gentes vel approximati.

Fam. Hydrometridae.

5. 6. Pedes regimatorii, sterni lateribus inserti, coxis po-

sterioribus late distantibus et a coxis anticis

valde remotis. — Gen. Hydrometra Fabr.
6. 5. Pedes gressorii, coxae posteriores approximatae, ab

anticis minus remotae.

Fam. Veliidae.

Rostrum triarticulatum, tegmina membranacea, crasse

venosa vel nulla.

Pedes graciles, ungviculis in apice tarsorum positis;

caput elongato-triangulare. — Gen. Mesovelia

Muls. et Rey.
Pedes crassiores, ungviculis ante apicem tarsorum

positis, caput breve. — Gen. Velia Latr.

Rostrum qvadri-articulatum ; hemielytra extus area

angusta coriacea, intus et apice membranacea et

innervosa; antennae 5-articulatae. — Gen. He-
brus Curt.

Fam. Limnobatidae.

11. 4. Corpus filiforme; caput ante oculos coarctatum, o-

culi longe ab apice prothoracis remoti. — Gen.

Lim?wbates Burm.

7.
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Sectio Cryptocerata.
12. 1. Antennae brevissimae, infra-oculares, saepe retractae.

series Hydrocorisae.

Corpus glabrum vel pube aqvam admittente tec-

tum; hemielytra coriacea; ocelli nulli.

Fam. Nepoidea.

13. 16. Acetabula antica in disco prosterni sita; appendi-

ces caudales aéroductum constituentibus exserti;

antennae triarticulatae, articulo secundo et ter-

tio lateribus uncato-productis.

Tarsi uniartieulati.

14. 15. Corpus oblongum, valde depressum, rostrum subco-

nicum, coxae anticae minus longae. — Gen.

Nepa L.

15. 14. Corpus lineare, subcylindricum; rostrum basi coarctatum ; coxae
anticae longissimae, tenues. — Gen. Banatra Fabr.

16. 13. Acetabula antica in margine postico prosterni sita.

Pam. Notonectidae.

17. 18. Rostrum liberum; tarsi omnes biarticulati; scutel-

lum magnum.
Rostrum 4-articulatum, articulo secundo basi coar-

ctato; antennae 4-articulatae, articulo tertio capi-

tulato-ciliato. — Gen. Notonecta L.

Fam. Corisidae.

18. 17. Rostrum occultum, tarsi antici uniartieulati, postici

dilatati.

19. 22. Scutellum nullum; antennae 4-articulatae.

20. 21. Caput antice rotundato-declive, crassum. — Gen.
Corisa Geoffr.

21. 20. Caput antice attenuatum, vertice prominulo, cum
fronte in angulo acuto connivente. — Gen. Cy-
matia Flor.

22. 19. Scutellum distinctum, breve; antennae triarticulatae.

Gen. Sigara Fabr.



AmphibicorisaeSeries rtllipillUIUUI l6dtJ L. Duf.

Corpus duriusculum, subtus tomento sericeo, aqvam non

admittente, tectum. Antennae exsertae, filiformes, capite lon-

giores. Hemielytra membranacea, valide venosa, corio inter-

dum coriaceo, interdum valde abbreviata vel nulla.

Hithörande Hemiptera uppehålla sig vid vatten, der de

med färdighet kunna springa på vattenytan. De lifnära sig af

safter förnämligast af andra insekter, hvilka de uppfånga och

döda.

Fam. Hydrometridae Dougi. et 4ott.

Corpus oblongum, angustum, subtus dense tomentosum.

Caput elongato-pentagonale, nutans. Oculi globosi, margi-

nen! apicalem prothoracis attingcntes. Ocelli minuti. Ro-

strum breviusculum, 4-articulatum, articulo primo et seeundo

brevissimis, tertio longissimo. Antennae ex articulis 4 distin-

ctis compositae, elongatae. Pronotum postice longe produ-

ctutri. Hemielytra plana, costis validis, interdum nulla. Pro-

sternum brevissimum; mesosternum maximum, metasternum

breve, transversum. Coxae anticae approximatae, interme-

diae et posticae valde distantes et ab antieis longe remotae,

laterales. Pedes anticae raptorii, posteriores remigatorii, elou-

gati, maxime divaricati, ungviculis anteapicalibus brevissimis.

Denna familj innehåller de största och mest typiska Am-
phibicorisae, hvilka lefva af rof och äro utbredda öfver alla

zoner.

Gen. Hydrometra Fabr.

Corpus lineare, angustum. Caput ante oeulos constri-

ctum, cylindricum. Rostrum breve, anticulo primo seeundo

longiore, ambobus brevissimis, 3:o longo, 4:o qvadruplo lon-

giore. Antennae in tuberculo laterali ante oeulos postitea
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graciles, corpore dimidio distincte longiores, articulo primo

ultimo paullo longiore: 2:o et 3:o ceteris paullo brevioribus,

articulo intermedio brevissimo separatis. Oculi subglobosi,

protboracis margine antico attingentes, iatus leviter emargi-

nati; ocelli aegre observandi. Pronotum supra deplanatum,

ante apicem leviter constrictum, postice leviter dilatatum,

utrinqve tuberculatum. Scutelluni nullum. Hemielytra vel

explicata angusta, embolio nullo, corio a clavo membranaqve

baud discreto, costis validis, cellulam unicam discoidalem qvat-

tuorqve ante apicales formantibus (f. macr.), vel abbreviata,

subcoriacea (f. bracb.), vel nulla (f. aptera). Alae in /'. ma-

croptera explicata, hemielytris distincte latiores. Abdomen
supra planum, lateribus reflexis, sulco profundo separatis,

subtus convexum: segmento sexto apice utrinqve spinoso-vel

dentato-producto; segmentis genitalibus in mare tribus, se-

cundo tantum subtus visibile; in femina tantum duobus, supra

subtusqve visibilibus, horum primo medio fisso. Prosternum

breve, canaliculatum; mesosternum magnum, metasterno lon-

gius. Coxae anticae approximatae, intermediae et posticae

latissime distantes, lateraliter extensae, intermediae ab anticis

multo magis qvam a posticis distantes, breves, globosae, po-

steriores in angulis posticis meso- et metasterni tuberculato-

prominentibus insertae. Pedes anticae raptorii, ceteris bre-

viores et crassiores, tibiis leviter dilatatis; posteriores remi-

gatorii, longissimi, cylindrici, intermedii posticis longiores.

Tarsi omnes biarticulati, articulo primo anticorum secundo

longitudine subaeqvali, posticorum hoc distincte longiore:

ungviculis minutis, paullo ante apicem tarsorum insertae.

Hithörande insekter lefva ofta familjevis på ytan af stil-

lastående eller flytande vatten, på hvilka de stötvis med sina

långa ben röra sig framåt med stor snabbhet och stundom
göra höga språng öfver vattnet. De lefva af rof och äro ut-

bredda öfver alla verldsdelar.

Larverna äro korta, gulaktiga med svarta teckningar och
försedda med tjockare fötter än de fullbildade insekterna.

A. Antennae graciles, dimidio corpore longiores; abdomen segmento

6:0 apice utrinqve longe spinoso-producto. (Limnoporus Stål).

17
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1. H. rnfoscutellata Latr.

Anguste linearis, nigra, antennarum articulis tribus ba-

salibus, articulo tertio rostri dimidio apicali, pronoto disco

postico, maeulis ante coxas pedibusqve cinnamomeis, femoribus

antieis intus nigro-vittatis- hemielytris fuscis; subtus dense

argenteo-tomentosa, pectore lateribus infra lineam nigram

postocularem linea longitudinali argentea notato; antennis

articulo primo ultimo subaeqvali et secundo dimidio longiore,

tertio secundo paullo breviore; rostro coxas anticas distincte

superante; pronoto inter tuberculos humerales capite cum o-

culis parum latiore, ante apicem transversim depresso, tu-

berculis anteapicalibus parum discretis, carina elevata di-

stincta; abdominis spinis apicalibus teretibus; pedibus inter-

mediis posticis parum longioribus, feinoribus posticis qvam

femoribus intermediis distincte longioribus; tarsis anticis ar-

ticulis aeqvilongis, intermediis tibiis parum brevioribus, arti-

culo primo secundo plus qvam qvadruplo longiori, tarsis po-

sticis tibiis duplo brevioribus, articulo basali secundo duplo

longiore; species apud nos alata. Long. 13— 17 m. m.

Mas: abdomine angustiore, segmento 6:to apice profunde

rotundato-sinuato, segmentis genitalibus bujus spinas exce-

dentibus, primo postice longitudinaliter compresso-carinato.

Femina: abdomine ante apicem levissime dilatato, apice

vittis G cinnamomeis, segmento 6:o apice minus profunde rotun-

dato-sinuato, segmentis genitalibus hujus spinas baud exce-

dentibus, segmento anteriore tectiformi, subcarinato.

Flor Rhynch. IAvi. 736, 3. — Fieb. Eur. Hem. 106 ,

/. — Herr.-Sff. Wanz. Ins. IX, 67 et 69 fiy. 924.

Gerris Latr. Gen. Ins. III, 137, 2, (1807). — Scbumm.
Ploter. 32, 2.

Ilydrometra lacustris Fall. Hem. Sv. 159, l,indiv. maj.

Limnoporvs Stål Syn. Hydvob. Svec; Ofv. Vet. Ak.

Förh. 1868, 395, 1.

Species magna, linearis, pronoto postice minus dilatato,

disco rufescenti antennisqve longioribus primo intuitu dignota.

Ej sällsynt på stillastående och långsamt rinnande vatten

isynnerhet i skogskärr öfver större delen af området; nordli-
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gast har jag funnit den i fjällvatten vid Kantalaks i Ryska

Lappmarken (67°). — Spridd öfver n. och ni. Eur. och äfven

tagen i Sib. — U. F. M.

B. Antennne corpove dimidio distincte breviores.

a. Antennne artienlo pvimo duobus seqventibus simul sumtis distincte

longiore, abdomen segmento sexto utrinqve spinoso-producto. (Hyyrotre-

chus Stål.)

2. H. pal uti lim Fabr.

Elongata, ad coxas intermedias dilatata, nigra, opaea,

linea prpthoraeis laterali, antice abbreviata albida, abdominis

margine laterali maculisqve ante coxas ilavis, subtus tomento

griseo-argenteo dense vestita, peetore utrinqve lateribus liuea

postoculari nigra; antennis articulo primo curvato, secundo

plus qvam duplo longiore; 3:o contiguis paullo breviore;

rostro coxas anticas parum excedente; capite basi bisinuato :

pronoto subrugoso, punctato, augulis anticis tuberculato-ele-

vatis, pone coxas anticas leviter constricto et transversim

depresso, longitudinaliter distincte carinato, spinis segmenti

6:i abdominis longis, teretibus, segmentis genitalibus baud

brevioribus, tarsis anticis articulo secundo primo paullo lon-

giore; femoribus intermediis et posticis aeqvilongis; tibiis

intermediis tibiis tarsisqve posticis simul sumtis longitudine

aeqvalibus, qvam tarsis suis duplo longioribus, horum arti-

culo primo secundo triplo longiore; tibiis posticis tarsis 2 ;
]

longioribus, articulo primo secundo duplo longiore; apud nos

alata. Long. 12— 14 m. m.

Mas: segmento 4:o ventrali profunde angulariter emar-

ginato, spinis lateralibus segmentis genitalibus aeqvilongis,

bis Havomarginatis, segmento primo medio carina antice fur-

cata instructo.

Femina: segmento 6:o ventrali minus profunde rotun-

dato-emarginato, spinis lateralibus segmentis genitales paullo

superantibus, bis flavescentibus.

Fabr. Syst. Rhyng. 258, 3. — Burm. Handb. d. Ent.

Il, 210, 1. -- Herr.-Sff. Wanz. Ins. IX, 67, 70 pg. 926.

— Flor. Rhynch. Livl 732, l. — Thoms. Opusc. ent. 395.

— Dougl. et Scott Brit. Hem. 559, 1. — Fieb. Eur.

Hem. 106, 2.
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Gerris Fabr. Ent. syst. IV, 188, 5(1794). -Schumm.
Plot. 29, i, t. 4 f.

3.

Var. b: linea transversa curvata verticis aliaqve longi-

tudinali abreviata antica pronoti ferrugineis.

Seqventi simillima, statura paullo breviore, spinis seg-

menti abdominis sexti longioribus, margine laterali abdomi-

nis flavo, tarsorumqve posticorum articulo primo secundo

duplo longiore facile distingvenda.

Sällsynt; funnen af Juslin i södra Finland och. af 0.

Reuter i Pargas; jag har tagit den vid Hattanpää nära Tam-
merfors (62") den 7 Juni 1874. — Funnen i Sv. och i Öst.-

prov. samt här och der i m. Eur. — U. F.M.

3. H. najas De Geer.

Elongata, angusta, postice leviter angustata, nigra, o-

paca, subtus tomento argenteo, hinc inde flavescenti-micante,

dense vestita, maculis ante coxas, metasterno maculaqve acuta

triangulari mesosterni fere usqve ad apicem extensa pallide

fl avi s; antennis articulo primo curvato, secundo fere triplo

longiore, 3:o contiguis paullo breviore; pronoto punctulato,

medio transversim ruguloso, pone coxas anticas linea trans-

versa distincta impressa, apice pone angulum interiorem ocu-

lorum utrinqve obtuse tuberculato, sed angulis ipsis rotun-

datis, medio longitudinaliter carinato, ante stricturam inae-

qvaliter depresso, obtuse bituberculato; spinis segmenti sexti

abdominis minus longis, depressis; tarsis anticis articulo primo

secundo paullo breviore; femoribus 4 posterioribus aeqvilon-

gis, tibiis intermediis tibiis tarsisqve posticis simul sumtis

parum brevioribus, tarsis duplo longioribus, horum articulo

l:o secundo triplo longiore, tibiis posticis tarsis fere triplo

longioribus, horum articulo primo secundo \ longiore; spe-

cies panto-dimorpha. Long. 13— 16 m. m.

Forma macroptera: hemielytris fumatis, costis crassis

nigris, fulvo-puberulis, apicem segmenti qvinti abdominis attin-

gentibus, alis his parum brevioribus; thorace crassiore, pronoto

magis declivi, tuberculis humeralibus distinctis.

Forma aptera: hemielytris alisqve nullis, thorace angu-

stiore, pronoto parum declivi, tuberculis humeralibus vix ullis.
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Mas: segmento sexto ventrali apice profunde rotundato-

sinuato.

Femma: segmento sexto ventrali apice minus profunde

rotundato-sinuato.

Dougl. et Scott Brit. Hem. 360, 2. — Fieb. Eur.

Hem. 107, 3.

Cimex De Ge er Mem. Ins. III, 311, 39, 16, f.
7—19,

(1773).

Ilygrotrechus Stål Öfv. K. Vet. Ak. Förh. 1868, 396, 1.

Genis apteraB chumm. Plot. 34, 3, Taf. 4, f. 4 et 20-24.

Ilijdrometra Boh. Öfv. Vet. Ak. Förh. 1852, 79, 38.

- Flor. Rhynch. Livl. /, 734, 2.

Praecedenti simillima, spinis segmenti sexti abdominis

brevioribus, in utroqve sexu segmentis genitalibus breviori-

bus, prothoracis angulis anticis haud prominulis tarsorumqve

posticorum structura facillime distingvenda.

Den kortvingade formen är högst allmän på forsande flo-

der och bäckar i sydöstra Finland, den långvingade har jag en-

dast funnit i några honexemplar vid Kirjavalaks i Ladoga Ka-

relen i början af Augusti 1872. — Utbredd öfver hela Eur. och

angränsande delar af As. — U. F. M.

b. Antennae articulo •primo duobus seqventibus simul sumtis haud

longiove; abdomen segmento sexto utrinqve dentato-producto. (Limnotre-

chus Stål.)

aa. Pronotum supra ad partem fcrrugineum.

4. H. thoracica Schumm.

Linearis, minus angusta, nigra, opaca, tenuissime fulvo-

puberula, disco posteriore pronoti ferrugineo-cinnamomeo, an-

tennis maxima ex parte, capitis apice, vitta angusta anterius

abbreviata infra margines laterales, macula magna prosterni

utrinqve ante coxas, macula magna distincta inferiore aceta-

bulorum posteriorum, limbo abdominis pedibusqve flavis,

trochanteribus anticis subtus, linea interiore vittaqve lata per-

currente exteriore femorum anticorum nigris; hemielytris fu-

matis; subtus tomento denso argenteo aeqvaliter tecta; an-

tenarum articulo primo secuudo tertioqve simul sumtis lon-

gitudine vix breviore, 4:o 2:o distincte longiore, rostro coxas
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anticas superänté; pronoto subaeqvaliter declive, antice trans-

vevsim leviter depresso, apice pone oculorum angulum inte-

riorem obsolete tuberculato, angulis deflexis vix, ullis, medio

longitudinaliter carinato ; tegminibus abdominis apieem fere

attingentibus, angulis posticis segmenti sexti abdominis den-

tato-productis; tarsis intermediis tibiis -]• brevioribus, articulo

primo secundo duplo longiore, posticis articulo primo secundo

dimidio longiore; species apud nos semper alata, alis fusco-

hyalinis. Long. 10— 11 m. m.

AJas: segmento ultimo ventrali postice sat profunde ro-

tundato-emarginato.

Femina: segmento ultimo ventrali postiee leviter rotun-

dato-emarginato, primo genitali utrinqve obliqve impresso.

Flor. Rhynch. Livl. /, 75,9, 5. — Fieb. Eur. Hem.

108, 6. — Dougl. et Scott Brit. Hem. 563, 3.

Gerris Scbuinm. Plot. 46, 8, (1832).

Limnotrechus Stål. Öfv. Vet. Ak. Förh. 1868, 397, 1.

Var. b: carina pronoti antice etiam Hava.

Seqventi simillima, vitta laterali protboracis antice pone

coxas anticas abbreviata, maculis ante coxas majoribus, pro-

noto magis aeqvali distingvenda.

Sällsynt; tagen i Pargas af 0. Ren ter, jag bar funnit

den flere gånger på stillastående vatten vid Helsingfors. — Fun-

nen i s. Sv., Ost. -prov., Engl., Tyskl. och Frkr. — V. F. Al.

5. H. aspera Fieb.

Elongata, postice leviter attenuata, uigra, opaca, supra

subglabra, pronoti linea longitudinali antica discoqve maxi-

mo rufo-ferrugineis, apice capitis, antennis ultra medium, ar-

ticulo tertio rostri pone medium, vitta angusta infra margines

laterales usqve ad apicem continuata, vitta utrinqve prosterni

ante coxas, linea angusta et obsoleta exteriore acetabulorum

posteriorum, limbo laterali abdominis pedibusqve flavo-cinna-

moneis, trocbanteribus anticis subtus, vitta lata exteriore i'e-

mOTum anticorum coxisqve posterioribus superne nigris; sub-

tus tomento denso argenteo fere in vittis disposita tecta; an-

tennis articulo primo secundoqve simul surntis distincte bre-
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viore, 4:o 2:u paullu longiore; pronoto, medio longitudinali-

ter carinato, anterius constrieto et transversim impvesso, disco

antico late obtuse bituberculato, angulis anticis dentato-ele-

vatis, angulis posticis segmenti sexti abdominis dentato-pro-

ductis, tibiis intermediis tarsis \ longioribus, hujus articulo

primo secundo fere duplo longiore, tarsis posticis articulo

primo secundo £ longiore; species panto-diinorpba. Long.

10-11 m. m.

Forma macroptera: hemielytris abdominis apicem fere

attingentibus, saepissime hyalinis, venis nigris, alis explicatis,

albido-hyatinis, apicem versus leviter fumatis, thorace crasso,

pronoti tuberculis humeralibus distinctis.

Forma aptera: bemielytris alisqve nullis, thorace minus

crasso, pronoto subplano, tuberculis humeralibus nullis.

Mas: segmento sexto ventrali apice profunde rotundato-

emarginato, segmentis genitalibus elongatis, secundo gibboso-

convexo, pronoti tuberculis distinctioribus.

Femiua: segmento sexto ventrali postice leviter emar-

ginato, segmento primo genitali utrinqve obliqve depresso,

pronoti tuberculis obsoletioribus.

Fieb. Fur. Hem. 108, 8, (1861).

Limnotrechus Stål. Öfv. Vet. Ak. Förh. 397, 2.

Hydrometra lacustris var. c. Zett. Ins. Lapj). 282, 2.

Praecedenti valde affinis, colore rufescenti pronoti ob-

scuriore, antennis tenuioribus, articulo priino tarsorum posti-

corum breviore, abdomine subtus subvittatim tomentoso no-

tisqve jam allatis distingvenda.

Temmeligen sällsynt i bergstrakter, men utbredd öfver

hela området; i Lappmarkerne, der den är allmännare, förekommer
den mest vinglös, i södra och mellersta Finland hafva båda for-

merna blifvit tagna i kopulation, hvarvid hanen vanligtvis va-
rit vinglös. — Funnen i Sv. och Tyskl..— U.F.M.

bb. Pronotum supra nigrum, unicolor.

6. H. lacustris L.

Elongata, utrinqve angustata, nigra, opaca, supra tenuis-

sime fusco-puberula, lineola obsoleta longitudinali antica li-

neaqve laterali antice acuminata et abbreviata pronoti, ma-
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cala utrinqve apicali capitis, pläga prosterni ante coxas utrin-

qve, acetabulis posterioribus subtus, abdominis limbo pedi-

busqve flavo-cinnamomeis, macula oblonga inferiore trohan-

terum anticorum vitlisqve duabus exteriore et interiore ba-

6in versus abbreviatis femorum anticorum nigris, tibiis apice

tarsisqve praesertin anticis obsolete infuscatis: subtus argenteo-

tomentosa; antennis articulo primo secundo tertioqve simul

Bumtis paullo breviore, 4:o 2:o paullo longiore; pronoto ante

apicem constricto et transversim impresso, obtuse bituberculato,

angulis apicalibus leviter dentato-elevatis; tibiis intermediis

tarsis i longioribus et qvam tibiis tarsisqve posticis simul sum-

tis parum brevioribus, tarsorum intermediorum articulo primo

secundo 3^ longiore, posticorum articulo basali secundo duplo

longiore; species pbanero-dimorpha. Long. 8— 10 m. ra.

Forma macroptera: hemielytris abdominis apicem fere

attingentibus, alis his paullo brevioribus, hyalinis, postice in-

fuscatis; thorace crasso, pronoto declivi, tuberculis humera-

libus distinctis.

Forma brachyptera: hemielytris angustis, apicem seg-

menti qvarti dorsalis vix attingentibus, apice divaricatim angus-

tatis, alis nullis; thorace minus crasso, pronoto supra depla-

nato, tuberculis humeralibus obsoletioribus.

Mas: segmento sexto ventrali postice emarginato et me-

dio profunde rotundato-sinuato, segmento secundo genitali

apice subcarinato, utrinqve obsolete impresso, ventre nigro.

Femina: segmento sexto ventrali postice satis profunde

aeqvaliter rotundato-emarginato, segmento primo genitali me-

dio carinato, utrinqve obsolete obliqve impresso, ventre sub-

tus late flavo-bivittato.

Burra. Handb. al. Ent. II, 210, 2. — Herr.-Sff. Vans.

Ins. IX, 68 et 73, t'. 301, f.
930. — Flor. Rhynch. Livl. I,

142, 7. — Fieb. Eur. Hem. 109, 10. — Dougl. et Scott

Brit. Hem. 566, 5. — Fall. Hem. Sv. 159, 1, (partim).

Clmex L. Faun. Sv. 257, 970 (1761).

Gerris Schumm. Flöt. 43, 7, tab. 3, fig. 11.

Limnotrechus Stål. Ofv. Vet. Ak. Förh.
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Seqventibus distincte major, pedibus anticis pallidiori-

bus structuraqve segmentorum genitalium distingvenda.

Allmän på stillastående och rinnande vatten öfver hela

området, i nordligare delar förekommer den oftare såsom kortvin-

gad och har sålunda blifvit tagen i copulation. — Utbredd öfver

hela Eur. och angränsande delar af As. och Afr. — U. F. M.

7. II. ©doiitogaster Zett.

Elongata, angusta, nigra; supra tenuiter flavo-puberula,

lineola antica media lineaqve interrupta infra margines late-

rales pronoti, vitta utrinqve prosterni ante coxas, limbo an-

gusto abdominis, coxis anticis. macula inferiore nigra excepta,

posteri oribus subtus, femoribus anticis basi inaeqvaliter po-

sterioribusqve flavis, his apice tibiis tarsisqve infuscatis, subtus

dense aeqvaliter argenteo-tomentosa; antennis articulo primo

2:o 3:oqve simul sumtis parum breviore, 4:o 3:o dimidio lon-

giore; pronoto ante apicem constricto et transversim impresso,

angulis anticis obsolete dentato-reflexis; femoribus interme-

diis posticis paullo longioribus, tibiis intermediis tibiis tar-

sisqve posticis simul sumtis aeqvilongis et tarsis intermediis

vix \ longioribus, his articulo primo secundo longiore, tar-

sis posticis tibiis § brevioribus, articulo primo secundo
\

longiore; species phanero-dimorpha. Long. 7±— 8^ m. in.

Forma macroptera: hemielytris explicatis, apicem seg-

menti 6:ti dorsalis attingentibus, nigricantibus, alis his paullo

brevioribus, lacteo-hyalinis, parum infuscatis, thorace incras-

sato, pronoti tuberculis humeralibus distincte elevatis.

Forma brachyptera: hemielytris brevissimis, basin seg-

menti secundi dorsalis vix attingentibus, apice singulatim ro-

tundatis, alis nullis, pronoto subdepresso, tuberculis hume-

ralibus distinctis, sed vix elevatis.

Mas: segmento 5:o ventrali subtus obsolete bitubercu-

lato, 6:o tuberculis duobus altis antrorsum vergentibus ar-

mato, postice emarginato, emarginatura medio rotundato-si-

nuata; segmento primo genitali transversim obsolete impresso.

Femina: segmento 6:o ventrali aeqvaliter rotundato-

emarginato, primo genitali transverso, profunde et late trans-

versim impresso.
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Zett. Faun. Lapp. 7, 006, 3, (1828). — Ins. Lapp.

282, 3. — Flor. Rhynch. Livl. I, 738, 4. — Herr.-Sff.

Wanz. Ins. IX, 67 et 73, f.
931. — Fieb. Eur. Hem. 109, 11.

Gerris Schumm. Ploter 36. 4, t. 3. /'. 8—10.

Limnotrechus Stål. Öfv. Vet. Ak. Förh. 1868, 398,4.

Species parva, angusta, colore, struetura pedum postico-

rum segmentorumqve abdominalium in inare a congeneribus

inox distingvenda.

Allmän öfver hela området på stillastående och rinnande

vatten; förekommer äfven i stor mängd vid hafsknsterna. —
Utbredd öfver n. och m. Eur. — U. F. M.

8. H. argentata Schumm.

Elongata, nigra, opaca, supra tenuiter fulvo-puberula,

lineola antica lineaqve interrupta infra margines laterales

pronoti, vitta utrinqve prosterni ante coxas, lim bo angusto

posteriore abdominis, coxis anticis superne, posterioribus apice

subtus obsolete, femoribus anticis basi intus et posterioribus

subtus flavescentibus; subtus dense argenteo-tomentosa; an-

tennis articulo primo 2:o 3:oqve sabaeqvalibus simul sumtis

paullo breviore, 4:o 3:o § lougiore: pronoto subrugoso-pun-

ctato, antice obsolete late bitubereulato et leviter constricto,

angulis anticis obtuse dentato-retlexis; femoribus intermediis

posticis distincte longioribus, tibiis intermediis tibiis tarsisqve

posticis simul sumtis distincte et tarsis suis \ longioribus,

his articulo primo secundo fere triplo longiore; femoribus

posticis tibiis tarsisqve simul sumtis multo longioribus, lar-

sorum articulo primo secundo \ longiore; species apud nos

semper alata, hemielytris abdominis apicem fere attingenti-

bus, nigricanlibus, alis his paullo brevioribus, basi albidis,

postice late infuscatis. Long. 6| —7^ m. m.

Mas: segmento 6:o ventrali aeqvali, apice emarginato,

emarginatura medio rotundato-sinuata; segmento primo geni-

tali postice bisinuatim emarginato, lobo medio obtuse pro-

dueto, secundo apice obsolete compresso.

Femina'. segmento 6:o ventrali apice aeqvaliter rotun-

dato-emarginato, primo genitali latitudine aeqvilongo, medio

longitudinaliter carinato-elevato, subtectiformi.
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Flor. Rhynch. Lirl. 1, 740, 6. — Fieb. Enr. Hem.

109, 12. - Herr.-Sff. Wang. Ins. IX. 68, 74, fy. 932. —
Dougl. et Scott Brit. Hem. 568, 5.

Gerris Schumm. Ploter. 49, 9.

Limiiotrecltus Stål. Öfv. Vet. Ak. FörJt. 1868, 398, 5.

Var. b : pronoti lineola apicali obliterata, laterali brevis-

sima, obsoleta.

Minima nostratium hujus generis colore pedum obscu-

riore, tibiis tarsisqve posticis brevioribus, simul sumtis tibiis

intermediis distincte brevioribus structuraqve abdominis in

mare a praecedenti, cui simillima, distingvenda.

Sällsynt i södra Finland
;
jag har funnit den vid Helsing-

fors, vid Pulsa jernvägsstation i södra Savolaks, på par ställen

i sydöstra Karelen och nordligast vid Tiudie i ryska Karelen

(62° 30'). — Spridd öfver större delen af Eur., ehuru mera
sällsynt. — U. F. M.

Fam. Veliidae Fieb.

Corpus durum, subtus dense tomentosura. Caput de-

flexum, fere usqve ad oeulos in pronoto insertnm. Kostrum

triarticulatum. Oculi laterales, globosi. Ocelli 2, vel nulli.

Antennae longae, articulis 4 distinctis et interdum adhuc

duobus annuliformibus obsoletis compositae. Abdomen supra

deplanatum, subtus convexum. Coxae omnes approximatae,

intermediae ab anticis qvam a posticis vix magis remotae.

Pedes longi, gressorii, ad currendum in superficie aqvae ido-

nei. Tarsi triartieulati, articulo basali obsoleto. Species di-

morphae, apud nos tantum inexplicatae ca])tae. Hemie^tra
in formis macropteris plana, membranacea, costis crassis

areas 4— 6 formantibus.

De få till vår fauna hörande arterna af denna familj träf-

fas på ytan af rinnande och stillastående vatten, der de röra
sig med ganska stor snabbhet. De äro hel-diniorpha och hafva
i vårt land ännu ej blifvit funna i den bevingade formen.

Gen. MeSOVelia Muls. et Rey.

Corpus lanceolatum, supra deplanatum, subtus convexum,

pubescens. Caput oblongum, convexum, vertice latiore, an-
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tice deflexum, lateribus utrinqve ad' antennarum basiu angu-

lariter tuberculato-dilatatum, subtus gibboso-convexum. Oeuli

globosi, apicem pronoti haud attingentes. Ocelli oculis appro-

ximati, in vertice positi. Rostrum gracile, apice angustatum,

triarticulatum, articulo primo brevissimo, annuliforme, arti-

culo secundo tertio triplo longiore. Antennae graciles, longe

ante oculos positae, 4-articulatae, articulo primo elongato.

Pronotum antice truncatum, appendice semicirculari instru-

ctum. Abdomen segmentis 6 compositum, subtus convexum,

supra depressum, lateribus linea im pressa discretis. Coxae

omnes approximatae, anticae et intermediae subglobosae; po-

sticae conicae, intus contiguae. Pedes elongati, tenues, diva-

ricati, spinulosi; tarsis triarticulatis, articulo basali brevi, ob-

soleto, ungviculis apicalibus parvis. Species nostra solum

aptera capta.

Hithörande art uppehåller sig i sjöar och springer med
lätthet på vattenväxters flytande blad och äfven på vattenytan.

1. M. Parra n. sp.

Elongato-lanceolata, virescenti-testacea, supra nigro-ma-

culata, tenuissime pubescens, subtus dense albido-tomentosa;

capite detlexo, ante oculos subgibboso-convexo, vittis duabus

longitudinulibus punctisqve 4 nigris notato, rostro medium me-

tasterni attingenti, oculis parvulis globosis; antennis dimidio

corpore multo longioribus, articulo secundo ceteris breviore;

pedibus setosis, nigro-sopinulosis, extrorsum longioribus, tar-

sis infuscatis, anticis apice subincrassatis; species panto-di-

morpha. Long. 3

—

3] m. m.

Forma macroptera ignola.

Forma aptera: alis bemielytrisqve nullis; pronoto träns*

verso, antice posticeqve truncato, haud declive, mesonoto

postice late rotundato, fere semicirculari, metanoto antice

late rotundato-emarginato.

Mas: angustior, sublineare; segmento 6:o ventrali apice

leviter emarginato, segmentis genitalibus elongatis, primo po-

stice profunde rotundato-emarginato, emarginatura angulis

obtusis terminata, secundo gibboso, ultimo parvo, subexscrto.
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Femina: latior, abdomine dilatato, apice angustato; seg-

mento 6:0 ventrali postice profunde emarginato, lateribus

utrinqve medioqve obtuse lobato-producto, segmentis genita-

libus magnis, subtus abdominis | occupantibus, primo po-

stice rotundatim emarginato secundoqve medio fissis, hoc lo-

bis basi distantibus, vagina medio aperta.

J. Sahlb. Not. Skptpro Faun. et Flor. Förh. XI, 1870,

303, 169, (ut larva descripta) et XIII, 1874, 481.

Species M. furcata Muls. et Rey. simillima, sed mi-

nor, capite antice magis angustato a descriptione et figura

ab auctoribus (Opus. Ent. I 158) datis, ut mihi videtur, satis

discrepat, sed cetera differentia lätet, propterea qvod hujus

insecti tantum forma macroptera, nostri autem forma solum

aptera adhuc cognita sit. — Forma aptera. Caput oblongo-

triangulare, basi cum oculis pronoti apice fere latius, livido-

testaceum, nitidum, griseo-pubescens, fronte convexa, medio

linea tenuissima longitudinali impressa, gula gibboso-convexa;

vitta angusta verticis, pläga longitudinali clypeali, punctis

utrinqve approximatis ante oculos tubeculisqve antenniferis

nigris. Oculi globosi, prominuli, prothoracis apicem subattin-

gentes. Rostrum medium metasterni attingens, flavum, basi

apiceqve infuscatum, articulo secundo pone basin angustam

incrassato. Antennae corpore parum breviores, setaceae, pu-

bescentes, fusco-testaceae; articulo primo longissimo, leviter

curvato, basi apiceqve obscuriore, ante apicem seta parva

nigra munito; secundo hoc § et 3:o distincte breviore, 4:o

primo parum breviore. Thorax supra virescenti-flavus, late-

ribus vittis duabus longitudinalibus macularibus suturisqve

nigricantibus; suturis distinctis tripartitus, segmento primo

transverso, subtrapezoidali, transversim convexo, secundo me-

dio hoc distincte longiore, basi truncato, apice late rotun-

dato, 3:o antice aeqvaliter rotundato-emarginato, postice trun-

cato, medio qvam lateribus fere duplo breviore. Abdomen
supra deplanatum, lateribus rellexis, a disco sutura profunda

separatis, virescenti-flavescens, lateribus vittisqve duabus latis

discoidalibus irregularibus fuscis; ventre pallide flavo, dense

pallido-pubescenti, albido-tomentoso, stigmatis in segmentie
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singulis utriuqve duobus, nigris. Pedes valde elongati, testa-
'

cei, graciles, pubescentes et nigro-spinulosi, tarsis infuscatis,

pedes antici ceteris breviores, femoribus subtus spinuloso-ci-

liatis, tibiis his paullo brevioribus, apice subincrassatis, nigris,

tavsis his plus duplo brevioribus, articulo tertio ceteris lon-

giore, apice subclavato; pedes intermedii postieis paullo bre-

viores, sed anticis distincte longiores, femoribus subtus obso-

lete spinuloso-ciliatis, extus ante apicem seta instruetis, tar-

sis tibiis duplo brevioribus, iiliibrmibus, pedes postici lon-

gissimi, femoribus subtus parcius spinulosis, tibiis his fere

longioribus, tarsis tibiis fere qvadrupto brevioribus.

Ej sällsynt på mindre sjöar i Ladoga Karelen, löpande med
ofantlig snabbhet på bladen af Nymphaea, Nuphar och Pota-

mogeton-SLrter. Jag har äfven funnit den vid Pungaharju samt

Puisa jernvägsstation i södra Savolaks samt vid Tiudie i Ryska
Karelen (62° 30'), från hvilket ställe jag först beskref den så-

som larv. Vid Pungaharju har jag observerat den i kopulation

cl. 31 Juli 1872. - U.F.M.

Gen. Velia latr.

Corpus oblongum, crassiuseulum, supra planum, subtus

valde convexum, dense tomentosum. Caput parvum, vertice

brevi, basi horisontali, in fronte subverticali rotundatim trans-

eunte, tuberculis antenniferis parvulis, sed distinctis, longe

infra oculos et pvope basin rostri insertis. Oculi globosi,

parvuli, apicem pronoti subatlingentes. Ocelli obsoletissimi,

ad marginem posticem capitis siti, in ter se aeqve longe ac

ab oculis distantes. Rostrum crassum, triarticulatum, medium

mesosterni attingens, articulo primo brevissimo, annuliformi,

secundo subcylindrico ultimo conico triplo longiore. Anten-

nae graciles, corpore dimidio breviores, 4-articulatae, articulo

primo elongato, arcuato. Pronotum antice angustatum, postice

in processu scutellari productum, lateribus deflexis. Abdo-

men segmentis 6 compositum, supra planum, lateribus alte

reflexis, acutis, segmento 6:to late rotundato-emarginato, an-

gulis lateralibus acutis, subtus valde convexum, segmento pri-

mo ventrali carinato. Pro-, meso- et matasterna longitudina-

liter subaeqvalia, metasterno linea distincta transversim ar-
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cuata impress&j acetabulis anterioribus extus tenuiter carina-

lis. Coxae late, intermediae latissime distantes. Pedes lon-

giusculi, crassiusculi, antici ceteris multo breviores: femori-

bus posticis plus minusve inerassatis, tibiis intermediis intus

setis longis apice curvatis ciliatis; tarsis omnibus triarticula-

tis, articulo primo brevissimo; anticis brevibus, dilatatis, ar-

ticulo secundo tertio breviore, posterioribus elongatis, cylin-

drieis, articulo secundo tertio longiore, ungviculis omnibus

tenuibus, paullo ante apicem tarsorum positis. Species di-

morpbae, nostra apud nos tantum aptera capta.

Hithörande arter lefva flockvis på rinnande vatten, hvarest

de löpa snabbt med skiftevisa steg.

Larverna bafva en kortare aflångt äggformig kropp, de

bakre och mellersta tarserna äro 1 -ledade med otydliga klor,

på de främre kan man finna spår till en andra led.

1. V. cnrrens Fabr.

Nigrum, opacum, dense tenuissime fusco-pubescens, la-

teribus dellexis pronoti late, marginibus meso- et matasterni

hinc inde, connexivo abdominis utrinqve, maculis qvadratis

nigris interrupto, vittaqve media ventrali flavis, maculis dua-

bus oblongis obliqve positis prope apicem pronoti aliisqve

versus latera segmentorum dorsalium basalium argenteo-to-

mentosis, antennis corpore dimidio paullo brevioribus, tenuis-

sime pubescentibus, articulo primo ceteris crassiore et secundo

dimidio longiore, basi angustato, 2 et 3 subaeqvilongis, arti-

culo minutissimo conjunctis, ultimo ]>aullo longiore, pronoto

confertim punctulato;; species panto-dimorpba. Long. 6

—

6j

m. m.

Forma macroptera (ex Eur. media): tegminibus abdo-

minis longitudine, nigris, singulis lineola parva in aogulo ba-

sali, macula oblonga in basi areae discoidalis primae, duabus

minoribus rotundatis, prima in medio, secunda ante apicem
elytri niveis; pronoto plus minusve brunnescenti, angulis hu-

meralibus fortiter prominulis, apicem versus fortiter-declivi et

angustato, ante apicem subconstricto, processu scutellari sub-

angulariter producto, apice anguste rotundato.
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Forma brachyptera: tegminibus alisqve nullis, pronoto

nigricante, supra subdeplanato, antice parum declive, pro-

cessu scutellari brevi, postice late rotundato.

Mas: segmentis genitalibus duobus supra iufraqve visi-

bilibus, horisontaliter positis, primo dorsali apice emarginato,

secundo rotundato, primo ventrali brevi, late rotundatim emar-

ginato, secundo, apice rotundato; femoribus posticis fortiter

incrassatis, subfusiformibus, subtus spinulis duobus remotis

granulisqve minutis biseriatis positis armatis.

Femina: segmentis genitalibus brevibus, unico tantum

superiore visibile, inferiore apicali verticali, medio obsoletis-

sime carinato; femoribus posticis leviter incrassatis, subtus

inermibus.

Latr. Gen. Ins. 133, 2. — Schumm. Plot. 19, tab. 1,

fiy. 8 et tab. 11, fg. 1 et 2. — Herr.-Sff. Wanz. Ins. IX,

76. — Burm. Handb. der Ent. — Flor. Rhynch. Livl. I,

746, 1. — Fieb. Eur. Hem. 105, 2. — Dougl. et Scott

Brit. Hem. 571, 1.

Gerris Fabr. Ent. sgst. 193, 22, (1794).

Hydrometra Fabr. Syst. Rhyng. 259, 12. — Fall.

Hem. Sv. 160, 2.

Hydrometra rivtdorum Wolff Icon. Cim. 201, 195, t.

20, 195.

Sällsynt; jag har funnit den vinglösa formen flockvis på
ytan af bäckar med klart forsande vatten i Bautas och Walk-
järvi socknar på Karelska näset i Aug. 1869 samt vid Kirja-

valaks i Ladoga Karelen (61° 50') i Aug. 1872, men förgäfves

eftersökt bevingade exemplar. — Funnen i Sv. och Öst. -prov.

samt utbredd öfver m. och s. Eur. — U. F. M.

Fam. HeMdae Fieb.

Corpus crassiusculum, durum, subtus tomentosum. Ca-

put ovatum, nutans. Oculi parvuli. Ocelli 2, in vertice positi.

Rostrum 4-articulatum, basi in cauali menti absconditum.

Antennae articulis 5 conspicuis compositae. Pronotum antice

angustatum. Scutellum distinctum, late triangulära, apice

rotundato. Hemielytra corio extus anguste coriacea, mem-

brana maximo clavoqve membranaceis; interdum rudimenta-



ria. Abdomen supva planutn, lateribus deflexis. Peelus ca-

naliculatiim; coxae distantes. Pedes mediocres, tarsis biar-

ticulatis, ungviculis apicalibus.

Denna familj liar af skilda forskare fått sig anvisad myc-

ket olika plats i systemet. Am. et Ser v. ock med dem F.

Saklb., Flor. samt Dougl. ock Scott ställa den i närheten

af Tingiderna och Herrich Schäffer bland Lygeiderna. Der-

emot förer Burmeister hithörande arter till sin familj Ilydrodro-

nvici motsvarande Amphibicorisae och till dessa räknades de

äfven af Fieber, hvilken för dem uppställde en skild familj.

Då de såväl i kroppsbyggnad som lefnadssätt visa en stor för-

vandskap med det hos oss ännu ej funna slägtet Microvelia sy-

nes det mig äfven vara naturligast, att föra dem hit.

De i Finland förekommande arterna lefva vid stränder af

stillastående vatten och löpa med färdighet på vattenytan och

vattenväxter. En art är hos oss dimorph. De höra till ett

enda slägte.

Gen. HebrUS Curt.

Corpus parvum, ovatum, durum. Caput ovato-triangulare,

parum declive. Oculi globosi, parvuli, distinete grann Iati.

Ocelli inter oculos positi, inter se multo magis qvam ab oculis

remoti. Rostrum longiim, coxas posticas attingens, articulo ba-

sali ceteris longiore et crassiore, toto iu canalicula menti recon-

dito, articulis tribus ceteris fere aeqvilongis. Antennae longe

infra oculos in tuberculo laterali eapitis positae, 5-articulatae,

articulo primo et secundo brevibus, crassis, ceteris tenuibus,

pilosis, 3:o ceteris longiore. Pronotum apicem versus fortiter

angustatum et declive, antice transversim impressum. Hemielv-

tra vel explicata, maxime ex parte membranacea, parte coriacea

(corio) costali anguste triangulari: vel fere nulla. Abdomen sub-

tus convexum, supra medio planum, lateribus fortiter eleva-

tis, connexivum subtus in ventre transeuns, supra linea distincta

impressa discretum formantibus. Pectus late canaliculatum.

Coxae posteriores subglobosae, lalissime distantes, anticae

subovatae. paullo magis approximatae. Pedes subrobusti, fe-

moribus parum incrassatis, posticis curvatis, articulo primo

secundo breviore et angustiore, ungviculis tenuissimis.

is
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1. H. pusillus Fall.

Fusco-niger, opacus, subtus pallido pubescens, antenna-

rum articulo primo, rostro pedibusqve ferrugineis, macula in

clavo hemielytrorum basali tribusqve obsoletioribus in mem-

brana, duabus nempe transversalibus anteapicaliqve longitudi-

nali niveis; antennarum articulo primo oculorum diametro

fere duplo longiore, capitis apicem longe superante, ceteris

distincte crassiore; vertice tenuiter sulcato
;
pronoto breviter

hexagonale, margine apicali incrassato, angulis lateralibu»

tuberculato-prominulis, disco inaeqvali, medio canaliculis tribus,

intermedia distinctiore; hemielytris abdomine paullo breviori-

bus, membrana maxima, apice late rotundata. Long. 2 m. m.

Mas: segmentis 2 genitalibus visibilibus, secundo an-

gustato, apice recurvato.

Femina: segmentis 3 genitalibus subtus visibilibus, pri-

mo et ultimo minutis, secundo longitudinaliter fisso.

Westw. Ann. ent. cl. France, 1834, Tab. 6, f.
6. —

Herr.-Sff. Wanz. Ins. VI, 39, 596. — F. Sahlb. Mon. Gen.

Fenn. 127, 1. — Fieb. Evr. Hem. 104, 1. — Dougl. et

Scott Brit. Hem. 266, 1.

Lygeus Fall. Monogr. Cim. Sv. 71, 19, (1807), Hem.

Sv. 65, 27.

Var. b: pallidior, corpore supra brunneo.

Temligen sällsynt invid stränder mest af stillastående vat-

ten, der den ses löpa på /jemna-artev och andra vattenväxter och

äfven på sjelfva vattenytan. Den är utbredd åtminstone ända

till Muonioniska (68°), der jag dock funnit endast larven. —
Spridd öfver en stor del af Eur. — U. F. M.

2. H. ruficeps Thoms.

Fusco-niger, opacus, tenuiter pallido-pubescens, capite,

antennis pedibusqve rufo-testaceis, hemielytris clavo hasi in-

determinatim albido, membrana fumata, pronoto brunneo, me-

dio late nigricante; antennarum articulo primo oculorum dia-

metro parum longiore, apicem capitis parum superante; ver-

tice tenuiter sulcato; pronoto margine apicali incrassato, supra

inaeqvali, medio obsolete longitudinaliter canaliculato; species

pbanero-dimorpha. Long. 2 m. ni.
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Forma macroptera: hemielytris abdomine paullo bre-

vioribus, membrana maxima, apice late rotundata; thorace

incrassato, pronoto breviter hexagonale, humeris prominulis,

apicem versus declive et constricto.

Forma bracJtyptera: hemielytris rudimentaribus, sqva-

mam ovatam intus albidam mentientibus; tborace minus crasso,

pronoto antice parum declive, constricto, humeris minus pro-

minentibus.

Mas: segmentis 2 genitalibus subtus visibilibus, secundo

apice angustato et reflexo.

Femina: segmentis 3 genitalibus subtus visibilibus, primo

et ultimo minuto, secundo longitudinaliter subcarinato et fisso.

Thoms. Opusc. ent. 395, (1871).

Hebrus pusillus Flor. Rhynch. Livl. I, 474, 1, forte.

Praecedenti simillima, capite dilutiore, antennarum ar-

ticulo primo distincte breviore elytrorumqve in /'. macroptera

colore vere distincta species.

Sällsynt i sydöstra Finland; jag har funnit den i Parik-

kala (61° 30') i Ladoga Karelen samt vid Wesijärvi strand i Hollola

i södra Tavastland äfvensom flera exemplar af den kortvingade for-

men i Oktober 1874 vid Hoplax träsk invid Helsingfors. — Fun-

nen i Sv. och är troligen längre utbredd, ehuru den ej torde

hafva blifvit skild från föregående art. — U. F. M.

Fam. Limnobatidae rieb.

Corpus lineare, durum. Caput subcylindricum. Anten-

nae filiformes, 4-articulatae. Oculi longe a capitis basi re-

moti. Ocelli nulli. Rostrum 3-articulatum. Thorax elonga-

tus. Coxae in lateribus sterni sitae, extrorsum inter se ma-

gis remotae, subglobosae. Pedes elongati, tenuissimi, tarsi

triarticulati, articulo primo brevissimo, ungviculis tenuibus,

apicalibus.

Hithörande insekter lefva på ytan af stillastående vatten

och äro temligen långsamnia i sina rörelser.

Genus LimnobateS Burm.

Corpus valde elongatum, subfiliforme. Caput porrectum,

subcylindricum thorace longitudine aeqvale, apice ad inser-
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tionem antennarum distinete dilatatum, tuberculis antenuiferig

parvis subdentato-prominulis, genis productis, antice promi-

nentibus. Oculi semiglobosi, prominuli, a capitis basi paullo

minus qvam ab apice remotis. Rostrum subfiliforrae, basin

capitis haud attingens, articulo primo brevi, basi canalicula

incluso, secundo longissimo 3:o duplo longiore. Antennae

tenues, filiformes; articulo primo ceteris distincte crassiore

et breviore, apice subclavato, secundo hoc distincte longiore,

3:o praecedente fere triplo longiore, qvarto secundo longiore

sed tertio breviore. Tborax capite latior, cylindricus, pro-

notum medio leviter constrictum. Abdomen supra planum,

subtus valde convexum; segmentis 6 compositum, connexivum

latum, angulis apicalibus haud productis. Coxae anticae in

anaulis anticis prosterni verticaliter insertae. subglobosae: po-

steriores sensim magis remotae et longiores, ad angulos

posticos obliqve positae. Pedes tenuissimi, filiformes, trochan-

teribus basi augustis, obconicis, femoribus anterioribus aeqva-

libus, qvam posticis distincte brevioribus. Tarsis filiformibus,

articulo primo brevissimo, secundo tertio subaeqvali, ungvi-

culis tenuibus, apicalibus. Species nostra dimorpba.

1. L. stagiioruni L.

Fusco-nigra, opaca, omnium tenuissime griseo-puberula,

capitis basi apiceqve, rostro apice excepto, articulo primo et

secundo antennarum, pedibus, femorum et tibiarum apice larsis-

qveexceptis, vittisqveabdominisplus minusvepallidcferrugineis

vel flavis; antennis corpore dimidio longitudine aeqvalibus,

articulo 3:o 4:o i longiore, rostro arcuato, femoribus posticis

medium segmenti qvinti abdoniinis attingentibus; species pba-

nero-dimorpha. Long. 7*— 8-* m. m.

Forma macroptera: '"bemielvtris abdomine-paullo bre-

vioribus, augustis, linearibus, venis longitudinalibus 2 duabus,

nervö obliqvo alioqve transverso conjunctis fuscis, nervis ni-

gris, maculis obsoletis ochreaceis fuscisqve notatis; pronoto

tuberculo parvo humerali instructo r)
. (sec. Dougl. et Se o 1 1).

Forma brachyptera: beinielvtris brevissimis, linearibus,

metanol o vix longioribus, fuscis, venis elevatis, cellulam an-
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ejustam includentibus
;
pronoto basi qvatn apice haud latiore,

humeris haud discrctis.

Mas: segmentis genitalibus productis, latitudine longio-

ribus, segmento primo tubiformi, apice obliqve truncato, su-

pra in acumine producto, secundo subtus tanturn visibili,

convexo; segmento ultimo ventrali basi utrinqve granulo a-

cuto apicem versus vergenti instructo; abdomine lineari, ob-

scuro. connexivo angusto.

Femina: segmentis genitalibus brevibus, obtusis, supra

in acumine productis, primo subtus tectiformiter eonvexo,

baud diviso; segmento ultimo ventrali aeqvali: abdomine me-

dio leviter dilatato, connexivo latiore, utrinqve angustato, fla-

vescenti, supra strigis duabus longitudinalibus, marginibus

lateralibus vittaqve media ventrali nigris.

Burm. Ilandb. d. Ent. II, 211, 1. — Fieb. Eur. Hem.

t03. — Dougl. et Scott Brit. Hem. 516, 1.

Citnex L. Faun. Sv. 971, (1761).

Hydrometra Latr. Gen. Ins. III. 131,1. — Scbumm.
Plot. 2, 14, t. 1, fig.

1—6.

Emesa Fall. Hem. Sv. 162, 1.

Cimex acus De Ge er Mem. Ins. III, 332, 40, pl. 15,

f. 24, 25.

Sällsynt; jag bar funnit flera exemplar vid stranden af

Latvalajärvi invid Pulsa jernvägsstation i södra Savolaks den 28
Aug. 1812: i Wasastjemas samling finnas äfven exemplar

från Österbotten, men ännu hafva ej bevingade exemplar blifvit hos

oss funna. — Föröfrigt är denna art funnen i Sv. och spridd

öfver m. Eur. — U. F. M.

Series HydrOCOHSae Latr.

Antennae brevissimae, sub capitis margine insertae vel

in fovea latentes, 3— 4 articulatae, articulis intermediis extus

in unco laterali productis. Ocellis saepissime nullis. Hemi-

elytra lateribus embolio instructa. Prosternum simplex. Me-

tasternum et mesosternum scapulis distiuctis instructa. Cor-

pus glabrum, vel pube aqvam admittente tectum.
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Hithörande Hemiptera lefva alla i vatten, der de antingen

krypa omkring på bottnen eller simma med tillhjelp af för detta

ändamål inrättade fötter.

Fam. Nepidae Burm.

Rostrum breve, triarticulatum, labro subulato. Anten-

nae triarticulatae, articulo secundo et terlio lateribus inae-

qvaliter longe productis. Oculi globosi. Ocelli nulli. Pro-

notum apice emarginatum. Coxae anticae in disco pro-

sterni insertae. Pedes antici raptatorii, postici gressorii; tarsis

omnibus uniarticulatis, anticis ungve nullo, posterioribus bi-

nis armatis. Hemielytra membrana distincta, retieulato-ve-

nosa instructa, embolio angusto. Abdomen appendicibus cau-

dalibus filiformibus canaliculatis instructum.

Den hos oss förekommande formen uppehåller sig i grundt

vatten med lerig botten, simmar mycket långsamt och ses mest

krypa långsmed bottnen; den går stundom upp på stränderna och

flyger nattetiden. Den är mycket rofgirig och stridslysten.

Genus Nepa L.

Corpus ovale, valde depressum, planum. Caput parvum

obtusum, antice deflexum. Rostrum perpendiculariter inflexum,

conicum, articulo primo annuliforme, secundo subtus convexo,

tertio angusto, conico. Oculi lateribus emarginati. Anten-

nae articulo primo subgloboso, secundo hoc aeqvilongo sed

extus apice in appendice elongato falcato producto, articulo

ultimo obliqve protracto, apendice secundi, cui aeqvilongo,

incumbente. Pronotum breviter trapeziforme, apice profunde

rotundato-emarginato, supra inaeqvali. Scutellum magnum,

triangulare. Hemielytra coriacea; clavo extus vena elevata

longitudinali, corio venis duabus obsoletis longitudinalibus

instructis, hoc subtiliter reticulato, membrana irregulariter re-

ticulatim venosa. Prosternum postice leviter emarginatum,

xypho rotundato; mesosternum metasterno fere duplo longius.

Coxae anticae fere conniventes, ovatae, posteriores distan-

tes, subglobosae. Pedes antici raptatorii, femoribus crassis, sub-

tus pro tibiis recipiendis profunde canaliculatis, tarso digiti-
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furmi, apice hamato in canalicula trochanterum recepto; po-

steriores gressorii, pilosi; intermediae posticis breviores, tar-

sis elongatis, ungviculis duplo longioribus. Abdomen apice

appendicibus duabus elongatis intus canaliculatis, aéroduc-

tutn tubiforme constituentibus, instructum. Stigmata ven-

tralia spuria, membrana clausa. Differentia sexus externe

haud perspicua.

Larverna hafva en ljusgul färg, abdomen slutande med ett

spjutlikt kantigt utsprång, ving-rudimenterna i samma plan, di-

vergerande, temligen smala, i yttre kanten rundade.

1. N. ciiierea L.

Oblonga, pone medium dilatata, fusco-cinerea, opaca,

abdominis limbo dorsali costisqve alarum miniatis, ventre basi

femoribusqve interne saepe ferrugineis, appendicibus caudali-

bus flavis; capite prothoracis apice fere triplo angustiore, su-

pra suborbiculari, rugoso; pronoto latitudine basali distincte

breviore, angulis omnibus obtusis, basi levissime emarginato,

supra inaeqvali, subrugoso, carina media tuberculisqve latera-

libus irregularibus instructo; scutello subaeqvali; hemielytris

abdominis apicem fere attingentibus, rugulosis, membrana in-

tus fere usqve ad apicem clavi assurgente; appendicibus cau-

dalibus longitudine dimidii corporis; tibiis teretiusculis; seg-

mentis genitalibus valvula postice acuminata tectis. Long.

18—22 m. m.

L. Faun. Sv. 006, (1761). — Fall. Hem. Sv. 170, 1.

— Zett. Ins. Lapp. 283, 21. — Herr.-Sff. Wanz. Ins.

VIII, 21, t. 255, f.
796. - Flor. Rhynch. LM. I, 762, 1. —

Fieb. Eur. Hem. 102. — Dougl. et Scott Brit. Hem. 584.

Ej sällsynt i vatten med lerig botten i södra och meller-

sta Finland; norrut går den åtminstone ända till s. Österbotten.

— Utbredd öfver n. hela Eur. — U. F. AJ.

Genus Ranatra Fabr.

Corpus lineave, elongatum, subcylinclricum. Caput breve, obtusum.

Kostrurn breve, porrectum, articulo piimo basi angustiore, secumlo subcylin-

drico, tertio hoc dimidio breviore. Oculi magni, laterales, globosi. An-

tennae brevissimae, articulo secundo extus in appendice longo produeto.



terti ocurvnto, qvam appeudice secundi longiore. Pronotutn valde elongatum,

subcylindricum, basi latiore. Hemielytra lineavia, ruembrana reticulatim ve-

nosa, arcolis oblongis. Coxae omnes distantes, anticae longissimae, tenues.

Pedes antici raptatorii, femoribus longis, dente valido armatis, postice pro

tibiis recipiendis canalieulatis, tibiis bis fere triplo brevioribus, arcuatis.

Pedes posteriores graciles, gressorii.

1. R. liuearis L.

Lateo-fusca, abdomine supra rubro, pronoto medio coarctato, basi la-

tioie, ante seutellum fortius rotundato sinuato, abdomine supra plano, sub-

tus tectiforn.iter convexo, appendicibus caudalibus corpore paullo breviorj-

bus. Long. 20 m. m.

Fall. Hem. Sv. 169, 1. — Flor. Rhynch. Livl. I, 765, 1. —
Fieb. Eur. Hem. 102. — Dougl. et Scott, Brit. Hem. 582, 1.

Nepa L. F. Sv. 908, (1761).

Af denna art finnes ett exemplar utan local-uppgift i U. F. M.,

troligen är det dock ett utländskt exemplar, som af misstag inkommit i sam-

lingen. — Funnen i södra Sv. och utbredd öfver m. och s. Eur.

Fam. SotOHeCtidae Burm.

Corpus ovale vel obiongum, valde convexum. Caput

breve, convexum, margine postico pronoto adfixum. Oculi

magni, laterales. Antennae 4-articulatae, sub oculis in cavi-

tate latentes. Rostrum liberum. Scutellum liberum, magnum.

Hemielytra apice valvantia, e corio, clavo membranaqve com-

posita. Coxae anticae in margine postico prosterni insertae.

Pedes postici natatorii, tarsis omnibus biarticulatis.

Hithörande insekter lefva i vatten, der de röra sig framåt

simmande med rvsrgen nedåt.v &o v

Gen. Notonecta l.

Corpus obiongum, postice compressum, supra valde con-

vexum. Caput magnum, protboracis apice baud angustius.

subrotundatum, verticale, convexum, clypeo producto. Oculi

maximi, ca])itis latera occupantia, sublunati. Rostrum 4-ar-

ticulatum, articulo primo brevi, crasso, cylindrico, secundo

hoc breviore, basi coarctato, tertio basalibus duobus simul

sumtis aeqvilongo, qvarto conico, praecedeuti breviore. An-

tennae brevissimae, articulo primo brevissimo, 2:o basi eoar-
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ctato, crasso, subcylindrico, prope basin gibboso-dilatato, ulti-

mis duobus simul sumtis aeqvilongis, his cultratis, capitulato-

ciliatis, ultimo penultimo triplo breviore. Pronotum trans-

versim trapezoidale, antice angustius, angulis posticis late

obliqve truncatis, apice pone oculos utrinqve sinuatum. Scu-

tellum triangulare, apice acuminatum. Membrana hemielytro-

rum parum distincta, embolio lineari, angusta. Prostemum
breve, lobis lateralibus intus rotundatis, mesostenmm et me-
tasternum longitudine aeqvalia, utrinqve longitudinaliter late

excavata, xypho subcordato, metaplcuris postice rotundato-

emarginatis. Pectus abdomenqve subtus et lateribus dense

villosa. hoc subtus utrinqve late longitudinaliter excavatum.

Coxae magnae, postice explanatae vel deplanatae. Pedes

postici anterioribus longiores; femoribus anterioribus prope

basin incrassatis, intermediis subtus apice dente acuto granu-

lisqve nonnullis armatis; tibiis anterioribus intus canalicu-

latis, posticis subcompressis, longe ciliatis; tarsis anterioribus

articulis subcylindricis, secundo ungvieulis duobus inaeqvali-

bus armatis, posticis lougis, compressis, ciliatis, ungviculo

nullo.

De hithörande arterna simma mycket snabbt med ryggen
nedåt, skjutande sig framåt med de långa bakfötterna, som kunna
föras framåt långt förbi framfötterna. Med sin sugsnabel kunna
de gifva mycket brännande stygn, hvarför man bör akta fin-

grarna, då man fångar dem.

1. N. glauca l.

Elongato-ovata, nigra, capite, pronoto hemielytrisqve

flavescenti-albidis, his macula communi ad apicem ciavi aliis-

qve nonnullis saepe qvadratis in serie ad marginem exteriu-

rem corii nigricantibus, rostro articulo. ultimo nigro excepto

pedibusqve sordide flavis; capite pronotoqve nitidis, glabris-

scutello pronoto fere longiore, atro, holosericeo-pubescenti,

opaco; hemielytris abdomine paullo longioribus, postice por-

rectis, corio opaco, densius breviter flavo-pubescenti, mem-
rbana apice excisa, lobis subaeqvalibus, postice fere aeqve
longe extensis. Long. 15—16 m. ni.
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Mas: segmen to primo genitali subtus trilobato, lobis

lateralibus mobilibus, lobo medio apice obtuso, segmento se-

ciiado pone hoc visibile et cum eodem valvulam magnam
triangularem forman te.

Femina: segmento secundo genitali snbtus solo visibili,

subtus trilobato, lobis lateralibus mobilibus, medio magno, val-

vulam triangularem apice subacuminato-productam formante.

Linn. F. Sv. 903, (1761). — De Geer. Mem. Ins.

Ill, 382, o, t. 18, f. 16, 17. - Fall. Hem. Sv. 177, 1. -
Sahlb. Not. Fenn. 7, 1. — Zett. Ins. Lapp. 284, 22. —
Flor. Rhynch. Livl. 1772, 1. — Dougl. et Scott Brit.

Hem. 584, 1.

N. Fabricii Fieb. Rhynchot. 49, 3. — Eur. Hem. 101, 2.

Allmän i stillastående ocli långsamt rinnande vatten i s.

och mellersta Finland, nordligast är den funnen- i s. Österbot-

ten (63°). — Utbredd öfver h. Eur. och äfven tagen i n. As.

och n. Am. — U. F. AL

2. Ni lutea Miill.

Oblonga, crassiuscula, supra cum capite flavescenti-al-

bida, subtus fusca aut nigricans, prosterno lateribus flavo,

corio lateribus scutelliqve basi nigricantibus, rostro apice tar-

sorumqve articulo secundo piceo, pedibus cordide flavis; capite

pronotoqve nitidis, glabris: scutello subopaco, tenuissime pal-

lido-pubescenti, pronoto distincte breviore; hemieljtris ab-

domine parum longioribus, apice incumbentibus, corio opaco,

densius breviter pubescenti, membrana apice excisa, lobo

exteriore qvam interiore majore et postice distincte longius

extenso. Long. 13— 14 m. m.

Mas: segmento primo genitali trilobato, lobo medio

obtuso, subtruncato, lateralibus mobilibus, segmento secundo

pone hoc visibile, valvulam magnam triangularem cum primo

formante.

Femina: segmento secundo genitali subtus solo visibile,

trilobato, lobo medio producto, subtriangulari.

Mull. Zool. Dan. 11. — Fall. Hem. Svec 178, 3. -
Fieb. Rhynch. 49, 2. — Eur. Hem. 100, 1. — Flor. Rhynch.

Livl. 774. 2.



Temligen sällsynt, men utbredd öfver hela Finland. Nord-

ligast har jag funnit den vid Sonostroff i södra delen af Ryska

Lappmarken (66°). Vid Helsingfors är den temligen allmän på

lergrund. — Utbredd öfver n. och m. Eur. och Sib. — U. F. M.

Fam. Corisidae rieb.

Corpus lineare-oblongum, lateribus parallelis, vel sub-

parallelis, supra parum convexum. Caput vertice brevi, fa-

cie triangulari, rostrato-producta, clypeo transversim striato,

labro pro setis rostri fisso, gula lateribus cum clypeo con-

nata; rostro occulto, apice 4-setoso. Antennae 3— 4 articu-

latae. Oculi magni, ocelli nulli. Pronotum transversum. He-

mielytra coriacea, sutura clavi distincta, membrana qvam co-

rio paullo magis membranacea, satis distincte ab hoc discreta,

area laterali longitudinaliter plicata. Pedes inaeqvales, in

margine postico segmentorum sternalium positi; antici bre-

ves, intermedii simplices, postici natatorii, deplanati, ciliati
;

tarsis anterioribus 1-, posticis 2-articulatis. Prosternum utrin-

qve lobato-productum, brevissimum. Meso- et metasternum

antice pro coxis anticis et intermediis recipiendis biimpressa.

Coxae posticae magnae, extus excavato-deplanatae.

Hithörande hemiptera utmärka sig genom en aflång, jemn-

bred föga hvälfd kropp, hvilken ofvan och undertill är försedd

med glesa tilltryckta hår. Hufvudet är nästan sköldformigt,

med djupt urgröpt bakhufvud, kort hjessa och triangelformigt

nedåt och framåt rigtadt ansigte, på hvilka tyglarna (lorae)

knappt kunna urskiljas, clypeus triangelformig, på tvären vanli-

gen tydligt fårad och på kanterna sammanväxt med hakan,

omslutande och döljande rostrum, hvars ändborst utträda genom
en långsgående remna på öfverläppen. Facettögonen äro stora,

men punktögonen saknas helt och hållet. De små antennerna

äro 3— 4 ledade. Pronotum är transverselt, bakåt utdraget och

oftast helt och hållet betäckande mesonotum. Täckvingarna äro

läderartade, clavus smalt triangelformig, förenad med corium

med en ledgång (sutura clavi), hvilken vid basen har ett matt

pubesceradt fält, som af Thomson blifvit kalladt spatium opa-

cum. Membranen är endast något litet tunnare än corium, från

hvilken del den är afskild genom en afsats, samt saknar nerver.

Vid sidan af corium finnes ett s. k. sidofält, area rnargijialis,
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*oni liar utseende af ett långsgående veck. Flygvingarna äro

hinnaktiga, med vanligen otydliga nerver, af hvilka de, som in-

nesluta det främre af en sned nerv delade diskfältet, äro något

gröfre. Prosternum är föga kort, på sidan med en flik (lobits

prosterni); mesosternuni ocli metasternum baktill försedda med

tvenne gropar, som upptaga föregående höfter, kvilka äro fa-

stade på de respectiva bröststyckenas bakre kant; sidostyckena

scapidae, pleurae och paraplevrae äro tydligt afsatta. De skilda

benparen hafva en särskild funktion och en densamma motsva-

rande byggnad. Frambenen äro bildade för att fasthålla bytet,

men tjenstgöra äfven vid simningen:, de hafva korta lår och

skenben och enledad tärs (af Fieber benämnd påla). Mellan-

benen äro inrättade för att fästa djuret vid vattenväxter och an-

dra föremål, de äro mycket långa och fina, och hafva isynner-

het långa lår och klor, hvaraf :2 finnas på den enledade farsen.

Bakbenen, de egentliga simfötterna, äro plattryckta med stora

breda höfter, hvilka på undre sidan hafva en bakåt och utåt

sluttande något urgröpt yta, på hvilken låren framglida, då be-

nen föras framåt. De äro äfven försedda med en mycket liten

tandlik utväxt, som tjenar till att fasthålla låren i den fram-

sträckta ställningen. Baktarserna äro långa och breda, tvåle-

dade, försedda med långa simhår och i spetsen med enkla klor.

Abdomen består af 7 tydliga ventralsegment, af hvilka det för-

sta är kort och i midten helt och hållet betäckt af bakhöfterna.

Hos honan äro alla med undantag af det sista rätlinigt afstym-

pade, men hos hannen är det tredje baktill [utskuret och 4—6
osymmetriskt snedt klufna, och ställda så, att den större delen

med inkanten betäcker den mindre. Det sista synliga ventral-

segmentet i spetsen djupt inskuret och derigenom deladt i tvenne

flikar (lobi anales), hvilka hos hannen ofta äro olika.

Dessa insekter lefva i vatten och förekomma såväl i flo-

der och sjöar, som i smärre vattenpölar, der de haka sig fast i

vattenväxter och andra föremål samt, då de oroas, ögonblickli-

gen med största snabbhet taga till flykten. Äfven i grunda vi-

kar af Finska och Bottniska viken har jag funnit några arter.

Genus Corisa Geoffr.

Corpus lineare. Caput antice rotundato-declive, fronte

in mare excavata, in femina saepissime convexa. Antennae

simplices, 4-articulatae, articulo primo et secundo brevibus,

tertio fusiformi, qvam ultinio subulato longiore. Oculi mar-

ginibus interioribus parallelis. Pronotum rotundato-triaugu-

lare lateribus brevissimis, postice plus minusve productum.
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Mesostermitti pleuris pafapleurisqve instructum. Sciitelluiw

plane occultum. Hemielytra transversirn flavo-striata, mewii-

brana magna. Palae deplanatae, intus serie setosa armatae,

in mare qvam in fetnina latiore et aliter formatae, semper

bine ungve distineto.

Arterna af detta slägte förekomma nästan hela sommar-en

uti fullbildadt tillstånd, ehuru de träffas talrikast sent om hösten

och tidigt på våren, sedan de tillbragt vintern såsom imagines.

Man ser dem ofta simma omkring under isen äfven under den kalla

årstiden. I likhet med Dytisciderna bland Coleoptera kunna de flyga

ganska starkt, men detta sker vanligen nattetiden. Såsom redan

I)e Ge er observerat, sprida de en oangenäm lukt liksöm vägg-

löss, ehuru den ej förnimmes, utom då djuret höjer täckvingarna,

såsom då det skall börja flyga, till följd h v araf denna lukt blif-

vit förnekad af åtskilliga forskare. Jemförelsevis sällan kamma
Como-arterna till vattenytan att hemta luft, hvilket har sin

grund deri, att dessa djur under dykandet föra med sig atmos-

pherisk luft på flera ställen af kroppen såsom bakom hufvudet,

under pronoti bakkant, emellan vecken på täckvingarnes utkant

och vid sutura clavi samt emellan vingarna och abdomens
ryggsida.

Larverna äro ljusa till färgen, något håriga, täckvings-

rudimenterna äro smala, invikna längsefter bröstets sidor. Fram-
tarserna äro tydligt skilda från tibierna. Abdominal-segmenten
äro lika hos begge könen.

Conspectus specierum.
A. Pronotum laevc, lateribus vix marginatum, lineis transvcrsis pallidi»

numerosis, inacqvalibus; hemielytra laevia, aeqvaliter irrorata; tibiae

mavis calcaratae.

1. C. Geoffroyi Leach.
B. Pronotum lateribus marginatum, lineis transversalibus 5— 14, tibiae ma-

ris eealcaratae.

a. Pronotum carinula brevi tuberculiformi armatum.

aa. Hemielytra corio distincte ra strata, transversim regulariter flavo-

lineata, a membrana linea pallida vix discreta.

2. C. Linnei Fieb. 3. C. ISahlbergii Fieb.

bb. Hemielytra corio medio obsoletius rastrato-punctata.

aaa. Pronotum vitta media pallida nulla.

ö. Tarsi postici articulo primo apice nigro.

4. C. praeusla Fieb. 5. C. sodalis Dougl. et Scott.

6. C. intermedia n. sp. 7. C. Wollastoni Dougl. et

Scott.
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3. Tarsi postici articulo primo apice concolore.

O.CL. Prothorax angulis posticis haud intra humeros sitis.

8. C. vernicosa Wallengr. 9. C. distincta Fieb.
10. C. striata L. 11. C Fdlleni Fieb.

fia. Prothorax angulis posticis intra humeros sitis, ob-

tusiusculis.

12. C. Wallengreni J. Sahlb. 13. C. fossarum

Leach. 14. C. sewistriata Fieb. 15. C. Fa-

hricii Fieb. 16. C. pallidula J. Sahlb.

bbb. Pronotum vitta media pallida.

17. C. Hellensii Sahlb.

b. Pronotum carina media longa, percurrente (in nostris).

18. C. carinata Sahlb. 19. C. cavifrons T horns.

A. Pronotum laeve, lateribus vix marginatum, lineis transversis palli-

dis numerosis, inaeqvalibus; hemielytra laevia, aeqvaliter irrorata; tibiae

anticae maris calcaratae (Macrocorisa Thoms.)

1. C. Geoftroji Leach.*)

Supra nigi'0-fusca, laevis, nitida, pronoto lineis l(i—20

transversis pallidis hinc inde coniluentibus et abbreviatis, he-

mielytris aeqvaliter pallido-irroratis, subtus cum capite testa-

ceis, pectore medio maculisqve coxarum nigro-fuscis; frön te

deplanata, genis punctatis, pronoti angulis posticis obsoletis,

spatio opaco suturae clavi hujus qvartam partem vix oecu-

pante, xypho acutissimo (30°), tibiis intermediis iutus basi

dentato-compressis, ungviculis intermediis tarso paullo bre-

vioribus. Long. 15— 16 mill.

Mas: palis elongatis, parallelogrammo-cultratis, apice

obtusis, leviter curvatis, serie interne setosa recta, tibiis an-

ticis apice calcari distincto armatis, femoribus intermediis

ante apicem intus dente armatis; fronte parum impresso, seg-

mentis posticis ventralibus sinistrorsum inaeqvalibus.

Femina: palis late falcatis, acutis. curvatis, tibiis anti-

cis et femoribus intermediis muticis.

*) C. Geoffroyi Thoms. alia est species, huic simillima, pedibus inter-

mediis muticis tantum distingvenda, in Svecia. sed nondum in Fennia capta.
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Lea-cft. Class. Not. 7, (1818). — Sah 1 b. Noton. Fenn.

12, 5, sec. spec. typ. — Flor. Éhynch. Livl. 786. 1. —
Douel. et Se o 1 1 Brit. Hem. 593, 1.

C. dentipes Tlioms. Opusc. ent. I, 28, 2. (1869).

Statura magna structuraqve pedum praesertim in mare

mox distingvenda.

Sällsynt; för några år sedan fanns denna stora och vackra

Corisa-art i mängd i vattensamlingar vid jernvägen bakom Tkölö

park, men de senaste åren har den ej derstädes blifvit återfun-

nen; den är äfven tagen i Yläne af C. Sahlberg. Föröfrigt

torde den ega en nog vidsträckt utbredning, ehuru den blifvit

förvexlad med en annan närstående art; åtminstone är den fun-

nen i Sv., Öst.-prov., Frkr. och Engl. — U. F. M.

B. Pionotum lateribus marginatum, lineis transversalibus 5—14, ti-

biae maris ecalcaratae.

a. Pronotum carinula media brevi, tuberculiformi.

aa. Hemielytra corio distincte rastrato, transversim regulariter flavo-

lineata, a membrana linea pallida vix discreta, spatium opacum suturaeclavi

hac qvadruplo breviore.

2. C. Limioi Fieb.

Supra nigro-fuBca, subnitida, capite pallido, pronoto

brevissimo, lineis 6 transversis subtilibus integris llavis, lineo-

lis hemielytrorum remotis, subtilibus, undulatis, parallelia et

subintegris, angulo apicali corii laeviusculo, lineolis picto;

lineolis membranae sparsis, hieroglyphicis, iu medio subeva-

nescentibus; subtus pallida, pectore medio nigro, ungviculis

intermediis tarsis distincte brevioribus. Long. 7 m. m.

Mas: palis eultratis, apicem versus sensim latioribus,

apice obtusis, leviter curvatis, serie interna setosa subrecta:

fronte deplanatione obsoleta, oculos haud superante.

Femina: palis cultrato-falcatis, acutis.

Fieb. Synops. Eur. Cor., Bull. d. Mosc. 1848, 519, 11.

— Spec. Gen. Cor., Abh. Bohm. Ges. 1852, 237, 45. — Eur.

Hem. 9U 7. — Wall en gr. Skand. Cor is., Öfv. K. Vet. Ak.

Förh. 1854, 145. 6. — Flor Rhynch. Livl. 791. 5. — T ho ms.
Opusc. ent. I, 30, 5. — Dousl. et Scott Brit. Hem. 601, 8.
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Species proaoto breviasimo, Iongitudine plus duplo la-

tiore et vertice parum longiore signaturisqve primo iptuitu

dignota.

Ej sällsynt i stillastående vatten på mossrika ängar i när-

heten af Helsingfors; jag har äfven funnit den i södra, Ladoga
och Kyska Karelen, nordligast vid Sooseria nära Petrosawodsk
(62°), samt vid Villmanstrand i södra Savolaks. — Föröfrigt

är den utbredd öfver större delen af Eur. och äfven tagen i

mindre As. — U. F. Al.

3. C. Sahlbcrgii Fieb.

Supra nigro-fusca, subnitida, capite pallido, vertice po-

stice infuscato; pronoto brevi, vertice duplo longiore, lineis

transversis subtilibus 8—9 integris vel interdum intus furca-

tis, flavis; lineolis hemielytrorum remotis, angustis, undulatis,

subparalellis et subin tegris, angulo apicali corii laevigato, fla-

vido, area marginali infuscata, linea suturae membranae late

pallida, membrana lineolis obsoletis, brevibus; subtus pallida,

pectore medio, abdominis basi, maculisqve coxarum nigrican-

tibus; ungviculis intermediis tarsis -* brevioribus. Long. 7

— 8 m. m.

Mas: palis cultratis, sensiin latioribus, apice obtusis,

leviter curvatis, serie interna setosa subrecta; fronte depla-

natione minus distincta. oculos paullo superante.

Femina: palis late cultratis, acutis.

Fieb. Syn. Fvr. Gor., Bvll. cl. Mosc. 1848, 519. 10.

— Spec. gen. Cor., Abh. Bohm. Ges. 1852, 237, 24. — Fur.

Hem. 94, 16. — Wallengr. Skand. Cor., Öfc. K. Vet. Ak.

Förh. 1854, 144, 5. — Flor. Rlnjnch. Livl. 790, 4. - T ho ms.

Opusc. ent. I, 29, 4. — Dougl. et Scott Brit. Hem. 600, 7.

C. undulata Fall. Hem. Sv. 182, 2, (verisimiliter).

Var. b. Thoms. abdomine basi et coxis posticis palli-

dis, immaculatis. — T b oms. /. c. var.

Praecedenti affinis, paullo major, pronoto postice ma-

gis producto, qvam vertice fere duplo longiore, 8— 9-lineato

apiceqve corii llavido mox distingvenda.

Ej sällsynt i södra Finland i stillastående vatten; långsmed

kusten går den norrut åtminstone ända till Jakobstad, (63° 40'), der
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jag funnit den i Juni 1872. — Föröfrigt är den funnen i södra

Sv. och Öst.-prov. samt utbredd öfver m. Eur. — U. F. ]\f.

bb. Hemielvtra corio medio obsoletius rastrato-punctnto.

a. Pronotum vitta media pallida nulla.

aa. Tarsi postici articulo secundo subtus apice nigro. (Callicorixa

Buchan.-White.)

4. C. praeusta Fieb.

Supra umbvina, subnitida, capite pallido, pronoto postice

producto, obtuso, lateribus pone angulos posticus subrectos

obsoletissime sinuatis, supra lineis 7— 8 intus saepe fissis aut

abbreviatis, nigris, lineolis hemielytrorum subparallelis, con-

fertis, flexuosis et abbreviatis flavidis, sutura membranae tenui

tiava; subtus pallida, pectore late, abdoniinis basi, macula fe-

moruin tibiaiiunqve antieorum fasciaqve lata subtus in apice

articuli basa Ii tarsoruna posticorum nigris, ungviculis inter-

mediis tarsis fere brevioribus. Long. 6— 7 m. ni.

Mas: palis cultratis, dorso nigricantibus, apicem versus

fortiter rotundato-dilatatis, supra coarctatis, torqvato-intlexis,

serie interna setosa apicem interiören) versus ducta, levissiine

eurvata et abbreviata,; fronte subexcavata, excavatione me-
dium oeulorum fere superante.

Femina: palis cultratis, acutis, basi subtus subproduclis,

latioribus; fronte j)ilosa.

Fieb. Syn. Fin: 6br., Bult. d. Mosc. 1848, 521, 14. —
Spec. Gen. Cot\, Abh. Bohm. Ges. 1852, 240, 30. — Eur.
Hem. 95, 21. — Wall en gr. Sk. Cor., Öfv. K. Vet. Ak.
För/i. 1854, 146, 9.~ Flor. Rhynch. Livl. 787, 2. — Tbom s.

Opusc. Ent. 1, 32, 9.

Var. b.: Obscurior, supra nigro-fusca, signaturis bemie-

lytrorum angustis, tibiis intermediis et posticis infuscatis, ma-
cula in apice articuli primi tarsorum posticorum trapezoidali.

C. soda Dougl. et Se. Ent. Monthl. Mag. 1870,243,
(sec. spec. typ.)

Var. c. 2 : angustior, pronoto lineis 12 augustis nigris

(an distincta species?).

i'j
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Species colore et magnitudine varians, statura et signa-

turis pronoti, macula tarsorum posticorum majori palisqve

maris torqvato-inflexis ab affinibus distingvenda.

Denna art är hos oss utan tvifvel den allmännaste af släg-

tet och utbredd öfver hela landet samt förekommer talrikast i

nordligare delar af landet. Den är utbredd öfver norra och

mellersta Eur. samt uppgifves äfven vara funnen i Amerika. —
U. F. M.

5. C. sodalis Dougl. et Scott.

Supra nigro-fusca, subnitida, capite pallido, vertice in-

fuscato; pronoto postice fortius producto, transversim strigoso,

lineis 8— 9 angustis nigris hinc inde fissis et abbreviatis,

lineolis clavi subparallelis, flexuosis et abbreviatis suturaqve

membranae angusta flavis; subtus pallida, pectore late, abdo-

minis basi, maculis femorum tibiarumqve anticorum macula-

qve brevi triangulari in apice articuli primi tarsorum posti-

corum nigris: ungviculis intermediis tarsorum longitudine.

Long. 6—6* m. ni.

Mas: palis cultratis, dorso nigricantibus, apicem versus

leviter rotundato-dilatatis et incurvis, serie interna setosa

apicem interiorem versus ducta, levissime curvata, mox ante

apicem abbreviata; fronte subexcavata, excavatione oblonga,

medium oculorum fere superante.

Femma: palis anguste cultratis, acutis, fronte parce

pilosa.

Dougl. et Scott Fat. Monthl. May. 1870, 245, (sec.

spec. typ.).

Temligen sällsynt i norra delen af området, jag har fun-

nit den i Torneå Lappmark (68°) samt på flera ställen i Ryska

Lappmarken, mest i vattensamlingar inom fjällregionen. Afven

funnen i Storbrittanien. — U. F. M.

6. C. intcrmedia n. sp.

Supra pallide Hava, nitida, signaturis angustis nigrican-

tibus, capite pallido; pronoto postice leviter producto, lineis

transversis angustis nigris 8, hinc inde fissis et abbreviatis,

lineolis clavi praeter 3—4 basales irregularibus, furcatis et



abbreviatis, corii angustis subparallelis, hinc inde dentatis, fur-

catis et abbreviatis, intus prope angulum internum anguste

confliientibus, sutura membranae lata pallida; lineolis mem-

branae nigris, valde irregularibus, hieroglyphicis, ramosis; cor-

pore subtus pallido, pectore medio maculisqve coxavum ni-

gricantibus, tarsorum posticörum articulo basali macula brevi,

triangulari, nigra notato, ungviculis intermediis tarsis fere lon-

gioribus. Long. 6 m. m.

Mas: palis cultvatis, apieem obtusam versus leviter ro-

tundato-dilatatis et incurvis, serie interna setosa apicem in-

teriören! versus ducta, leviter curvata, longe ante apicem

abbreviata; fronte excavata, excavatione oblonga. medium

oculorum fere attingenti.

Femina: palis anguste cultratis, acutis, fronte parce pilosa.

Praecedenti simillima, colore dominante pallida, signa-

turis nigris elytorum angustioribus, magis irregularibus, pro-

noto postice magis produeto, striis 7— 8 nigris palarumqve

serie setosa interna in mare magis abbreviata distincta videtur,

a C. cognata D. et Se. corpore majore et latiore, minus con-

vexa, pronoto majore, lineis nigris plerumqve 8 angustioribus

distingvenda. Caput struetura ut in praecedentibus, pallide

flavum, vertiee elevato, haud infuscato. Pronotum longitu-

dine f
latius, postice leviter rotundato-produeto, lateribus

pone angulos subrectos leviter sinuatis, supra subconvexum,

pallide flavum, lineis 8 angustis transversalibus nigris, prima

et 5 intus plerumqve irregulariter trifidis, posterioribus levi-

ter arcuatis. Hemielytra nitidula, pallide flava, parce llavo-

pubescentia; clavo plerumqve lineis nigris 3— 4 basalibus

integris parallelis, qvam intervallis angustioribus, ceteris irre-

gularibus, furcatis et abbreviatis prasertim in mare; sutura

elavi pallida, spatio opaco tertiam anteriorem partem occu-

pante; corio postice subtiliter punctato-rastrato, lineolis nigris

subparallelis, qvam intervallis flavis fere angustioribus, irre-

gularibus, dentatis et furcato-ramosis, prope angulum inte-

riorem lituram undulatam nigram formantibus; sutura mem-
branae distincte flava, linea fusca adnexa, area marginal)

pallida; membrana lineolis valde irregularibus, ramosis, bie-
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loglypbicis, limbo subparallelis. Corpus subtus pallidum, pe-

ctore late nigro, ventre in mare medio infuscato, lobis pro-

sterni vix coarctatis, apice rotundato-truncatis, coxis fusco-

maculatis. Pedes pallide flavi, tarsorum postieorum avticulo

primo subtus apice macula triangulari brevi ornato; ungvi-

culis intermediis tavsis longitudine aeqvalibus, vel fere lon-

gioribus.

Jag bar funnit ± exemplar i Kuanjärvi sjö i Hyska Lapp-

marken (66° 30') på lergnvnd. — U. F. M.

7. C. Wollastoni Dougl. et Scott?

Supra brunneo-fusca, nitidula, capite pallido, vertice

infuscato, pronoto postice producto, lateribus pone angulos

subrectos leviter sinuatis, lineis 9— 10 augustis obsoletis hinc

inde abbreviatis fuscis, lineolis hemielytrorum obsoletissimis,

clavi basi subparallelis, in medio et posterius intus abbre-

viatis, corio intus unicolori, extas lineis subparallelis valde

abbreviatis et flexuosis obscure pallidis; linea suturae mem-

branae pallida, lineolis membrauae subobliteratis; subtus pal-

lide tlava, pectore abdominisqve basi nigris; pedibus pallidis,

macula subtriangulari in apice articuli primi tarsorum posti-

corum nigra, ungviculis intermediis tarsis paullo brevioribus.

Long. 6J m. m.

Femina: palis anguste cultratis, acutis; fronte parce

pilosa.

Dougl. et Scott Brit. Hem. 605, 12?

Species signaturis obsoletissimis, vix observandis, corio

disco interiore late innotato coloreqve brunnescenti a C. prae-

usta, cui valde affinis, distincta. A specimine typico, qvod

communicavit D. Douglas, differt colore minus rufescenti

maculaqve in articulo primo tarsorum posticorum breviore,

vix tamen distincta species.

Sällsynt; jag liar funnit ett honexemplar vid Karesuando

i Torneå Lappmark (68° 30') den 12 Augusti 1870. C. Wol-

lastoni Dougl. et Scott är tagen i Storbrittanien. — U.F.M.

Anm. De tve sistbeskrifna arterna äro något osäkra och rekommen-
deras till närmare undersökning i naturen. Måhända skall det visa sig, att

de utgöra endast lokalformer af Corisa prarusta Fieb.
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38. Tarsi postici articulo primo subtus apice pallklo, unicolore.

aaa. Pronotum angulis posticis haud intra hnmeros sitis. Species

majores.

8. C. VCrnicosa Wallengr.

Supra nigro-fusca, capite paliido, vertice sub-infuscato,

saepe linea fusca notato, pronoto postice producto, angulis

posticis rectis, lineis pallidis 8— 9 plerumqve integris, hemi-

elytris lineis pallidis augustis parall elis, clavi basi integris,

rectis, vix dilatatis, corii undulatis, prope angulum internum

interruptis, sutura membranae anguste pallida, membrana li-

neis pallidis valde angustis. plerumqve integris, paralellis,

undulato-flexuosis, apicalibus brevibus, radiatis, area laterali

infuscata; pectore abdomineqve medio late nigricantibus; ti-

biis posticis linea externa fusca, ungviculis intermediis tar-

sis paullo longioribus. Long. 8-* m. m.

Mas: palis magnis, late semi-ovatis, ante medium latio-

ribus, basi subtus subproductis, serie interna setosa valde

abbreviata, ad marginem superiorem prope apicem tantum

visibli, curvata: fronte leviter excavata, excavatione oculo-

rum apicem paullo superante.

Femina: palis anguste semilunatis, acutis, fronte vix pilosa.

Wallengr. Skand. Coris., Öfv. K. Vet. Ak. För/t. 1854,

145, 7.

Species signaturis hemieljtrorum angustis regularibus,

fere ut in C. Linnei directis, sculptura bemielytrorum et forma

palarum in mare C. distinctae affinis, fronte vix pilosa striis-

qve clavi basalibus angustis diversa.

Sällsynt, jag har funnit den vid Tschapoma och Kantalaks

i Ryska Lappmarken (67°) i Juni och Ang. 1870 samt på Röd-
bergen vid Helsingfors i Aug. 1874. Äfven tagen i Skåne. —

. U. F. M.

9. C. riistiiicta Fieb.

Supra nigro-fusca, capite paliido, pronoto ]>ostice pro-

ducto, angulis rectis, supra lineis 9 pallidis, plerumqve inte-

gris, hemielytris lineis pallidis approximatis, subparallelis,

eroso-undulatis, denlatis, binc inde abbreviatis et fissis, 6—

7
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ad basin elavi integris remotioribus; sutura membranae di-

stincta pallida,; lineis membranae sparsis, anguloso-undulatis,

abbreviatis et hinc inde confluentibus; area laterali sordida;

pectore medio nigro, ungviculis intermediis tarsis paullo lon-

gioribus. Long. 8 m. m.

Mas: palis late simiovatis, ante medium latioribus, basi

subtus obtuse subproductis, serie interna setosa valde abbre-

viata; frön te leviter excavata, exeavatione apicem oculorum

paullo superantibus.

Femina: palis anguste semilunatis, frön te parce pilosa.

Fieb. Syn. Fur. Cor., Bull. d. Moscou. 1848; 524, 19.

— Spec. gen. Cor., Abh. Bohm. Ges. 1852, 244, 35, Tab. 2,

f.
13. — Evr. Hem. 97, 29. — Flor. Rhynch. Livl. 792,

6. — T b o ms. Opusc. ent. I, 34, 12. — Dougl. et Seott

Brit. Hem. 608, 15.

Praecedenti affinis, sed lineis hemielytrorum pallidis la-

tioribus, confertioribus, magis irregularibus corporeqve sub-

tus pallidiore, a seqventibus angulis pronoti rectis, boe supra

9-lineata palarumqve in mare struetura faeile distingvenda.

Temligen sällsynt i vattensamlingar på lergrnnd, tagen i

Pargas af 0. Reuter: jag bar funnit den vid Helsingfors, på
Runsala, i Nykyrka i södra Karelen samt nordligast vid Kuu-
samo kyrkoby (66°). — Spridd öfver en stor del af Eur. och

äfven tagen i Transkaukasien. — U. F. M.

10. C. striata L., Fieb.

Supra nigro-fusca, nitida, capite pallido, antice subpro-

minulo^ pronoto postice parum producto, angulis lateralibus

rectis, lineis plerumqve 6, interdum intus fissis lateribusqve

pallidis; bemielytris lineolis subtilibus, subparallelis, abbre-

viatis, undulatis et angulatis. ad basin clavi reliqvis multo

latioribus; sutura membranae anguste pallida, lineolis mem-

branae sparsis, hieroglyphicis; area laterali pallida; subtus

pallida, pectore medio anguste nigro, lobis prostemi postice

angustatis, obliqvatis; ungviculis intermediis tarsis breviori-

bus. Long. 8 m. m.

Mas: palis late cultratis, serie interna setosa paullo

ante medium sinuato-interrupta, fovea frontali parallela brevi,

oculos attingente.
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Fieb. Syn. Eur. Cor., Bull. d. Mosc. 1848, 521, 24.

— Spec. gen. Cor., Abh. Bohm. Gesch. 1852, 242, 33, Tab.

ll. 17, 11. — Eur. Uem. 97, 27. — Flor. Rlnjnch. Livl.

793, 7. — Wallengr. Skand. Cor., Öfv. Vet.\ Ak. Förh.

1854, 147. 11. — Thoms. Opusc. ent. I, 34, 14. — Dougl.

et Scott Brit. Hem. 606, 13.

Notonecta L. Faun. Sv. 244, 904 (1761).

Var. b. Q*: supra obscurior, lineis posticis pronot-i et

hemielytrorum praeter clavi basales obsoletis. ,

Var. c. 2 : supra pallidior, lineis tlavis qvam interval-

lis latioribus, clavi plerisqve valde irregularibus, hieroglyphi-

cis, corii vittis 2 irrugularibus nigris interruptis.

Species colore varians, pronoto breviore, lineis flavis ad

basin clavi valde dilatatis brevitateqve ungviculorum inter-

mediorum ab affinibus facillime distingvenda.

Allmän i södra och mellersta Finland i större såväl stilla-

stående som långsamt rinnande vattensamlingar, förekommer den
äfven i grunda vikar af Finska och Bottniska viken ; nordligast

har jag funnit den vid Kuortane i Österbotten (62° 50'). Va-
rieteten b. har jag tagit i södra Saimen, varieteten c. vid Kex-
holm. — Utbredd öfver hela Eur. och n. As. — U. F. M.

11. C. Fallcnii Fieb.

Supra nigro-fusca, capite pallido, vertice supra saepe

iufuscato; pronoto postice subangulariler producio, angulis

lateralibus acutis, margine antico cum lateribus continue ar-

cuatis, lineis transversalibus 8— 9 in disco saepe fissis et con-

lluentibus margineqve laterali flavidis, hemielytris lineis pal-

lidis approximatis, subparallelis, eroso-dentatis, hine inde ab-

breviatis, clavi basi hand latioribus, corii prope angulum in-

ternum linea nigra interruptis; subtus pallida, pectore medio

abdominisqve basi leviter infuscatis; ungviculis intermediis

tarsis i longioribus. Long. 7— 8 m. ni.

Mas: palis oblongo-triangularibus, acutis, basi extus

fortius fere rectangulariter, subtus prope basin obtuse an-

gulariter dilatato: serie interna setosa versus medium mar-
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ginis exterioris ducta; fovea frontali obovata, apicetn oculo-

rum paullo superanti.

Femina: palis late semilunatis, acutis.

Fieb. Syn. Cor., Bull. d. Mosc. 1848, 524, 18. — Spec.

Gen. Cor., Abh. Bohm. Ges. 1852, 243, 34, Tab. 7/, f.
12.

— Fur. Hem. 97, 28. — Flor. Rhynch. Liv. 789, 3. —
Wall en gr. Skand. Cor., Of. V. Ak. Förh. 1854, 147, 12. —
T ho ms. Opusc. ent. 33, 11. — Dougl. et Scott Brit. Hem.

607, 14.

» C. distinctae simillima, angulis pronoti acutis, lateribus

cum märg ine antieo continue arcuatis, ungviculis intermediis

longioribus palarumqve in mare structura a congeneribus

mox distingvenda.

Sällsynt; jag har funnit den vid Kexholm och i Parikkala

i södra Karelen samt vid Rasinperä i Kourtane och vid Jacob-

stad (63° 40') i Österbotten. — Föröfrigt är den spridd öfver

en stor del af Eur. — U. F. M.

833. Pronotnm angulis posticis inträ humeros sitis. Species uiinores.

12. C. Wallengreni j. Sahib.

Supra nigro-fusca; capite pronoto distincte latiore pal-

lido; pronoto brevi obtuso, lineis 6 transversis integris, fla-

vidis; lineolis clavi parallelis valde augustis, posterioribus

vix furcatis, corii basalibus parallelis, integris, angustis, po-

sterioribus abbrevialis, eroso-undulatis et furcatis, linea su-

turae membranae pallida; membrana disco obscuriore, lineo-

lis irregularibus angulatis et abbreviatis; area marginali sor-

dida; subtus pallida, segmentis basalibus abdominis obsolete

fuscescentibus; ungviculis intermediis tarsis distincte longio-

ribus. Long. 6 m. m.

Mas: palis late cultralis, acutis, in medio latioribus,

basi angulatis; fovea frontali apicem oculorum superan te.

Fe?ni>ia: ignota.

J. Sahlb. Ent. Ant. sydöstr. Karet. 1, Not. Skpt pro

Fann. et Fl. Fenn. Förh. IX, 1867, 185, 173.

Capite prothorace multo latiore corporeqve paullo an-

gustiore a C. fossarum, cui simillima, distingvenda.
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Sällsynt; jag har funnit den i en större vattendamm med
lerbotten vid Kexholms slott (61°) den 18 Juli 1866 samt vid

Mjatusow vid Svir den 6 September 1869, på Högland är den

tagen af B. Si ev ers. — U.F.M.

13. C. loss aru in Leach.

Supra nigro-fusca, subnitida; capite pallido, pronoto

brevi, postice parum producto, angulis posticis rectis, lineis

6 transversis pallidis parallelis, margine laterali fusco; lineo-

lis clavi integris, ad basin paullo latioribus, corii subpa-

rallelis, eroso-undulatis, interne hinc inde abbreviatis,

linea suturae membranae lata tlava, membrana lineolis

brevibus sparsis, flexuosis, apice hieroglyphicis: area margi-

nali pallida; snpra pallida, pectore medio late, xypho abdo-

minisqve basi nigris; ungvieulis intermediis tarsis \ longio-

ribus. Long. 6— 6^ m. m.

Mas: palis late cultratis, a basi utrinqve latioribus an-

gustatis, margine dorsali rotundato, serie interna setosa versus

medium marginis dorsalis ducta; tibiis anticis turgidis; fovea

frontali oblonga oculorum angulum interiorem paullo supe-

rante.

Femina: palis late semilunatis, tibiis anticis baud tur-

gidis, fronte valde pilosa.

Leach Träns. Soc. Linn. Vol. XII, 1817, 1, 17, 4.

Sahlb. Not. Fenn. 10, 2. — Fall. Hem. Sv. 182, 3. —
Zett. Ins. Lapp. 285, 3. — Fieb. Syn. Eur. Cor., Bull. de

Mosc. 1848, 525, 21. — Spec. Gen. Cor., Abh. Bohm. Gesch.

1852, 244, 37, Tab. II, f. 15. - Kur. Hem. 98, 32. ~
Wallengr. Sk. Cor. Öfv. Vet. Ak. För/i. 1854, 149,15. —
Flor. Rhynch. Livl. 795, 8. — T ho ms. Opnsc. ent. 37,18.
— Dougl et Scott Brit. Hem. 611, 17.

Var. b. q1
: supra obscurior, lineis posferioribus pallidis

clavi et corii valde obsoletis.

Pronoto breviore, supra 6-lineata, angulis posticis re-

ctis parum inträ humeros sitis corporeqve subtus pallidiore

ab affinibus mox distingvenda.

Allmän i stillastående vatten och utbredd öfver hela om-
rådet ända till södra delen af Lappmarkerna. — Föröfrigt är
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den utbredd öfver n, och m. Eur. saint äfven tagen i Nord
America. — U. F. M.

14. C. seuiistriata Fieb.

Supra nigro-fusca, parum nitida, capite pallido, vertioe

leviter infuscato; pronoto postice modice producto, angulis

posticis obtusiusculis, lineis 7 transversis pallidis subarcuatis,

margine laterali fusco; lineis clavi obliqvis, latis, subintegris,

lineolis corii vittis tribus nigris late dissectis, evidenter 4-se-

riatim dispositis, linea suturae membranae flavida satis di-

stincta, lineolis membranae flexuosis et ramosis; area mar-

ginali sordida; subtus nigro-fusca, lateribus late pallidis, tibiis

posticis linea externa nigro-fusca; ungviculis intermediis tar-

sis i longioribus. Long. 6— 6i m. m.

Mas: palis latis, fere semiorbiculatis, linea interna se-

tosa inferne fortiter anguloso-sinuata; tibiis anticis valde tur-

gidis; fovea frontali profunda, obovata, usqve ad medium

oculorum assurgente.

Femina: palis late cultratis, acutis, tibiis anticis sim-

plicibus.

Fieb. Syn. Fur. Cor., Bull. d. Mosc. 1848, 329, 26.

— Sjyec. gen. Cor., Abh. Bohm. Gesch. 248. 43, Tub. II,
f.

21. — Fur. Hem. 95, 20. — Flor. Rhynch. Livl. 797,10.

— Wall en gr. Sk. Cor., Öfv. Vet. Ak. För Ii, 1854,150,18.

— Thoms. Opusc. ent. 37, 17. — Dougl. et Scott Brit.

Hem. 602, 9.

Var. b: corio postice laevi, basi vix rastrato.

C. laevijjennis J. Sahlb. Ilemipt. Heter, ryska KareL,

Not. Skpt.pro Faun. et Fl. Fenn. Förh.XI, 1870, 304,179.

Species colore plerumqve obscuriore, pronoto 7-iineato,

lineolis corii angulatis evidenter 4-seriatim dispositis a ce-

teris facile distingvenda.

Ej sällsynt i små mossiga vattensamlingar öfver hela om-

rådet. Varieteten har jag funnit i Ryska Karelen, i Ladoga

Karelen, i Savolaks samt på Kivakkotunturi i ryska Lapp-

marken. — Utbredd öfver n. och m. Eur. — U. F. Al.
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15. C. Fabricii Fieb.

Supra nigro-fusca, nitidula, capite albido, oculis postice

leviter lobato-productis, pronoto parvo, postice parum pro-

ducto, angulis lateralibus obtuse rotundatis, longe inträ hume-

ros sitis, lineis 7— 8 interdum fissis et confluentibus albidis;

lineis corii anterioribus integris, posticis interdum undulatis,

furcatis et abbreviatis, corii undulatis, latis, interne prope

angulum interiorem interruptis, augulo apicali anguste pallido;

linea suturae membranae late pallida, lineolis membranae,

tlexuosis et ramosis, abbreviatis; area marginali infuscata;

subtus nigricans, limbo plus minusve late pallido; ungvieulis

intermediis tarsis
l

longioribus; tibiis anticis palis circiter i

brevioribus. Long. 5— 6 m. m.

Mas: palis latis, semiovali-cultratis, linea interna setosa

baud curvata; fronte deplanata, deplanatione ad oculorum

angulum interiorem assurgente, basi carina transversa ter-

minata.

Femma: palis late cultratis, acutis, basi subtus obtuse

productis.

Fieb. Spec. gen. Cor., Abh. Bohm. Gesch. 1852, 245,

32, Tab. II,
f.

16. - Hem. Eur. 98, 31. - Flor. Rhynch.

Livl. 736, 9. - Wall en gr. Sk. Cor., Öfv. Vet. Ak, Förh.

1864, 149, 16. — Tboms. Opusc. ent. 38, 19. — Dougl.
et Scott Ent. Montld. Mag. V, 267.

Corisa abdominalis Fieb. Syn. Eur. Cor., Bull. d. Mosc.

1848, 526, 22.

Var. b. Q: major, latior, obscurior, lineis flavis clavi et

et corii augustis, subtilibus, posterioribus clavi fere angulato-

undulatis.

Var. c. Q* Q: plerumqve minor, pallidior, colore pro-

noti et hemielytrorum albido dominante, lineis valde augu-

stis, nigris, transversalibus notata.

C. nigro-lineata Fieb. Syn. Eur. Cor., Bull. d. Mosc.

1848, 327, 24. — Spec. gen. Cor., Abh. Bohm. Gesch. 1852,

246, 40, Tab. II,
f.

18. - Eur. Hem. 96, 24. - ? W al-

le ngr. Sk. Cor., Öfv. Vet. Ak. Förh. 1854, 149, 17. - Dougl.
et Scott Brit. Hem. 605, 12.
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Species maguitudine et colore valde variabilis, proooto

minore, angulis posticis late rotundatis longe infra oculos

sitis, area marginali saepissime infuscata, tibiis anticis lon-

gioribus, palis brevioribus structuraqve fronlis in mare ab

omnibus congeneribus distingvenda.

Temligen allmän i små stillastående vattensamlingar på
lergrund i södra och mellersta Finland. Nordligast har jag fun-

nit den vid Jyväskylä (62° 10'). I Österbotten, troligen vid

Vasa, är den tagen af Wasastjerna. Af var. b. har jag fun-

nit ett enda exemplar vid Helsingfors. De bleka formerna (var.

c.) förekomma i mera lerblandadt gråhvitt vatten. — Föröfrigt

är denna art utbredd öfver större delen af Eur. — U. F. M.

Obs. C. nigrolineata Thoms., cujus specimen masculinuin in colle-

ctione C. Sahlbergii verisimiliter e Svecia asservatur, species est distincta,

excavatione frontis profunda, tibiis anticis turgidis C. semistriatae affinis

et minime eadem ac C. nigrolineata Fieb. (vide Spec. gen. Cor. 1. c. figu-

ram), qvapropter nomen mutandum est. Species Britannicae C. decora et

dubia Dougl. et Scott, in Ent. Monthl. mag. F, 1869, p. 265 et 266,

descriptae, verisimiliter tantum vavietates hujus speciei designant. De

nomine obsevvanduni est, Dom. Fieber idem mutavisse, proptcrea qvod

Dom. Say sub nomine C. abdominalis jam antea (anno 1831) speciem ame-

ricanam hujusce generis descripsisset.

16. C. pallidula J. Sahlb.

Albida; capite magno, oculis postiee sublobato-produ-

ctis; prothorace brevi, angulis basalibus subveclis, inträ hu-

meros sitis, lineis 7 augustis parallelis nigris; lineis clavi au-

gustis obliqvis, subintegris, corii rarissime abbrevialis, hinc

inde conniventibus, lineam abruptam longitudinalem forman-

tibus, sutura membranae late albida, linea angusta nigra

adnexa; membrana lineolis augustis flexuosis et ramosis lim-

boqve nigricantibus; area marginali pallida; subtus pallida,

segmentis ventralibus obsolete infuscatis; ungviculis interme-

diis tarsis | longioribus. Long. i\ ni. in.

Nas: pallis late eultratis, linea interna setosa apice

parum curvata; deplanatione frontis ad oculos tantum assur-

gente ibiqve linea transversa elevata terminata.

Femma ignota.

J. Sahlb. Not. Skpts pro F. rf Fl. Fenn. För//. XI

306, 189, (1870).
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Praecedenti affinis, magnitudine fere duplo minove ca-

pile majore coloreqve pallidiore distingvenda.

Sällsynt; jag har funnit ett exemplar i ett dike på lerig-

grund vid Tiudie i Rvska Karelen (62° 30') d. 14 Aug. 1869,
— U.F.M.

bb. Pronotum vitta media suturaqve clavi pallidis.

17. C. Hellens! Sahlb.

Supra fiisco-nigra, parum nitida, capite vertice fortius

angulariter elevato, vertice haud longiore, magno, pallido,

pronoto brevi, postice late rotundato, angulis postieis rectis,

vitta media lata, lateribus lineisqve 4—5 transversis augustis

parallelis pallidis; hemielytria fortiter rastratis, suturis omni-

bus, commissura, lineisqve remotis clavi rectis. corii undu-

latis parallelis albidis; membrana lineolis sparsis, contiguis, an-

gulatis et ramosis pallidis, limbum latum apicalem et interiorem

nigrum relinqventibus; area marginali pallida; subtus albida,

pectore medio abdomineqve basi nigricantibus, pedibus palli-

dis, ungviculis intermediis tibiis \ longioribus. Long. 4

—

4± m. m.

Mas: palia late ovato-cultratis, basi subtus dilatatis,

apice acutis, serie interna setosa medio sinuata; deplanatione

frontis parallelogramma, oculos attingente, ibiqve tuberculo

obtuso terminato.

Femina: palis late cultratis, acutis, qvam in mare pa-

rum angustioribus.

C. Sahlb. Obs. Not. Fena. 11, 3, (1819). — Fall. Hem.
Sv. 183, 4. - Fieb. Syn. Eur., Cor., Bull. cl. Mosc. 1848,

521, 13. — Spcc. gen. Cor., Abh. Bohm. GescL 1852, 238,

37, Tab. II,
f. 6 ef.*) Eur. Hem. 94, 15. — Wall en gr.

Skand. Cor. Öfv. Vet. Ak. Förh. 1854, 146, 8. — Thoms.
Opusc. ent. 39, 21.

*) Palae anticae feminae, in figura Fiebevi delineatae et ab auetoribus

descviptac anguste eultratae, minime cura nostrarum qvadrant ; an a specie

distincta captae?
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Speeies parva, pronoto brevissimo, villa media pallida,

hemielytris distincte rastratis, suturis pallidis a congeneribus

primo intuitu dignota.

Sällsynt; funnen i en bäck nära Nygård i Yläne af C.

Sahlberg, jsamt i en dylik bäck på lergrund invid Mubkuri ek-

skog nära Abo sent om bösten 1864 af förf. I Wasastj ernås
samling finnas äfven exemplar från Österbotten. — Föröfrigt är

den funnen endast i Skåne, i Lappland? (enl. Fieber) samt i

Böhmen(?). — U.F.M.

b. Pronotnm carina media longa, (in nostris percurrente).

18. C. carinata Sahlb.

Elongata, supra fusco-nigra; capite leviter producto,

pallido, vertice saepe infuseato, pone oculus in margine an-

gustissimo prolongato; pronoto postice fortiter producto, an-

gulis posticis rectis, carina media praesertim antice acute

elevato, subtiliter rastrato, lineis 10— 12 transversis, in-

tus hinc inde fissis et confluentibus tlavidis; hemielytris

parce longius pubescentibus, obsolete rastratis, clavo lineis

angustis pallidis hieroglypbicis, basalibus tantum subparalle-

lis, corio lineolis angustis confertis flexuosis et abbreviatis

in seriebus longitudinalibus irregularibus dispositis; sutura

membranae obsoleta, flavida; meinbrana lineolis angulato-

flexuosis et ramosis, subcontinuis, ad marginem interiorem

confertis, subparallelis, area marginali sordide flava; subtus

nigra, limbo plus minusve late pallido; pedibus pallide tlavis,

ungviculis intermediis tarsis aeqvilongis. Long. 9— 10 m. m.

Mas: palis elongatis, parallelogrammo-cultratis, apice

obtuse rotundato, prope basin torqvatis et inllexis, margi-

nibus longius. setosis, linea interna setosa versus part em tertiam

apicalem marginis exterioris ducta, medio levissime sinuata;

tibiis anticis subtrigonis curvatis, apicem versus dilatatis, an-

gulis rotundatis; fronte fortiter excavata, excavatione oblonga,

usqve ad angulum anteriorem oculorum producta.

Femina: palis falcato-cultratis, oblongis, acutis, tibiis

anticis fere simplicibus; fronte pilosa, convexa.

Sahlb. Obs. Not. Fenn. 12, 4, (1819).



•205

Corisa cognata Fieb. Hem. Eur. 99, 36.

Corisa Sharpi Dougl. et Scott Ent. Monthl. Mag. V,

295. — et VI, 247, (sec. specimina typica a D. Douglas
benevole communicata).

Var. b. Q.: pallidior, lineolis hemielytrorum magis dila-

tatis, corpore subtus pallido, pectore niedio anguste nigvo.

Seqventi affinis, capite pone oculos hand producto et

constricto-retlexo, lineis elytrorum magis continuis, distin-

ctioribus, fronte in femina convexa, palarum structura cete-

risqve notis facile distingvenda.

Sällsynt; funnen i Yläne enl. C. Sahlberg; jag har an-

träffat den i små vattensamlingar på hafsklippor vid Hvita haf-

vet och Finska viken, samt på fjällen i Lappmarken (B8°); äf-

ven funnen invid hafskusten på Högland och Åland af R. Sie-

vers. — Föröfrigt är den funnen i Sverige vid Bohuslänska ku-

sten af 0. Reuter, vidare i Scottland och på mellersta Euro-

pas fjäll. — U. F. M.

19. C. cavifrons Thoms.

Elongata, supra nigro-fusca, obsolete violaeeo-nitens,

capite pallido, vertice fusco, rotundato-priminulo, convexo,

pone oculos couvexos producto et constricto, margine forti-

ter retlexo; pronoto postice fortiter subangulato-producto,

angulis posticis rectis, supra convexo, carina antice acuta.

postice evanescenti, subtiliter rastrato, lineis 9— 10 transver-

sis flavidis; elytris clavo rastrato, spatio opaco suturae fere

dimidium occupante, lineis transversis flavis basi subintegris,

postice abbreviatis obsoletis, corio sublaevi, lineolis approxi-

matis, abbreviatis, undulato-erosis, sutura membranae obli-

terata; membrana lineolis flexuosis hieroglyphieis; area mar-

ginali saepe fusca; subtus nigricans, limbo pallido; tibiis in-

termediis tarsis aeqvilongis, ungviculis his brevioribus; pedi-

bus posticis obsolete infuscatis. Long. 9— 10 m. m.

Mas: palis e basi latiore, supra et subtus producto,

apicem versus angustatis, oblongo-triangularibus, infra excava-

tis, linea setosa acute sinuata, dorso obtuse tectiformibus, sub-

carinatis, basi retusis, lateribus longe setosis; tibiis anticis
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dorso compresso-carinatis; fronte leviter excavata, dense

pubescenti.

Femina: palis semilunatis, acutis, lateribus longe seto-

sis, tibiis teretibus; frons deplanat-a, dense pilosa.

Thoms. Opusc. ent. 39, 22, (1809).

Corisa carinata Zett. Ins. Lapp. 285, 4. — Fieb. Syn.

Eur. Cor., Bvll. de Mosc. 1848, 530, 28. — Spcc'yen. Cor.,

Ahh. Bohm. Gesch. 1852, 250, 47, Tab. II, f.
24. - - Eur.

Hem. 99, 33. — Wall en gr. Skand. Cor., Ofv. K. Vet. Ak.

Förh. 1854, 150, 19.

Species pulchra et distinctissima, oculis convexioribus,

eapite pone bis producto, constricto, margine fortiter reflexo,

linea suturae membi-anae obliterata, fronte in femina deplanata,

dense pilosa, tibiis intermediis tarsis baud longioribus pala-

rumqve structura mox distincta.

Sällsynt; jag har funnit den i en sjö nära Muonioniska

kyrkoby i Torneå Lappmark (68°) i Maj 1867 samt på toppen

af Kivakkotunturi fjäll i Eyska Lappmarken cl. 16 Juni 1870.

— Föröfrigt är den ta^en endast i Sv. ock på Böhmerwald.
— U.F.M.

Genus. Cymatia Flor.

Corpus lineare, convexiuseulum. Caput cum oculis pro-

noto distincte latius, vertice antice prominulo, attenuato, cum

fronte in angulo acuto connivente; oculis divergentibus, a

capitis margine postico remotis. Antennae simplices, 4-arti-

culatae, articulo tertio magno, fusiformi, ultimo subulato.

Pronotum brevissimum, angulis posticis late rotundatis, baud

rastratum. Scutellum occultum. Hemielytra laevia, mem-

brana parva. Tibiae anticae breves, cum palis immobiliter

coadunatis, bis in mare longis, teretibus, longissime ciliatis.

Hithörande arter öfverensstämma till vistelseort och lef-

nadssätt med föregående slägte. Larverna hafva de främre tibierna

och tarserna sammanväxta till ett enda stycke.

1. C. Bonsdorfiii Sahlb.

Supra subvirescenti-lurida, nitida; fronte pilosa; pronoto

longitudine duplo latiore, postice obtuse subangulariter pro-
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ducto, laevissimo, antice carinula brevi acutc elevata longi-

tudinali, lateribus disticte marginato, angulis posticis obtusis;

hemielytris fuscis, lineolis flavidis irregularibus, clavi trans-

versalibus, basalibus dilatatis, corii abbreviatis, cotifluentibus,

fusco-irroratis; linea suturae membranae lata flavida, meinbra-

na distincta, fusco- et flavo-vanegata 5
area marginali pallida;

subtus pallida, ventre nigricantts, tarsis intermediis ungvieulis

fere duplo longioribus. Long. 6— 6* m. m.

Mas: palis subuliformibus, leviter arcuatis, apice trun-

catis, ungviculo valido armatis; fronte excavata.

Feminai palis subuliformibus, apiee obtusiusculo ungvi-

culo tenuiore armatis $ fronte deplanata; segmento 6:0 ven-

trali medio piloso.

Dough et Scott Brit, Hem. 613, 1.

Corisa Bonsdorffii Sahlb. Obs. Not. Fenn. 13, 6, (1819).

— Fall. Hem. Sv. 184, 6. -- Fieb. Syn. Evr. Cor., Bull.

d. Moscou 1848, 532, 30. — Spec. gen. Cor., Åbh. Bohm.

Gesch. 1852, 251> 50, Tab. II,
f.

28. — Eur. Hem. 90, 2.

— Herr.-Sff. Wanz. Ins. IX, 51, 53, f. 916, 917.— Wal-
lengr. Skand. Cor.. Öfv. Vet. Ak. Förh, 1854, 150, 20. —
Flor. Rhynch. Livl. 801, 2. (Unterg. Cymatia). — Thoms
Ojjvsc. e/d. 40, 23.

Teniligen sällsynt i långsamt rinnande floder och bäckar
på gräsrika ställen, men utbredd öfver större delen af landet,

nordligast har jag funnit den vid Kuusamo kyrkoby (66°).

Föröfrigt är den spridd öfver en stor del af Eur., ehuru den
förekommer temligen sparsamt. — U. F. M.

2. C. colcoptrata Fabr.

Suprä lurido-fusca, nitida; fronte glabra, pronOto brö-

vissimo, longitudine qvadruplo latiore, postice obtuso, angu-

lis poslicis fere millis, basi cum lateribus Fere eoutinue ar-

cuatis, carinula media abbreviata distiucta; hemielytris luri-

dis, longitudiualiter obsolete fusco-bivittatis, clavo basi dilu-

tiore, membrana a corio baud discernenda; area marginali

pallida; alis millis; subtus pallida, pectore medio abdomineqve
basi infuscato: tarsis intermediis ungviculis ? loneioribus;

Long. 3— 3.1 in. m.
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Mas: palis subuliformibus, leviter curvatie, apice obtu-

sis, ungviculo valido armatis, fronte excavata.

Femina: palis subuliformibus, apice obtusiusculis, un-

gviculo tenuiore armatis; fronte subplana.

Dougl. et Scott Brit. Hem. 614, 2.

Sigara Fabr. Ent. syst. 4, 60, 3, (1794). — Syst

Rhyng. 105, 4. — Panz. Deutschl. Ins. 50, 24 f

Corisa Sahlb. Obs. Not. Fenn. 14, 7. — Fall. Hem,

Sv. 185, 7. — Herr.-Sff. Wanz. Ins. IX, p. 51 et 53, f.

915. - Fieb. Syn. Fur. Cor., Bull. cl. Moscou 1848, 532,

31. — Spec. gen. Cor., Abh, Bohm. Gesch. 1852, 252, 51,

Tab. II,
f.

29. — Fur. Hem. 90, 1. — Wall en gr. Skand.

Cor., Öfv. Vet. Ak. Förh. 1854, 151, 21. — Flor. RhyncL

Livl. 800, 1. (Subg. Cymatia). — Thoms. Opusc. ent. 40,24.

Ap/iorogrammiis Am. Rhynch. Metli. mon. 332, 366.

Sällsynt; funnen vid Vasa (63°) af Wasastjerna, i

Pargas och vid Södernäs af C. Sahlb er g, i Yläne och i Pä-

jäne af F. Sahlberg; jag har tagit den på Konevits holme i

Ladoga, vid Solomino i Eyska Karelen, samt vid Otsois by
nära Sordavala. — Föröfrigt är den utbredd öfver hela Eur. —
U. F. M.

Genus. Sigara Fabr.

Corpus ellipticum, depressum. Caput breve, convexum^

facie subtriangulavi, genis subangulatis. Oculi mediocres,

valde distantes. Antennae triarticulatae, articulis 1 et 2 cy-

lindricis, ultimo majori oblongo, subtus excavato. Pronotum

brevissimum, transversim lanceolatum. Scutellum distinetum,

triangulare. Hemielytra subcoriacea, molliuscula, explicata, e

clavo,corio membranaqve indistincta composita, embolio nullo.

Alae parce venosae. Mesosternum cum pleuris connatum,

parapleuris nullis. Tibiae anticae apice crassiores, palae

maris compressae, ungviculo distitutae, tibiae intermediae tar-

eis brevioribus.

Arterna af detta slägte äro alla af en obetydlig storlek

och träffas ofta i oerhörda massor i större sjöar och floder emel-

lan småstenar invid vattenkanten.



I senare hälften af sommaren framkomma larverna, hvilka

öfvervintra i detta stadium och först följande vår vidare ut-

veckla sig samt blifva fullbildade i Maj och Juni månad. De
äro utbredda öfver tempererade och heta zonerna.

1. S. iiiinutissiiiia L.

Supra dilute fusca, glabra, sublaevis, nitida; capite pal-

lido, vertice basi subangulariter elevato clypeoqve infuscatis;

pronoto tränsversim lanceolato, longitudine plus triplo latiore,

antice obsolete carinato, obsoletissime transversim strigoso,

margine postico flavo; scutello breviter triangulari, fusco;

hemieljtris convexis, postice rotundato-angustatis, dilute fu-

scis, obsolete obseurius maculatis, clavo basi late flavescente;

subtus pallida, ventre infuseato; ungviculis inti rmediis tarsis

dimidio brevioribus. Long. 2 m. m.

Mas: tibiis anticis basi curvatis, apicem versus latio-

ribus, palis obliqve ovatis, ciliatis.

Feminai tibiis anticis rectis, palis his arcte connatis,

apice angustatis, ungviculo setiformi armatis.

Leach. Irans. Soc. Linn. V, XII, p. 1, 14, 1. —
Sahlb. Obs. Not. Fenn. 8, i. — Fall. Hem. Sv. 179, 1. —
Fieb. Ent. Monogr. 13, 1. Tab.I,f. 11. - Eur. Hem. 89, 2.

— Flor., Rhynch. Livl. 803, 1.

Notonecta L. Favn. Sv. 244, 905, (1761). — Syst. Nat.

II, 713, 3.

Sigara minuta Fabr. Ent. Syst. IV, 60, 4. — Fieb.

Ent. Monogr. 13, 1, Tab. 1, f.
11—19. — Barm. Ilandb, d.

ent. II, 188, 1.

Förekommer här och der i stor mängd vid stränder af
sjöar och floder och är spridd öfver större delen af området;
nordligast har jag funnit den vid Tavajärvi i Kuusamo (66° 30').

— Utbredd öfver n. hela Eur. — U. F. M.



Tabcllarisk öfvcrsigt af arternas utbredning.

Series ^mphibicoinsae Leon Duf.

ram. Hydrometridae Dougi. et scott.

Hydrometra Fabr.

1. H. rufoscutellata Latr. . A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. Oa. i i Lr,

2; H. paludum Fabr. . A. St. N
3. H. najas t)e Oeer. S. Ka. K. . Kr. Oa. .

4. H. thoracica Schnmm. . . . N
5. H. aspera Fieb. .A. St. . T. . . K. . . Oa. O. L. Lr.

6. H. lacustris L. Al. A. St, N. T. S. Ka. K. Kb. Kr. Oa. O, L. Lr.

7. H. odontogaster Zett. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. Kb. Kr. Oa. O. L. Lr.

8. H. argentata Schnmm. . . . N. . . Ka. K. . Kr. ; .

Fam. Veliidae rieb.

Mesovelia Muls. et Rey.

9. M. Parra J. Sahlb S. . K. . Kr. . * . .

Velia Latr.

10. T\ currens Fabr. Ka. K

Fam. HeMdae Fieb.

Hebrus Curt.

11. É. pust/lus Fall. Al. A. St. N. T. . Ka. K. . Kr. . . L. .

12. fl. rujiceps T horns. . . . N. T. . . K ; .

Fam. Limnolmticlae Fieb.

Limnobateö B ur ni.

13. L. stagnorum L. S. . . ; Oa. . .

Series Hydrocorisae Latr.

Fam. lepidae Burm.
Nepa L.

i. A7
, einerea L. • A. St. N. T. S. Ka. K. Kr. Oa. .
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ram. Notonecticlae Burm.

Notonecta L.

2. N. glauca L. Al. A. St. N. T. . Ka. K. . Kr. Oa. . . .

3. N. lutea Mull. . A. St. . T. . Ka. K. . . Oa. . . Lr.

Corisa Ge of fr.

4. C. Geoffröyi Lcach. . A. . N
5. C. Linnet Fieb. . . . N. . S. Ka. K. . Kr

6. C. Sahlbergi Fieb. . . St. N. T. . Ka. K. . Kr. Oa

7. C. praeusta Fieb. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. Oa. O. L. Lr.

8. C. sodalis Dotigl. et Se L. Lr.

9. C. intermedia J. Sahlb Lr.

10. C. Wollastoni Dougl. et Se L. .

11. C. vernicosa Wall en gr. . . . N Lr.

12. C. distincta Fieb. . A. . N. . . Ka O. . .

13. C. striata L. Al. A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. Oa. . . .

14. C. Falleni Fieb. K. . . Oa. . .

15. C. Wallengreni J. Sahlb K. . Kr

16. C. fossarum Leaeh. . A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. Oa. O. L. .

17. C. semistriata Fieb. Al. A. St, N. T. S. Ka. K. . Kr. Oa. O. L. Lr.

18. C. Fahricii Fieb. Al. A. St. N. T. . Ka. K. . Kr. Oa. . . .

19. C. pallidula J. Sahlb Kr

20. C. Eellensi Sahlb. .A Oa. . . .

21. C. carinata Sahlb. . A. . N Kr. . . L. Lr,

22. C. cavifrons T ho ms. L. Lr.

Cymatia Flor.

23. C. Bonsdorffi Sahlb. . A. St. N. T. S. Ka. K. . Kr. Oa. O. , .

24. C. coleoptrata Fabr. . A. . N. T. . Ka. K. . Kr. Oa. . , .

Sigara Fabr.

25. .S'. minutissima L. . . St. . T. S. Ka. K. . Kr. . O. .





Smärre meddelanden.





I. Hemiptera heteroptera nova fennica

descripsit

JOIiKT SAHLBERG.

Gen. Pachycoleus Fieb.

Caput triangulare, inter antennas longius productum.

Rostrum apicem mesosterni attingens, crassum, articulo l:o

capitis apicem haud attingenti, secundo hoc longiore, tertio

brevi, conico. Antennae pilosae, articulis 2 basalibus cras-

sis, 2:o apice clavato, 3 et 4 tenuibus, filiformibus. Prono-

tum lateribus subparallelis, antice transversim flexuoso-sul-

catum, angulis omnibus obtusis. Heinilvtra obsolete venosa,

vena longitudinali prope marginem exteriorem percurrente

cum transversali sat distihcta in sutura membranae sita cru-

cem formante, hac venas dnas suboccultas emittente, ante-

riore curvato, ad suturam clavi ducta, altera in apicem heme-

lytrorum excurrente, cum alia interiore venula transversa

conjuncta. Mesosternum metasterno vix longius, medio im-

pressum. Pedes elongati.

1*. fufeseeiis n. sp.

Obovatus, rufobrunneus, opacns, tenuiter pubeseens, ab-

domine fusco, antennis pedibnsqve pallide flavis, capite magno,

oblongo-triangulari, eonvexo, antennarum articulo secundo

primu circiter dimidio longiore, oeulis fortiter granulatis, fu-

scia; pronoto longitudine distincte latiore, transversim con-

vexo, hemelytris subcoriaceis, abdomine parum brevioribus,

apiee anguste rotundatis, membrana parum explicata, pedi-

bus parce breviter setosis, tibiis anticis apice dilatatis, tar-

si.s brevibns. Lona;. % lin.
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Parvus, Dvpsocori <puaillimo m. similis, sed paullo major,

postice dilatatus. A P. Waltli Fieb. antennarum structura,

prothorace breviore corporeqve hand glabro satis distincta

videtur. Caput magnum triangulare, pronoto parum angu-

stius, latitudine paullo longius, pilosum, holosericeo-opacum

tylo lineis impressis discreto, oculis parvis, prominulis, for-

titer granulosis. Rostrum pallide flavum, apice picenm, ar-

ticulo primo capitis basin baud attingente, secundo boc di-

midio longiore et paullo augustiore, tertio tenui, acuto, qvam

secundo distinete breviore, apice piceo. Antennae corporis

dimidio longiores, pallide flavae, longius pilosae, articulo

primo crasso, cylindrico, secundo boc dimidio longiore, api-

cem capitis paullo superante, basi angusto, apice fortius in-

crassato, ceteris tenuibus, filiformibus, simul sumtis 2:o fi:plo

longioribus. Pronotum capite paullo brevius, longitudine \

latius, lateribus subparallelis, angulis omnibus obtuse rotun-

datis, supra transversim convexum, rufoferrugineum, opacum,

tenuissime pubescens, antice linea flexuosa transversa obso-

letius impressa. Scutellum triangulare, Havum. Hemelytra

abdomine distincte breviora, lanceolata, apice anguste diva-

ricatim rotundata, subcoriacea, ruiobrunnea, opaca, parce

tenuiter pallido-pubescentia, venis suboccultis, transversali ad

flexuram rnembranae in medio sita tamen distincta, membrana

intus baud explicata, clavo discreto, scutello plus duj)lo lon-

giore. Abdomen fortiter dilatatum, aj)ice obtusum, minus

tenuiter pubescens, brunneo-pieeum, ventre basi pallidiore.

Pedes cum coxis pallide testacei, elongati, tenuiter pube-

scentes, tibiis parce spinulosis, apice incrassatis, tarsis omni-

bus breviusculis, tenuibus, posticis tibiis triplo brevio-

ribus.

Tria specimina inter muscos ad rivulum Mäntyjoki prope

Paanajärvi paroeciae Kuusamo d. 24 et 25 Juli 1873 legi,

Stiplirosoma steganoicles n. sp.

Late ovalis, convexus, niger, nitidus, capite parum di-

lutiore, punctulatum, minus tenuiter fusco-pubescens, anten-

narum artieulo primo basi et apice pedibusqve ferrugineis,
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femovibus infuscatis, tibiis nigro-spinulosis, tarsis nigris; capite

laevi, oculis mediocribus, vertice basi distincte transversim

impresso, pronoto puiKitato, callis anticis minus discretis,

hemielytris membrana nigricante. Long. Q* Q 3* — 3| m. m.

St. leucocephala L. minor, angustior, oculis majoribus,

coloreqve capitis et pedum a congeneribus distingvenda.

Caput breviter fcriangulare, nigropiceum, laeve, fusco-pube-

scens; fronte leviter convexa, vertice ante marginem basalem

distincte elevatum transversim impresso; oculis qvam in St.

levcocephala majoribus, orbita interiore intervallu inter ocu-

lorum aj)icem et basin ty 1 i vix breviore. Rostrum breve,

apieem coxarum intermediarum haud attingens, articulo ba-

sali crasso, rufo-piceo, secundo et tertio subaeqvali-

bus ultimoqve nigro-piceis. Antennae breves, corporis me-

dium attingentes, pubescentes, articulo primo orbitam ante-

riorem oculorum paullo excedente, basi apiceqve, interdum

fere toto rufo-ferrugineo, secundo hoc triplo longiore et ul-

timis duobus simul sumtis aeqvilongo, basi anguste ferrugineo.

Pronotum statura ut in St. leiicocep>hala, nigrum, nitidum,

fusco-pubescens, disco postico satis fortiter punctatura, antice

callis duobus minus discretis laevibus. Scutellum nigrum,

nitidum, obsolete transversim rugulosum, basi leviter trans-

versim impressum. Hemielytra subtiliter punctulata, fusco-

pubescentia, tota cum membrana nigra, fractura profunde

excisa. Corpus subtus longius nigro-pilosum, sublaeve; epi-

pleuris prothoracis profunde punctatis. Pedes tenuiter pu-

bescentes, femoribus piceis, apice indeterminatim tibiisqve

totis rufo-ferrugineis, his obsolete nigro-spinulosis, tarsis

omnibus totis nigris, posticis tibiis qvintuplo brevioribus.

Habitat in floribus locis aridis in Lapponia Rossica.£ad

vicum Kantalaks den 30 Juni— 20 Juli 1870 plura specimi-

na legi.

Platypsallus J. Sahlb. nov. gen.

Corpus subrotundo-obovatum, deplanatuin, j>ubescens.

Caput breviter triangulare, convexum, a latere visum usqve

a basi baud carinato, aeqvaliter, uti pars qvårta circuli. ro-
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tundato-declive, tylo parum elevato, euni vertice in iVonto

fere in arcu continua rotundato, basi usqve ad lineam an-

tennaram assurgente; genis loris diScretis, subfectangulari-

bus, angustis. Oculi subgloboso-ovales, pone eapitis basin

prominentes. Rostrnm coxas posticas attingens, articulo ba-

sali crasso, basin capitis superante, secnndo tertio paullo lon-

giore, ultimo pennltimo parum longiore. Antenuae brevius-

eulae, infra et snb apicem inferiorem ocnlorum positae, pi-

losae; articulo primo brevi, secnndo cylindrico. Pronotum

breve, trapeziforme, apice immarginatum, callis discoidalibns

distinctis, remotis. Scutellum breviter triangulära Hemie-

lytra (in f. brach.) coriacea, brevissima, abdominis basin tan-

tum tegentia, apicem versns dilatata, apice truncata. Ab-

domen latissimum, subrotundatum, deplanatum, lateribus ex-

planatis, subreilexis. Pedes breviusculi, tibiis spinulosis, tar-

sorum ungvicnlis subtus pulvinatis; arolia brevissima.

Genus insigne Familiae Gapsidarum, statnra brevi, lata,

abdomine valde dilatata formaqve bemieljtrorum primo in-

tuitu generi Microphysae haud dissimile.

Pl. acantltioitles J. Sahlb.

Breviter obovatus, abdomine valde dilatato, niger, subni-

tidus, dense longius flavo-pubescens, antennarnm articulis

primis apice qvartoqve toto sordide tlavis, pedibus ferrugi-

neis femoribus tarsorumqve apice infuscatis, tibiis nigro-

spinulosis; capite cum oculis pronoti apice latiore, supra gib-

boso-convexo, laevi, pronoto basi obsolete transversim rngu-

loso, callis ante medium sitis laevibus, scutello ante medium

transversim impresso, bemielytris rugulosis, angulis apicälibus

rotundatis, abdomine subtiliter pnnctulato. Long. 1,6—2 m. m.

AJas: minor, angustior, magis convexus, abdomine apice

angustato, segmento genitali subtus convexo, stylo in latere

sinistro, torqvato, apice acuminato.

Femina: major, latior, magis deplanata, abdomine apice

obtuse rotundato, vagina longa, abdomine \ breviore.

.1. Sablb. apud Soc. pro F. et FL Fenn. </. 3 Nov.

1870, vid. Not. käft. /7, 465. — Fig. Ada societ. Fmm. et

FL Fenn. I, tab. L f.
IG A K! a.
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Species paradoxä, ad novum genus juve tneritoqve refe-

renda; Statura parva, dcpressa, latissima, brevitate hemielytro-

rum et amplitudine abdominis mox dignota. Caput breviter tri-

angulära, antice subverticaliter deflexum, valde convexum,

nigrum, nitidum, laeve, setis nonnullis tenuibus instructum,

suturis lorarum parallelis, sat distinctis. Oculi magni, sub-

globosi, pone eapitis basin prominentes, distincte granulosi.

Rostrum dilute-ferrugineum, basi apiceqve infuscatum. An-

tennae apicem bemielytrorum attingentes, pilosae; articulo

primo basin ty Ii attingente, apicem versus incrassato, apice

anguste flavo, seeundo hoc 2^ longiore, cylindrico, apice sor-

dide tlavo, tertio seeundo distincte breviore, apice late ulti^

moqve boc subaeqvali toto flavescentibus. Pronotum trapezi-

forme, apice capite cum oculis angustius, ibiqve longitudine

sua duplo latius, lateribus immarginatis, subrectis, postice di-

vergeniibus, angulis postieis obliqve rotundato-truncatis, basi

leviter emarginatum, supra transvei-sim modice convexum,

ante medium callis duobus transversim ovalibus, intus distan*

tibus, satis fortiter elevatis, laevibus instructum, basi obsolete

transversim rugulosum, pube densa erecta vestitum, lateribus

utrinqve setis duabus. Scutellum sublaeve, ante medium

transversim impressum. Hemielytra brevissima, apice trun-

cata, subtrianguläri trapeziforinia, mox a basi ampliata, an-

gulo apicali exteriore late rotundato, coriacea, nigra, rugu-

loso-punctata, dense pubescentia, sutura clavi fere obliterata.

Alae nullae. Abdomen latissimum, rotundatum, segmentis

7 posterioribus dorsalibus apertis, lateribus late explanatis,

subtilissime punctulatum, pubescens. Coxae omnes apice

approximatae, conico-ovatae. Pedes pubescentes, femoribus,

abdominis latera parum excedentibus, basi late fuseis, apice,

tibiis tarsisqve dilute ferrugineis, tibiis pavce minus fortiter

nigro-spinulosis, tarsis apice piceis.

Habitat in Lapponia rossica maxime orieniali rarissime,

prope vicum Ponoj sub lapidibus locis aridis d. 10— 21 Aug 4

1870 specimina nonnulla inveni, sed formam macropteram

frustra qvaesivi.
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II. Om tvenne för Finland nya

myrarter.

Af

JOHN SAHLBERG.

Genom W. Nyländers arbeten ^Adnotationes in mo-

nographiam Formicarium borealium Europaé7
*,

"Additamen-

tum adnotationumy) och flAdditamentum alterum adnoiatio-

num y) införda i Acta societatis scientiarum Femiiae Tom. II

och III, 1846— 1847 har Finlands Myrfauna blifvit bearbetad

med den omsorg och snille, att dessa arbeten måste erkän-

nas såsom epokgörande i myrmekologiens historie. Antalet

af i Finland funna species upptager Nyländer till 31, hvaraf

18 föres till hans slägte Formica och de öfriga 13 till Myr-
mica. Af senare författare hafva dock tvenne af dessa arter

med skäl ansetts såsom icke sjelfständiga species, nem ligen F.

ylebaria Nyl., som blifvit sammanförd med F\ fvsca L. och

Myrmica hirtula Nyl., hvilken ansetts för en varietet af M.

(Tomoynathvs) sublaevis Nyl. Denna förminskning ersattes

dock af de tvenne arter, hvilka jag på de senaste åren inom

vårt land lyckats upptäcka och af hvilka den ena ej är

egentligen inhemsk utan i likhet med Formica (Tapinoma)

vividida Nyl. endast anträffats i oraugerier; de äro följande:

Subfam. Formicidae.

L Camponotus pubescens Fabr. , Nyl. Adnot. in mo
nogr. Form. bor. Fur. 3 p. 8U9 (Formica).

Denna art, som är beskrifven af Nyländer p. a. s. efter

en enda arbetare, tagen på Gotland af Dahlbom, har en vid-

sträckt utbredning öfver södra Eur., Asien, Africa och America,
men både ej förut blifvit funnen nordligare än på Gotland,

då jag på en sandig landsväg i en barrskog i Rautas socken
i södra Karelen d. 30 Juni 1866 anträffade ett exemplar. —
U. F. M.
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Då Nyländer ganska noga beskrifvit arbetaren till denna

art och de öfriga könen äro mig obekanta, har jag intet att

tillägga till hans deskription.

Subfam. Poneridae.

Abdomen inter segmeutum primum et secundum coar-

ctatum; petiolus uniarticulatus.

Genus Ponera Latr.

Petiolus abdominis sqvama crassa erecta instructus.

Calcaria tibiarum pectinata. — Operaria aculeo armata, ocu-

lis minutis. Femina alis anticis areis duabus cubitalibus in-

structis. Mas mandibulis angustis, muticis.

P. puiictatissima Hog.

Operaria. Fusco-brunnea vel rufescenti-testacea, niti-^

dala, pube tenni adpressa cinereo-micans, mandibulis, anten-

nis, pedibus abdominisqve apice pallide ferrugineis; capite

magno, fusco, vertice excavato, oeulis obsoletissimis, prope

mandibularum basin positis, palpis maxillaribus uniarticulatis*

Long. 3 m. m.

Femina: ,-)Fusca, pube adpressa cinereomicans, ore, an-

tennis, pedibus et apice abdominis pallide rufis, oeulis margine

anteriori capitis proximis. Long. 3—3^ m. m.'w (ex Roger).

Roger Ameis. MittelmeerL, Bert. ent. Zeitschr, 1859,

246, 24. — Ueber Ponera-artigen Ameis., Berl. ent. Zeitschr.

1860, 284.

Ponera contracta Meinert Danske Myror. Naturlu,

Kongl. Dansk.' Vidensk. selsk. skrift. V, 822, 17, operaria

(exclus. sjnon.).

Species P. contractae Latr. simillima, punctura subti-

lissima, oeulis mandibularum basi approximatis palpisqve

maxillaribus uniarticulatis distingvenda. — Caput magnum,

fuscum, subcordatum, latitudine fere duplo longius, subtilis-

sime et confertissime punctulatum et tenuissime griseo-pu-

bescens, lateribus leviter arcuatis, vertice excavato-emargi-

nato; supra convexum, linea tenni longitudinali impressum;

mandibulis magnis, triangularibue, pallide ferrugineis, margine
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inferiore qvam basali parum longiore, dcnticulato, apice fal-

cato-uncinato; palpis maxillaribus articulo unico minuto mu-

tico eompositis, labialibus triarticulatis, articulo basali rudi-

mentära Oculi minuti, saepissime aegre observandi, facettis

plerumqve 1—20 compositi, in capitis lateribus prope basin

mandibulorum positi. Antennae breviusculae, pallide ferru-

gineae, breviter pubescentes, 12-articulatae, scapo apicem

vevsits incrassatOj subarcuato. ilagello boc dimidio longiore,

articulo primo obconico, 2:o plus qvam triplo longiore, 2— 10

fortiter transversis, 3— 10 extrorsum latioribus et longiori-

bus, ultimo oblongo-ovato, penultimo fere triplo longiore.

Thorax capite paullo longior, brunneus, nitidus, uti caput

punctulatus et pubeficenS) segmentis longitudine subaeqvalibus,

prothorace qvam metathorace fere dimidio latiore, postice

rotundato-emarginato. Sqvama petioli longitudine l^ latior

et 2| altior, apice obtuse rotundata, tenuiter pubescens.

Abclomen longitudine prothoracie cum petioli, brunneum, ni-

tiduni, omnium subtilissime punfctatum et tenuissime griseo-

pubescens, setisqve parcis erectis griseis praesertim postice

ornatum, apice indeterminatim flavum; segtnentis 1 et 2 lon-

gitudine aeqvalibus, tertio bis fere triplo breviore, constri-

ctura ventrali inter segmentum primum et secundum tenuis-

sime transversim strigosa. Pedes elongati, pallide ferruginei,

tenuiter pubescentes, calcaribus (ibiariun melatarso plus duplo

brevioribus, bis valde elongatis, qvam tarsorum articulis ce-

teris fere longioribus, anticis irregulariter curvatis.

Denna intressanta lilla myra förekommer talrikt i oran-

gerierna i härvarande botaniska trädgård, der den gräfver

gångar i sanden under blomkrukorna. Den upptäcktes der-

städes af mig i November 1872, men hafva ej ännu bevin-

gade exemplar (q* eller Q) blifvit funna. — Föröfrigt före-

kommer den under liknande förhållanden i Danm. och Tyskl.,

samt är äfven funnen i Grekl. — U. F. M.
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Finlands myror, ordnade efter nyare systematiska åsik-

ter, äro således:

Subf. Formicae.
1. Camponotus herculeanus L. 10. F. rufibaibis Fabr. (F. eunicn-

2. C. lignipcrdus Latr. laria Latr.)

3. C. pubescens Fabr. 11. F. fusca L. (incl. F. glcbaria

4. Formica rufa L. Nyl.)

5. F. pratensis De Geer (F. con- 12. F. gagates Latr. {F. picca Nyl.)

gerens Nyl.) 13. Lasius fuliginosus Fabr.

6. F. sangvinea Latr. (F. dominula 14. L. niger L.

Nyl.) 15. L. flavus L.

7. F. truncicola Nyl. lf». L. umbratus Nyl.

8. F. exsecta Nyl. 17. L. mixtus Nyl.

9. F. prcssilabris Nyl. 18. Tapinoma viviclrtlum Nyl.

Subf. Poneridae.
19. PoHera punetatissima Rog.

Subf. Myrmicidae.
20. Stenomma Westwoodi Steph. 25. Tetramorium caespitum L. (Myr-

(Myrmica nitidula Nyl.) mica fuscula Nyl.)

21. Tomognatbus sublaevis Nyl. (incl. 26. Myrmiea ruginodis Nyl.

M. hirtula Nyl.). 27. M. laevinodis Nyl.

22. Leptothorax acervorum Fabr. 28. M. scubrinodis Nyl.

23. L. nmscorum Nyl. 29. M. lobicornis Nyl.

24. L. tuberura Fabr. 30. M. sulcinodis Nyl.

31. M. rugulosa Nyl.

III. Anteckningar
om några land- och sötvatten-molluskers utbred-

ning inom Finlands naturalhistoriska område.

Af

JOHN SAHLBERG.

Under de resor inom vårt område, hvilka jag, till stor

del på Sällskapets pro Fauna et Flora Fennica bekostnad,

under de senaste åren företagit, liar jag varit i tillfälle att

21
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egna äfven en liten uppmärksamhet åt våra land-" och söt-

vatten-molluskers utbredning, och då dervid några intressan-

tare iakttagelser blifvit gjorda, ser jag mig föranledd att an-

hålla om plats i sällskapets Notiser för efterföljande anteck-

ningar såsom tillägg till A. E. Nordenskiölds och A. E. Ny-
landers arbeten öfver Finlands mollusker. J

)

1. Helix harpa Sa}7
, W ester l.

2
) Denna intressanta

art förekommer i Ryska Karelen ej sällsynt från trakten af

Petrosawodsk ända till Vigsjön, der jag tagit den på en liten

holme, i Ryska Lappmarken, der den anträffades vid Kanta-

lahti och Imandra, i södra Österbotten, der jag träffat, den

talrik på Lysarholmen och Fårholmen i närheten af Jakob-

stad. I södra Savolaks har jag funnit den vid Luukala i

närheten af Villmanstrand och i norra Tavastland vid Pek-

kala i Ruovesi socken. Den är således troligen spridd öfver

hela området, kanske med undantag af sydvestra delen af

fasta landet, der jag förgäfves sökt den på passande loka-

ler. Den synes företrädesvis uppehålla sig bland blåbärsris

i mörka granskogar, mest på steniga sluttningar äfvensom

under Ilypnvm prolifernm. De exemplar, jag haft för mig,

öfverensstämma med Nyländers beskrifning 3
) på de lappska

exemplaren och endast på unga individer låter denne för-

fattares beskrifning på hans Åländska exemplar tyda sig.

2. Helix fruticum L. är ej sällsynt i södra delen af

Kyska Karelens bergiga region. 4
) Former, som ganska väl

öfverensstämma med M i d den dorffs beskrifning på II.

Schrenkii, 5
) har jag funnit vid Jalguba nära Petrosawodsk.

3. Clausilia laminata Mo ut. Forma pliciferu Westerl.

affinis. Skalei bukigt, glänsande, horngult, vid mynningen in-

') Finlands mollusker beskrifne af A. E. Nordenskiöld och A. E.

Nyländer, Helsingfors 1856; och Bidrag till Finlands Malacozoologi af A.

E. Nyländer, införd i Bidrag till Finlands naturkiinnedom etc. III, 1859.

2
) Fauna molluscorum Scandinaviae.

3
) Nyl. Bidrag. 132.

4
) Om Ryska Karelens delning i regioner; se, Notis, ur Skpts pro

Faun. et Flor. Fenn. förh. XI, 280.

) Sibirische Reise B. II. Th I. :?<>2. t. XXX, lig. 20—20.
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vändigt brunt, vindlingarna 11, de öfre konvexa, de nedre

lewiligen platta, den sista framtill groft strimmad, mynningen

päronformigt oval, munsömmens kanter sammanlöpande, till -

bakavikna; öfre lamellen medelmåttig, den nedre stor: gom-

vecken fi, det förslå parallell med sömmen, de öfriga nedåt

mer ellet mindre divergerande, 1 mycket långt, 2 och 5 län-

gre än de öfriga. Längd IG, br. 4 mm.

Af denna varietet har jag tagit ett exemplar i bergs-

regionen i R}Tska Karelen.

4. Pupa edentula Dräp. är ganska allmän på blåbärs-

ris och under mossa i mörka granskogar öfver större delen

af landet. Den långt utdragna cylindriska formen med

uppsvälld sista vindling, som af några författare ansetts

vara P. cohimeila Beutz., men rättast torde böra betraktas

såsom en luxurierande form till P. edentvla, är ytterst säll-

synt. Den kan nemligen ej gerna anses för den egentliga

fullvuxna formen, emedan P. edentula eger förmågan att

fortplanta sig och således ej kan betraktas såsom unge.

5. Pupa antivertigo Dräp. har jag funnit ganska all-

män i Parikkala socken i Ladoga Karelen på sumpiga stäl-

len i Augusti 1872 och Juni 1873.

6. Pupa substriata Jeffr. funnen under mossa i skog

i en bergig trakt vid Lahtis i Hollola i Tavastland i Juni 1872.

7. Pupa alpestris Ålder, Westerl., Faun, Molin se.

ten-, et /luv. 266, 14. — Jag har funnit den i Parikkala i

Ladoga Karelen i Augusti 1872.

Eadem, b, mitts bidentatu West.: "mynningen 2 tau-

dad: 1 tand på mynning-väggen och 1 på spindeln"". Jag

har funnit ett exemplar vid Kantalahti i Ryska Lappmar-

ken 1870.

Eadem, b mit is unidentata mihi: apertura unidentata,

dentibus praeter unicum parietalem nullis, (mynningen för-

sedd med en enda tand, hvilken är belägen på mynnings-

väggen och ganska starkt utbildad). Denna nya varietet har

jag funnit i Ryska Karelen sommaren 1869.
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s. Aplexa hypnorum L. Denna art är ej sällsynt på

Karelska näset, i Ladoga Karelen och i Ryska Karelen och

är äfvcn anträffad vid Lahtis i Hollola. Särdeles stora och

vackra exemplar har jag funnit vid Tindie 62° 30'. Dessa

uppnå i längd nära 15 och i hredd b\ mm.

9. Planorbis carinatus Mull. Testa subdepressä, utrin-

qve praesertim supra concava, luteo-albida, subdiaphana, sub-

tilissime arcuatim striata, nitidiuscula, anfractibus 4— 5, sen-

sim fortius accrescentibus, ultimo maximo, ceteris simul sum-

tis haud angustiore, extus carina acuta utrinqve bene visibili

])rope medium armato; apertura ovali, obliqva, angulata.

Miill. V. II. p. 157. — West er 1. Sverig. land- och

sötv. Mollvsk. 100, 2. — Stein, Schneeken und MvscJieln

Umg. Berl. 77, 5, Tab. 2
f.

19.

Denna art står närmast Pl. umbzlicatus Miill. (P.

marginatus Dräp.), men skiljes lätt på de utåt hastigare till-

tagande vindlingarna, af hvilka den sista är ungefär lika bred

som alla föregående tillsammantagna, sin mycket starkare

köl, hvilken är belägen nära vindlingens midt, så att den

mycket tydligt kan ses äfven från skalets öfre sida, sin sneda

och smalare samt framtill spetsigt vinklade mynning äfven-

som genom hvitgul eller horngrå färg på skalet, hvilket är

bräckligt, genomskinligt och kalkartadt. Djuret uppgifves

vara hos äldre exemplar grågult, hos unga rödbrunt. Bredd

om kr. 10 mm.

Denna snäcka som har en ganska vidsträckt utbredning

i angränsande länder och i Sverige bli fvit funnen på flera

ställen från Skåne till Dalarna äfvensom på Gotland och

Öland såväl i rinnande som stillastående vatten, har jag fun-

nit vid Jalguba i Ryska Karelen 1869.

10. Planorbis vortex L. är ej sällsynt i hela sydöstra

Finland. Norrut förekommer den åtminstone ända till Vig-

sjön inom kärr-regionen i Ryska Karelen (64°).

11. Planorbis spirorbis L. Funnen inom kärr-regio-

nen i Ryska Karelen.
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13. Planorbis corneus L., N. et Nyl. Denna art är allmän

på Karelska näset, i Ladoga Karelen samt i bergregionen inom

Ryska Karelen ända till Tiudie. Unga exemplar hafva vind-

lingarna mycket hastigt tilltagande och kunna af nybörjare

lätt tagas för en skild art.

13. Ancylus fluviatilis Mö 11. Ej sällsynt i sydöstra

Finlands strida floder. Nordligast har jag observerat den

vid Tiudie i Ryska Karelen.

14. Paludina contecta Mil let (P. Listeri N. et Nyl.).

Denna art förekommer äfven i den innersta delen af Finska

viken, der jag funnit den vid Kuokkola i Kivinebb socken

nära mynningen af Rajajoki.

15. Valvata piscinalis Mull. Tagen vid Juustjärvi

inom bergsregionen af Ryska Karelen 1869.

16. Valvata macrostoma S tern b. (V. dejjreasa N. et

Nyl.) Funnen i Yskjärvi i Muola socken å Karelska näset

samt på några ställen i bergs- och kärr-regionen i Ryska

Karelen.

IV. Om Finlands hittills kända Pliyllo-

poder och återfinnandet af Linnés

Monoculus lenticularis.

AF

JOHN SAHLBERG.

Under en exkursion till Rödbcrgen invid Helsingfors i

medlet af Augusti 1874 hade jag lyckan att upptäcka en

särdeles intressant Crustacé, hvilken i lefvande exemplar
för skpt pro F. et Fl. Fenn. framvisades. Djuret hör till

gruppen Phyllojjoda, af Brauchiopodernas ordning, hvilka

utmärka sig genom sitt stora antal lamellformiga eller blad-

lika fötter och hvilka af Latreille ansetts stå i samma för-
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hållande (ill Crustaceerna, som Myriapoderna till Insekterna.

Det är den art, som på senare tider allmänt är känd under

namn af Limnadla gigas eller Ilennanni. Denna benämning

torde dock numera icke kunna bibehållas, då det genom dess

upptäckande i vårt land blifvit lagt utan allt tvifvel, att det

är samma djur, hvilket Linné beskrifvit under namn af Mo-
noculus lenticuläHs.

I Fauna Svecica ed. II, 499, 2051, beskrifver nämnde

författare detsamma med de få, men betecknande orden ""testa

compressa, lentiformi"". Descr. "testa valde compressa, mar-

gine acuto, pellucida, magnitudine FabaeV) och säger om dess

förekomst "Habitat in Finlandia 1
"

1

. I Syst. Nat. XII, p. 1039,

8, tillägges "latitudo extimi articuli digiti 11 och namnes sär-

skiidt Uddman såsom artens upptäckare.

Att Linné haft för sig ifrågavarande djur förmodade

redan Herm ann, som utförligen beskref den från trak-

ten af Strassburg under namn af Daphnia gigas, men då

man ännu ej kände denna art från norden, förblef man länge

i osäkerhet, om hvilket djur med Linnés beskrifning afsågs,

hvarför arten uppkallades med den af Herman gifna benäm-

ningen, under det Linnés småningom råkade i glömska.

Först då Liljeborg för några år sedan upptäckte densamma

i Sverige, uttalade han sig åter för den åsigt, att det vore

samma art, som Linnés Älonoculus UnticulaHs, isynnerhet på

den grund, att ingen annan art med genomskinligt och

plattadt skal ännu blifvit funnen inom den Skandinaviska

norden. Sedan nu detta kräftdjur återfunnits i det land, der

det först blifvit upptäckt, torde intet tvifvel mera vara för-

handen om dess identitet med Linnés berörda art. Ehuru

det är en mindre väsentlig sak, med hvilket namn en väl

känd art benämnes, torde dock skäl förefinnas, att på grund

af prioritetslagen kalla det Limnadla lenticularis L., hvars

synomymi sålunda blir följande:

Liiiiiiariiu lviitieularis L.

Monoculus L. Faun. Sv. Ed. II, 2051, (1.761). -• Syst.

nat. Ed. XIL 1059, 8j (17:67).



Daphnia yu/as Herm. Memoir. apterol. 134, pl. 5.

(1804). — Limnadia Lilljeb. Öfr. K. Vet. Ak. Förh.

1871, 826.

Lim/iadia Hermanni Brong., Milne Edw. Hist. nat.

des Criist. p. 561, 36, Fiff. 7, (1840). — Grube, Archivfur

Naturg. 19, 155, (1853).

Denua art är af clc anförda auctorerna med största nog-

grannhet beskrifven, hvarför liar endast behöfver anföras, att

jag funnit beskrifningarua, särskildt Lilljeborgs, i de minsta

detaljer öfverensstämmande med de exemplar, jag undersökt,

om bärvid blott observeras, att yngre individer bafva skalet

framtill mindre trubbigt ocb att de i sina rörelser äro lifli-

gare. De enda arter, med bvilka den vid flygtigt påseende

torde kunna förvexlas, äro lAmnetis brachyrus Mull., bvilken

förekommer i Östersjöprovinserna och Danmark, och Estheria

tatraeera Kryn., som är funnen i Ryssland, och hvilka möj-

ligen kunna hos oss anträffas, men den skiljes lätt genom

22 par fötter, äggrundt starkt tilltryckt skal och genom det

lilla bihanget, hvarmed hufvudet ofvan är försedt.

Den anträffades först i medlet af Augusti i små mos-

siga vattenpölar med gyttjig botten på Ködbergen och före-

kom derstädes temligen talrik ända till slutet af September,

ehuru de flesta exemplar torde dött under den starka frost,

som inträffade den 28 September, ty senare lyckades jag ej

oaktadt träget letande finna flera än 2 lefvande exemplar,*)

ehuru flera döda sågos. Märkvärdigt är att ännu endast

^-individer äro kända, ehuru flera än 1000 exemplar äro

undersökta af zoologerna. Då den tidigare åsigten, att dju-

ret möjligen kunde vara hermaphrodit, genom anatomiska

undersökningar funnits vara omöjlig, återstår ännu att upp-

täcka dess hane, hvilken utan tvifvel anträffas en annan

årstid, äfvensom ungen i tidigare utvecklingsstadium, och ta-

ger jag derföre mig friheten, att uppmana för saken intres-

serade personer till närmare undersökningar i samma vat-

*) Dessa exemplar ömsade, sedan de några dagar hållits lefvande i

en burk med vatten, ytterliudcn, hvilken alldeles hel med alla extremiteter

och simhår anades. Före ömsningen visade djuren sig något tröga.
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tensamlingar, der Q fanns nästkommande vår. Det vore särdeles

intressant, om detta märkvärdiga djurs utvecklingshistorie, som

varit en gåta för natnrforskarne, skulle kunna utredas här i

det land, der det först blifvit upptäckt. — Arten är funnen i

nordvestra Tyskland, norra Frankrike samt Sverige, i Skåne,

Halland och vid Stockholm. — U.F.M.
Af Phyllopoder utan skal hafva inom vårt område ve-

terligen endast 2 arter blifvit anträffade, nemligen:

Polyarteuiia forcipata Fisch.

Fisch. Middend. Sib. reise II, 154 p. Tab. VII, Fig.

24—28, (1851). — Branchipus (Polyartemia) forcipatvs

Gruhe, Arch. fur Naturg. 19, 145, (1853).

Denna art skiljer sig lätt från närstående genom när-

varon af 19 par fötter, långsträckt nedtryckt kropp och 3—

4

fotlösa segment, som bilda en jemförelsevis kort svans.

Den synes uteslutande tillhöra den högre nordens fjäll-

i medlet af Augusti 1868 anträffades den i stor mängd i nå-

gra små vattensamlingar på toppen af Lammasvaara fjäll i

Torneå Lappmark af A. Palmen och författaren, hvilken

sedermera i Juli 1870 äfven fann den på ett fjäll i närheten

af Imandra sjö i Kyska Lappmarken. Von Mi ddendorff

har funnit den på tundran i närheten af Triostrow i Ryska

Lappmarkens östligaste del. Föröfrigt är den tagen vid Bo-

ganida och Taimyr tloden i norra Sibirien samt i Ostfinmar-

ken och i Svenska Lappmarken. — U.F.M.

Branchipus paludosiis Mull.

Miil 1. Zool. Dann. II, 10, Tab. XI, VIII, fig.
1-8

(177 G). — Branchipus Middendorffianus Fisch. Midd. Sib.

Reise 11, 153, T. VII,
f.

15-23, (1851). - Grube, Arch.

fur Naturg. 19, 142, (1853).

Denna art är ganska lik flera af dess samslägtingar,

hvilka hafva 11 par fötter, långsmal kropp med af 9 fotlösa

segment bildad stjert, af den öfriga kroppens längd; men den

skiljes genom att pannan är utdragen i ett triangelformigt bi-

hang, som hos honan är mindre märkbart, och att de horn-
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lika pannutsko Ilens basaldel är beväpnad med 10— 18 hvassa

tänder hos hvartdera könet.

v. Midendorff har funnit denna art vid Triostrow i

Ryska Lappmarken. Pöröfrigt är d(^n anträffad på Grönland,

Magerö och i norra Sibirien. — U. F. M. *)

Af de med ett enda skal försedda stora och vackra

Apu8-a,Ttema,i har veterligen ännu ej någon blifvit hos oss

anträffad, men då 3 skilda species förekomma i Sverige, är det

ganska troligt, att någon äfven kunde finnas i vårt land.

V. Anteckningar
om

Råna arvalis Nilss.

Af

O. 1S/L. RETJTEB.

Denna art uppställes af Prof. Nilsson i Skandinavisk

Fauna, tredje delen, pag. 92, och såsom dess förnämsta skilje-

märke från R. temporaria L. anföres den spetsiga nosen, tre

längs ryggraden löpande bleka band, bakfotens längre långt å,

som med 2* till 3 leder utskjuter utom simhuden, vidare den

baktill och ofvan kullriga skallen samt det utan långsränna

försedda, till en skarp kant ofvan sammantryckta os coccyyis.

Fyra år senare, år 1846, meddelar S teenstrup i Amt-

licher Bericht uber die 24 Versamml. der Naturforscher in

Kiel, ]). 131, en utredning af de i Danmark förekommande

grodarterna, i hvilken han uppställer tvänne species, som förut

varit förvexlade under R. temporaria L.: R. platyrhinu

Steeustr., som är synonym med R. temporaria L., Nilss.,

och R. oxyrhina Steenstr., som åter är den af Nilsson
redan år 1842 beskrifna R. arvalis. S teenstrup anför ett par

*) Exemplar från Kyska Lappmarken benäget meddeladt af doktor

Alex. B rand t från Vetensknps Akademiens museum i Petersburg.
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af Nilsson icke upptagna skiljemärken för sin R. oxyrlii-

na. Pannbenen äro nämligen mycket smala och hvälfda,

yttersta tan utmärkes af en stor och mycket sammantryckt,

broskartad knöl, som utgör hela § af tåns längd.

Von Siebold, som äfven anställt iakttagelser öfver dessa

båda arter, anför ytterligare i Troschels Archiv fur Na-

turgeschichte, 18:ter Jahrgang, erstes Band, pp. 15 et IG, att

Råna oxyridna under brunsttiden låter höra ett helt annat

läte än R. platyrhina. Han säger nämligen: "Die geilen

Männchen von R. platyrhina geben durch sein gleichmässi-

ges, langandauerndes und sehr lautes Knurren ihre wohllus-

tigen Gefuhle kund, während die Männchen von R. oxyrhi-

na ihre Liebesbrunst durch unterbrochen klucksende aber

ziemlich laute Töne äussern. Es lassen sich diese Töne mit

nichts besserem vergleichen, als mit jenem Geräusche,

welches die ans einer leeren zum Fullen unter Wasser ge-

haltenen Flasche stossweisse entweichende Luft erzeugt.""

Vidare anföres att hanen af R. oxyrldna under ofvannämnda

tidsperiod på ryggen är öfverdragen med en blå, stundom

ända till himmelsblått öfvergående färg, hvilken dock för-

svinner, så snart djuret begifver sig på land. Såsom kändt

vistas det nämligen under brunsttiden hufvudsakligen i vatten.

Ett dylikt färgspel har v. Siebold aldrig observerat hos R.

platyrhina.

Af allt det ofvananförda framgår att de båda arterna

verkeligen äro väl skilda. Hvad nu deras geografiska ut-

bredning beträffar, så förekomma de begge i Sverige och

Danmark och enligt Steenstrup är än den brednosade, än

den smalnosade allmännare, allt efter olika lokaler. Nils-

son anför i Sverige Kalmar län och Skåne såsom fyndorter

för R. arvalis, hvaremot R. temporäria förekommer ända

från Skåne upp till polartrakterna och öfverallt utgör den

allmännaste af alla amfibier. I Tyskland, der R. arvalis

(oxyrhina) städse är (\en sällsyntare arten (se Siebold I.

c. p. 17), är den observerat! vid Stettin och Leipzig (Steen-

strup), i Ost- och Vesfc-Preussen, i Frankeu samt i Schle-

sien (v. Siebold). I Skotland synes enl. Steenstrup en-
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dast R. temporaria L., Nilss. (platyrhina Steenstr.) före-

komma. I Ryssland av den smalnosade arten observerad i

Petersburgs-trakten och går nordligt upp ända till Novaja

Ladoga och Archangel (Lill jebo rg, Vet. Akad. Handl. 1850,

]). 303.).

All sannolikhet förefanns således för att denna art äfven

skulle påträffas i Finland. Sommaren 1868 upptäcktes den

äfven af Docenten J. Sahlberg och förf. på en skogsäng,

hörande till Lofsdals egendom i Pargas socken af Åbo skär-

gård, och exemplar inlemnades till Sällskapet pro Fauna et

Flora Fennica. Sedermera har jag observerat den äfven på

andra ställen i samma socken samt på Åland i Jomala

och Hammarlands socknar. Nordostligt är den åter obser-

verad till trakten af Tiudie i ryska Karelen (Malmberg,
Fauna Fennica, p. 159), hvarest Docenten Sahlberg fun-

nit den vid Kumsosero, äfvensom sydligare i trakten af Pe-

trosawodsk, hvaremot han under sina resor i de Hesta de-

larna af vårt land icke iakttagit denna grodart. *) I mellan-

liggande trakter synes den således saknas. Det förefaller

således såsom om Råna arvalis hörde till de djur, hvilka in-

flyttat till vårt gebit på två olika vägar, en ostlig och en

ifrån syd v est.

Alla de finska exemplar, jag sett, och dessa hafva sti-

git till mera än ett hälft hundrade, hafva likväl i några hän-

seenden afvikit från den af Nilsson 1. c. lemnade beskrif-

ningen. De hafva nämligen samteligen saknat det mellersta

af de tre längs ryggen gående bleka banden. Vidare har

icke heller vistelseorten öfverensstämt med den af Nilsson

angifna. Enligt honom uppehåller sig arten nämligen mest

"på åkrar, isynnerhet bland potatis'" och deraf har den er-

hållit sitt namn: arvalis. Såväl i Pargas. som på Åland har

jag dock funnit henne endast på från odlad mark aflägsna

lokaler, på fuktiga kärrängar, der hon särdeles påträffats i

skogsbrynen, hvaremot hon i de egentliga kärren och mos-

sarna företräd ts af R. temporaria L. Oaktadt trägna efter-

*) Sistlidna sommar (1874) tog jag ett exemplar af denna grodart i

Kuovesi bocken (fi2° 30'). /. Sahlberg.
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forskningar liar jäg derjämte aldrig påträffat något exem-

plar, hvilket ens hade uppnått den en fullvuxen R. tempo-

raria utmärkande längden, ehuru Nilsson säger att R. ar-

valis skall bli t. o. m. än större. De största jag sett, hafva

mätit från nosspetsen till anus 54 mm. Men Siebold an-

för också att R. osBwhina är den mindre af de båda arterna.

Ytterligare afvika våra finska exemplar äfven till en

osteologisk karakter från bestämningarna i Nilssons be-

skrifning. Nämnde författare säger nämligen att os coccygis^

i likhet med hvad fallet är hos R. esculeuta, har en hop-

tryckt kant utan långsränna. Denna uppgift hvilar dock helt

säkert på en lätt begången felaktighet i observationen. Kan-

ten är visserligen vid basen skarpare och mera sammantryckt

än hos R. temporaria, men just derföre är dess fina långs-

ränna äfven svårare att upptäcka. Aflägsnar man dock väl

alla ligament, skall man upptäcka en fin och icke alltför

grund långsfåra hos R. arvalis, likaväl som hos den andra

arten.

Att våra exemplar, oaktadt de nyss anförda skiljaktig-

heterna från Nilssons beskrifning, i alla fall tillhöra hans

R. arvalis synes otvifveiaktigt. Nosen bildar alltid en spet-

sig vinkel. På två lika stora exemplar af hvardera arten,

hvilka från nosspetsen till anus mätte 52 mm., har jag fun-

nit afståndet emellan de båda noskanterua på 5 mm. af-

stånd från nosspetsen utgöra hos R. temporaria 12 mm.

och hos R. arvalis 9^ mm., d. v. s. i det närmaste för-

hålla sig såsom 4: 3. Äfven yngre exemplar af R. tempo-

raria hafva nosen vida trubbigare. Ehuru nosens trubbighet

hos R. temporaria något varierar, bildar spetsen dock alltid

en trubbig vinkel. — Simhinnan på bakbenen är vidare all-

tid vida mera inskuren, så att hos R. arvalis hela tre, eller

någongång endast 2 | leder af långtån utskjuta. Hos alla

större exemplar af R. temporaria utskjuter nämnda tå med

endast två leder, men hos mindre ej sällan med något mera.

Hos tvänne exx. af 30 mm. längd utsköt den t. ex. hos

det ena med 2|, hos det andra med %{ leder. — Den ka-

rakteristiska knölen på yttersta tån förefinnes äfven hos våra
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exx. — De under brunsttiden framträdande karaktererna har

jag ej varit i tillfälle att iakttaga.

Säkrast afgörande äro i alla fall de osteologiska karak-

tererna. Då jag vid de upprepade skeletteringar, jag sena-

ste sommar företog (30 exx. af R. temporaria, 20 exx. R.

arvalis), funnit ytterligare några af Nilsson oberörda skilj-

aktigheter, må här en närmare beskrifning öfver dessa med-

delas.

Mellanbalken emellan ögonhålorna (hjessbenen) är på

sidorna något afsmalnande emot den trubbvinkliga spetsen.

Hjessbenen äro vid basen ofvantill temmeligen starkt

konvexa, under det de hos R. temporaria äro tydligt kon-

kava; deras gemensamma bredd vid basen utgör knappast

hälften af hela längden, medan den hos R. temporaria utgör

i det närmaste § deraf.

Främre pannbenen (näsbenen?) äro betydligt smalare

än hos R. temporaria och deras frambrädd lätt s-formigt

krökt,

Os spltenoideum basilare är till alla delar mycket

smalare än hos R. temporaria och ungefär ifrån främsta tre-

djedelen ganska starkt tillspetsadt, under det samma ben hos

den andra arten är för det mesta ända till spetsen något

så när jämnbredt. Deremot är detta ben hos R. arvalis min-

dre tunn t,

Os coccygis utmärkes genom en vida högre, skarpare

och tunnare crista, än hos R. temporaria, och hvilken icke,

såsom hos denna art, upphör vid benets sista tredjedel, utan

låter följa sig ända till dess sista 7:de eller t. o. m. 8:de-del;

men såväl hos R. arvalis, som hos R. temporaria kan man
på cristans öfre yta urskilja en fin långsränna, som upphör

först vid kammens midt.

Os ilium är försedt med en mycket tunnare och högre

crista, som vid basen är åtminstone
\
gång till så hög som

corpus, under det denna crista hos R. temporaria vid basen

icke är högre än corpus sjelf. Dess öfre brädd är ganska

starkt convex. Hos R. temporaria förmärkes dessutom esom-

oftast en sänkning af cristan strax t bakom basen.
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VI. En ny Haemonia-art,
beskvifvcn af

O. T^L. REUTER.

Magister J. Sahlberg har i andra häftet af '"Öfversigt

af Finska Vetenskaps Societetens Förhandlingar ISTtP, pag.

G4 ff. beskrifvit de tre hittills kända finska arterna af det euen-

domliga Phytophagslägtet ilaemonia Latr. I aflidne doktor

Pippingskölds samling har jag emellertid upptäckt ytter-

ligare en ny Haemonia-&xi, och anhåller att med dess be-

skrifning få komplettera Mag. Sahlbergs ofvannämnda öfver-

sigt af vår faunas till detta genus hörande species:

Ilaemonia pubi|)cniiis n. sp.

Oblonga, nigra, capite, antennis corporeqve suhtus to-

mento flavo-argenteo dense vestitis, ore, capite medio sub-

tus, prothorace. elytris, abdominis apice pedibusqve Havis;

prothorace cordato-qvadrato, angulis anticis acutius dentato-

prorninulis, subaeqvaliter convexo; elytris ])ilis depressis Ha-

vis subseriatim densius urnatis, fortiter striato-punetatis, su-

tura striisqve nigris, interstitiis 2, 3, 5 et ceteris latiori-

bus; tarsis articulo secundo primo parum lungiore, articulo

ultimo apice fusco; fronte tuberculis impressione transversa

discretis.

Mus: tibiis ])usticis leviter sinuatis, femoribus clavatis,

obsolete bisinuatis; ventre segmento primo longitudinaliter

late impresso. Long. 2| lin.

Femina: tibiis posticis incurvis, interne late et fortiter

sinuatis, sinu antice angulo obtuso terminato, femoribus cla-

vatis, subtus pone medium subdenfato-prominulis, dis tinete

bisinuatis. Long. 3 lin.

//. incisae J. Sahlb. magnitudine fere aequalis, strue-

tuia prothor&cis, pubesceufeia elytrorum pedumqve in femina

struetura a congeneribus faeillime distingvenda. Qwput pro-

thorace angustius, pone oculos constrietum, tuberculis fron-

talibus pone antennas dentato-elevatis, canalicula lata et pro-
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lunda separatjs, posliee impressione transversa a verliee dis-

cretis; labro oreqve ferrugiöeis; totum vellere flavo-argenteo

tectuni ; oculis nigris, rotundis, prominiilis, granulatis. An-

tennae dimidio corpore longioves, nigrae, flavo-argenteo-to-

mentosae, articulo l:mo 4:to paullo breviore, 3:tio 2:do paullo

longiore, 4:lo 3:tio plus qvam dimidio longiore, sed qvam

5:to distincte breviore, articulis 5— 9 extrorsum longioribus,

ultimo lineari qvam 5:to in mare nonnihil, in femina dimidio

longiore. Proihorax elytris duplo angustior, latitudine an-

tica fere longior, sub-eordato-qvadratus, antice qvam postice

latior, pone angulos anticos dentato-prominulos rotundato-

sinuatus, lateribus ante medium dilatatis, deinde sinuatis, an-

gulis posticis vix prominiilis; disco modice eonvexus, testa-

ceus, opacus, sub-aeqvalis, impressione ante apicem trans-

versa prope angulos profundiore canaliculaqve media longi-

ludinali utrinqve abbreviata, obsoletis. Scvtcllum dense flavo-

argenteo-pubeseens. Elytra protborace qvadruplo longiora,

lateribus pone bumeros sub-dilatata, versus apicem angustata,

angulo exteriore breviter sub-spinoso-producto, suturali obtuse

rotundato; disco leviter convexa, nitida, testacea, sutura late

nigra: forliter striato-punctata, striis nigris; interstitiis laevi-

bus pilis flavis depressis subseriatis densius ornatis; inter-

stitio 2:do 3:lio parum angustiore, 3:tio, 5:to et 9:no ceteris

duplo latioribus, 9:no sub-elevato. Pcdcs testacei, nitidi,

pubescentes at ciliati; tarsis articulo l:mo 2:do breviore, ul-

timo apice obsolete infuscato. Corpus subtus nigruin, tomento

tlavo-argenteo dense vestitum, ventre segmento ultimo toto

penultimis 3 lateribus exceptis flavis.

De 5 i Pippingsköidska samlingen uppställda exempla-

ren (-4 Q, 1 ef), af hvilka numera en Q finnes förvarad i

Universitetets Finska Museum, äro alla tagna vid Helsing-

fors.
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VII. Heteropterorum novorum

species aliqvot

descripsit

O. 3UE. REUTER.

1. Pentatoma plaiiiuscula Reut.

Ovata. punctata, supra obscuve olivaceo-viridis, limbo

pronoti abdominisqve concolore, scutello apice flavo, rostro

marginem posticum segmen ti abdominis primi attingente,

picescenti-vividi; subtus faliginosa, limbo summo flavicanti-

viridi, pectore margine laterali margineqve corii basi flavo-

viridibus; pedibus fuscescenti-viridibus; membrana hyalina,

angulo interiore macula brunnea notato.

Mas: Hemelytris abdomen superan tibus; lobo styli ge-

nitalis superiore reliqvis longiore et latiore, intus curvato,

margine externe ciliato, lobo medio parvo, obtuso, interiore

angusto, subreeto. Long. 13 1 mm.
Femina: Hemelytris abdomini aeqvilongis. Long. 1

3

1 mm.
Habitat in Fennia, verisimiliter in Pinetis, rarissime:

Ostrobottnia, Wasastj erna; prope Aboam, C. Lundström.

Species a P. juniperina corpore majore, subtus brun-

neo, statura magis deplanata. limbo pronoti abdominisqve

concolore, rostro longiore mox distingvenda. P. macror-

rkampkae Fieb. affinis, rostro breviore corporeqve subtus

brunneo distincta.

2. Arad us siniilliniiis Reut.

Ligneus, opacus, marginibus posticis segmentorum dor-

salium abdominis pallidis, bemelytris basi extus latius palle-

scentibus, costis iuterioribus ferrugineis, striis transversis pal-

lidis; capite cum oculis longitudine aeqvilato, basi striis dua-

bus antice divergentibus pallidis, processu laterali extus

inermi, tuberculo anleoculari parum distincto, prolongatione

antica dimidiuin longitudinis capitis occupante; antennarum
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articulo secundo a basi sensim incrassato et tertio duplo lon-

giore, qvarto tertio circiter \ breviore; roslro apicem pro-

sterni attingeute; pronoto Jongitudine 2| latiore, lateribus

medio sat fortiter rotundato-ampliatis, rellexis, a medio api-

cem versus valde angustatis, marginibus anlicis fortiter sinu-

atis, distincte, sed subtiliter crenulatis, angulis anticis obtu-

sis, carinis discoidalibus sat elevatis, intermediis basin ver-

sus sensim leviter divergentibus, laleralibus subparallelis, an-

tice evanescentibus, margine postico late, minus profunde

sinuato: scutello ovato-triangulari, apice obtusiusculo, mar-

ginibus elevatis; hemelytris exteriore margine basi leviter

ampliatis et reflexis, membrana griseo-fuscoqve-varietaga Q
AJas ignotus.

Femina: Hemelytris abdominis longitudine et hoe paullo

angustioribus, segmento qvinto ventrali margine postico le-

vissime rotundato, linea media lateribus aeqvilonga; seg-

mento sexto illo fere dimidio longiore et segmento primo

genitali magis qvam duplo et dimidio longiore, apice angu-

lariter emarginato, longitudine paullo angustiore, lobis expla-

natis angulis posticis obtusis, ultra segmentum primum geni-

talem excedentibus; segmento primo genitali secundo circiter-

dimidio longiore, lobis explanatis intus paullo dislantibus ibi-

qve margine rotundatis, concoloribus. Long. 5^ mm.
Unicum specimen in Museo F. Sablbergi, verisimiliter

in Fennia australi captum, vidi et examinavi.

A. bimaculato Re ut. (Ö. V. A. F. 1872, 58, 12) si-

millimus, colore ligneo, antennis teratioribus, articulis duo-

bus ultimis longioribus et minus crassis, pronoto lateribus

paullo magis dilatato nec non structura segmentorum geni-

talium valde diversa distingvendus.

3. Aradus lacviuseulus Reut

Oblongus, brunneo-niger, minus opacus, angulis posticis

segmentorum abdominalium sub-aeruginosis, tibiis tarsisqve

obscure fer rugineis; capite longitudini sub-aeqvilato, processu

aterali mutico, tuberculo anteoculari sat obsoleto; articulo

antennarum secundo a nodulo basali apicem versus sensim

22
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incrassato, teretiusculo et tertio haud duplo longiore, tertio

qvarto { longiore, toto nigro; rostro coxas anticas attin-

gente; pronoto longitudine paullo magis qvam duplo latiore,

lateribus medio modice ampliatis et sub-pellucidis, antice

apicem versus valde angustatis et distincte sinuatis, pone

medium basin versus sub-parallelis, marginibus lateralibus

subtilissime crenatis, disco sub-nitido, parum scabro, carinis

intermediis apicem versus evanescentibus; scutello oblongo-

triangulari, marginibus sat acute elevatis, apice minus longe

acuminato, disco medio convexo; hemelytris abdomen tegen-

tibus, margine exteriore basi levissime ampliatis ibiqve pel-

lucidis, nigris, striis nonnullis transversis testaceis, costis mi-

nus fortiter elevatis, anastomosibus subtilibus; membrana

fusca, venis lvyalino-ingulatis. (J
1
.

Mas: Structura segmentorum genilalium ut in A. lugu-

br-i. Long. 5| mm.
Femina niihi ignota.

Habitat in Fennia. Unicum marem in Yläne m. Janua-

rii 1874 invenit J. Sahlberg.

A. lugubri Fall. simillimus et longitudine aeqvalis,

corpore laeviusculo, antennis teretioribus, articulo tertio toto

nigro et qvarto tantum circiter } longiore, rostro breviore,

pronoto sub-nitido, lateribus magis explanatis et pellucidis,

carinis intermediis antice sat fortiter convergentibus, beme-

lytris baud pellucidis, margine exteriore basi levissime am-

pliatis, costis minus elevatis anastomosibusqve subtilibus, nec

non scutello breviore et minus acuminato distinctus.

4. Sålda Salilbcrgi Reut.

Oblonga, nigra, densius, minus subtiliter aureo-pubes-

eens, antennarum articulo primo plerumqve, maculis qvinqve

in capitis parte apicali positis, rostro, marginibus coxarum

])edibusqve maxima parte flavotestaceis; ano feminae albo-

bimaculato; bemelytris abdomine longioribus, maculis pluri-

,mis disci viltisqve duabus intramarginalibus flavis, anteriore

maiore in medio marginis sita, membrana byalina, venis ni-

gris, macula in medio areolorum fusca notäta limboqve exte-

riore, basi excepta, fusco. Long. 5.} mm.
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Ad Kexholm et in par. Kirjavalaks Fenniae ab J. Sahl-

berg leeta.

S. scotieae Curt. similis el affinis, pilis" destituta, pro-

noto minus transversp pedibusqve flavis. Oeuli magni, an-

trorsum convergentes. Antennae artieulp secundo primo du-

plo longiore. Pronotum lateribus mox an te basin levissime

sub-sinuatis, dein apicem versus levissime rotundatis. Mem-

brana areola interiore vel prima secundae apicem attingente.

Alae hemelytris paruni breviores.

5. Phytocoris obscurus Reut.

Supra totus obscure ferrugineo-fuscus, nigro-pilosus et

albo-intricato-pubescens; antennis fuscis, articulo primo fusco-

et albo-variegato, secundo basi anguste pallido; articulo primo

pronoto aeqvilongo, secundo primo paullo magis qvam duplo

longiore, duobus ultimis conjunclim secundo aeqvilongo; ver*

tice maris oculo magno et convexo fere angustiore; pronoto

lateribus rectis, limbo basali pallido guttis 6 nigris transver-

sim positis; scutello apice pallido; hemelytris totis fuscis,

corio margine exteriore nigro-vittato, macula apicali rhom-

boidali baud pallidiore, sed nitidulo, antice intus nigro-ter-

minata; cuneo basi paullo pallidiore; membrana dense fusco-

nebulosa, venis nigris, tantum apice albis, vena cubitali in-

crassata, nigra; peetore nigro- et albo-variegata; coxis albis;

femoribus dense fusco-conspersis et testaceo-variegatis, po-

sticis latitudine paullo magis qvam qvintuplo longioribus,

annulo ante-apicali obliqvo albo; tibiis omnibus fusco-trian-

nulatis. q*. Long. 6j mm.
Habitat Galliam (Ländes). Specimen unicum a Dr e Pu-

ton cominunicatum.

Ph. intricato Flor. similis, sed articulo antennarum

primo breviore, pronoto lateribus rectis, corio macula api-

cali haud pallidiore, membrana vena cubitali nigra et crassa

femoribusqve posticis crassioribus divergens. A Ph. Pini

Kirschb. (crassipede Flor) antennarum articulo primo non-

nihil longiore, vertice maris angustiore, oculis magis con-

vexis et exsertis distino-vendus.
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6. Ph. Flammula Reut.

Pallide testaceus, supra breviter nigro-pilosulus, pavcius

et subtilius pallido-pubescens, frön te parum declivi, a clypeo

impressione distincta discreta, vertice inter oculos lato; an-

tenis articulo primo pronoto paullo longiore, incrassato, dense

et minute fusco-consperso, articulis reliqvis testaceis; pro-

noto lateribus sinuatis, basi longitudine circiter dimidio lati-

ore, limbo postico vitta longa transversali, tantum prope an-

gulos posticos utrinqve abrupta, nigra, ipso margine pallido-

femoribus, saltim posticis fusco-conspurcatis, tibiis tantum

anticis obsolete fuscescentitri-annulatis, posticis spinulis te-

staceis e punctis nigris distinctis nascentibus.

Mas: Hemelytris bene explicatis, lateribus parallelis,

abdomen longe superan ti bus, alis his paullo brevioribus, ver-

tice oculo | latiore; segmento genitali subtus carina longi-

tudinali distincta instructo. Long. %\ mm.

Femina: Hemeljtris abbreviatis, abdominis longitudine,

membrana parva; alis his paullo brevioribus; vertice oculo

magis qvam duplo latiore. Long. 3 §— 4 1 mm.

Var. a: Membrana hyalina, dense fumato-conspersa, ve-

nis rufis, vena cubitali fuscescenti; capite, pronoto antice et

scutello transversim rubro-strigatis; hemeljtris pallidis, clavo,

corio basi et pläga obliqve postica discoidali nec non apice

mar°inis exterioris rufo-testaceo-conspurcatis ; cuneo apice

obscure rufiscenti. Q.

Var. b: Membrana venis omnibus pallidis; hemeljtris

ut in var. a signatis, signaturis an tern fuscis; corio margine

exteriore fusco-variegato ; capite et scutello fere innotatis,

pronoto disco postico subtiliter fnscescenti-punctulato. Q.

Var. c: Ut var. b. sed hemeljtris fere innotatis, tan-

tum sutura clavi et margine corii exteriore fusco-conspersis,

cuneo apice vittisqve duabus marginis interioris fuscis; mem-

brana fumato-conspurcata, maculis duabus marginis exterio-

ris hjalinis. Q*.

Var. d: Albidus, tantum oeulis vittaqve pronoti basali

transversa nieris; clavo vitta lonoitudinali corioqve pläga
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obliqva postica discoidali subsulphureis; membrana alba,

venis pallide testaceis, areolis fusco-conspersis, cetero inuo-

tata. g.

Specimina nonnulla in Corsica lecta a D:re Puton
mihi communicata.

7. Psylla vittipeiinella Reut.

Testacea, pronoto maculis luridis, abdominis dorso ple-

rumqye nigro, alis superioribus Ivyalinis, vittis duabus Iatis

brunneis, interiore percurrente, exteriore tantum paullo ma-

gis qvam dimidium alae posteriorem occupante, signatis; ver-

tice leviter nutante, basi levissime sinuato ibiqve longitudine

duplo latiore; conis frontalibus porrectis, verticis longitudine

vix brevioribus, divergentibus, longis, ultra basin alarum po-

steriorum longe excedentibus, testaceis, articulis tribus ultimis

totis qvarto et qvinto apice nigris, articulo tertio qvarto vix

dimidio longiore; alis superioribus stigmata vix ulla, lati-

tudine circiter duplo et dimidio longioribus ante medium ac

apice fere aeqvilatis, ramo primo furcae primae venae cubi-

talis brevissimo, fere transversali, ramo ejusdum furcae se-

cundo boc circiter qvadruplo et petiola furcae paullo magis

qvam dimidio latiore, late arcuato; ramo secundo furcae se-

cundi vel apicalis venae cubitalis ramo primo ejusdem furcae

paullo longiore; 2 lamina genitali inferiore apicem versus

sensim acuminata, abdomine reliqvo fere aeqvilongo, lamina

superiore hac paullo longiore. Q1 ignotus. Long. feminae

2i mm.

Habitat ad Terglou Carnioliae, D. Axel Palmen.
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Vill. Bidrag till Ålands och Åbo
skärgårds Heteropterfauna

af

O. 3VI. REUTER.

i- Hemipfera funna på Äland:

a. Sällsyntare arter:*)

Eurygaster maurus L. Hammarland vid Emkarby 14/viI

1864, J. Sahib., Öster-Getha 19/viI 1871, H. Ingelius

och förf.

Sciocoris microphthalmus Flor. Eckerö 13/vn, In-

geli us.

Neottiglossa inflexa Wolff. Här och der.

Tropicoris rufipes L. enl. F. Sahlberg.

Troilus punctatus L. Funnen af R. Sievers.

Sehirus biguttatns L. Hammarland 17/viI 1871.

S. morio L. Eckerö l/vil 1864, J. Sahlb.

Si bicolor L. enl. F. Sahlb. och M. v. Essen.

Atractus Dalmanni S chili. Finström, C. Sahlb.

Bathysolen nubilus Fall. Eckerö 8/viI 1864, J. Sahlb.

Syromastes marginatus L., funnen af Teiigström.

Therapha Hyoscyami L. Teml. sälls.

Rhopalus abuliton Kossi. Funnen af Tengström.
Rhopalusparumpunctatus &c h i 1 1. Bergö 18/viI 1 87 1, förf.

Berytus minor H. Sch. Eckerö 14/viI 1871, Ingelius.

B. crassipes H. Sch. Finström 20/viI, förf.

Nysius punctipennis H. Sch. Getha.

Diplonctm fracticollis Fall. Vid Emkarby Storträsk

talrik, 3— 5/viI 1864, J. Sahlberg, 10/viI 1871, förf.

Platygäster ferriigineus. Eckerö lö/vil 1871, förf. Öster-

getha. Finström, Fr. Elfving.

Eremocoris erraticus F. Östergetha.

Scolopostetlms decoraUis Hahn (melanocerus Thoms.).

Funnen af Sievers.

*) Arter, betecknade med asterisk, äro för vår fauna nya.
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Heterogaster urticae F. Funnen af Tengström; Eckerö

8/vlI 1864, J. Sahlb., 11All, förf.

* Macroplax Preyssleri Fieb. Bergö 18/viI 1871, förf.

Thriphleps niger Wolff. Eckerö, J. Sahlb.

Temnostethus pygmaeus Fall. Sund, förf.

* Microphysa elegantida Bär. Funnen af J. Sahlb. i

Hammarland i en klippremna.

M. pselaphifomm Westw. af J. Sahlb.

Myrmedobia tenella Zett. Emkarby 10/viI 1871.

Pithamts Märkelii H. Sch. Allmän. Forma macroptera

i Östergetha 19/viI 1871, på Eckerö af J. Sahlb.

Leptopterna ferrugata Fall. Ej sälls. Forma macr. Q
på Gripö 2/viI 1871.

Teratocoris Saundersi Dougl. et Se. Allmän.

T. paludum J. Sahlb. Jomala, förf.

Cremnocephalus umbratitis F., Reut. Funnen af F.

Sahlberg.
* Oncognathus binotatns F. Bergö 9— 10/viI 1864, J.

Sahlb., 18/viI 1871, förf.

* Conometopus tunicatus F. Funnen af Lund.

Homodemus F. roseo-mactdatus De G. (ferrugatus F.)

Sund och Finström, förf.

Phytocoris Pini Kirschb. (crassipes Flor.) Saltvik

21/VII TI, förf.

Allodapus coryzoides H. Sch. ej sälls. emot solnedgån-

gen i Eckerö 14/viI, Getha 19/viI, Finström 20/viI, Sund

21/VII, Saltvik 22/viI, Gripö 23/viL Forma macr. Gripö

23/viI 1871, förf.

Pycnopterna striata L. Lemböte 6/viI på Sorbus fen-

nica; Eckerö 12/viI, Bergö 18/viI 1871, förf.

Dicrooscytus rufipennis Fall. Teml. sälls.

Polymerus nigrita Fall. Funnen af Tengström. Fin-

ström 20/viI, Saltvik 22/viI 1871 talrik, förf.

Orthops transversalis F. Funnen af Em. Bonsdorff.

Cyllecoris histrio?iicus L. Bergö 18/viI 1871, förf.

Globiceps flavonotatus Boh. (flavo-qvadrimaculatus De-

G.). Funnen af Em. Bonsdorff och af J. Sahlb. på Bergö
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01. dispar B o Ii. Ej sälls. på norra Åland. Godby 20/viI

Sund 21/viI, Saltvik 22/viI 1871, förf. Eckerö, J. Sahlb.

Tyttus pygmams Zett. Finström 20/viI 1871, förf.

Atractotomus magnicornis Fall. Sund, förf.

Apocremmus intermedius F. Sahlb. Saltvik 1 ex. 22/viI

1871, förf.

* A. simillimvs Kirschb. Bergö 18/Vn 1871, förf.

A. obscnrellus Fall. q1 funnen af J. Sahlberg vid

Godby 2/viI 1864; Skarpnotö 17/viI 1871, förf.

* Psallus varians H. Sch. Bergö 18/viI 1871, förf.

* Ps. lepidus Fieb. Saltvik vid Haraldsby 22/viI

1871, förf.

Agalliastes saltitans Fall. Allmän. Forma macr. 1 ex.

A. pullus Reut. Eckerö 11— 15/viI 1871, förf.

A. ? pinetellus Zett. Funnen af M. v. Essen 1867;

Godby och Finström 20/VII, 21/viI, Ingelius.

Byrsoptera riijifrons Fall. Bergö 18/VII 1871, förf.

Pkylvs Coryli L. Bastö i Getha, J. Sahlb. 1864, Skarp-

notö 17/viI 1871, förf., Gripö 23/viI, förf.

Ph. melanocepkalus L. Gripö, J. Sahlb., Bergö 18/viI

1871, förf.

Systellonotns trignttatvs L. Godby 2/vn 1864, J. Sahlb.,

Eckerö 14/viI, Saltvik 22/viI 1871, förf.

Catoplatus costahts F. Eckerö 14/viI 1871, förf.; God-

by, J. Sahlb.

Acalypta nigrina Fall. Eckerö, J. Sahlb. Afven fun-

nen af K. Si e vers.

A. platychila Fieb. Eckerö 14/viI 1871, förf.

A. pitsäla Fall. Sällsynt.

Corisens limbatus Da hl b. Sällsynt.

Reduvius annulatm L. Funnen af Tengström.
Sålda /lavipes F. af J. Sahlb.

.S. orthochila Fieb. Finström 21/viI 1871, förf.

S. opacida Zett. Eckerö.

S. inarginalis Fall. Mariehamn, talrik 4/viI, Eckerö

12/viI, Finström 20/viI, Gripö 23/viI 1871, förf.

S. lateralis Fall. Finström 20/viI 1871, förf.
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S. elegantida Fall. Emkarby 10/viI 1871, förf.

Limnotrechus thoracicns Sch. Bergö, förf.

b. Allmänna arter:

Aelia acuminata L., Eurydema oleracea L. , Dolycoris

VerbasciDe G., Carpocoris nigricornisF., Elasmostethus den-

tatus De Gr., Myrmus miriformis Fall-, Rhopalus crassicornis

L., Nysius Jacobeae Sch i 11., thymi Wolff. , Ligyrocoris syl-

vestris Fall., Drymus sylvaticus Fall., Scolopostethus affinis

S chili, (adjunctus Dougl. et Se), Trapezonotus agrestts

Fall., Pachymerus Pini L., Cymus glandicolor Hahn, Ci-

mex lectidarius L., Anthocoris nemorum L. , Monalocoris Fi-

licis L., Miris holsatus F., Brachytropis calcarata Fall., No-
tostira erratica L., Lobostethus virens L., Trigonotylus rufi-

cornis Fall., Leptopterna dolabrata L., Calocoris fulvomacti-

latvs De G., Rliopalotomus äter L. , Liocoris 3-pustvlatus F.,

Charagochilus Gyllenhali Fall., Plesiocoris rvgicollis Fall.,

Lygus pabulinus L., pratensis F. (-{- campestris Fall.), ru-

bricatus Fall., contaminatus Fall., Poeciloscytus unifascia-

tas F. , Orthops Kalmi L. , Stiphrosoma leucocephalum L.,

Hcdticus pallicornis F., Mecomma ambtdans Fall., Aetorhi-

nus angidatus Fall., Litocoris ericetorum Fall., Orthotylus

flavosparsus C. Sahlb., nassatus F., Orthocephalus saltator

Hahn, Oncotylus decolor Fall., Plagiognathus arbustorum F.
,

virididus Fall., Apocremnus Betideti Fall., ambiguus Fall.,

Psallus Alm F.
,
Agalliastes ptdicarius Fall., Hoplomachus

Thunbergi Fall., Tingis Cardui L., Derephysia foliacea Fall.,

Aradus corticalis F., Coriscus minor Reut.
, fems L.

,
flavo-

marginatus Scholz, Sålda littoralis L. , saltatoria L.^palli-

jjcs F., Limnotrechus lacustris L.

2. Bidrag till Åbo skärgårds Heteropterfauna.

Sedan jag utgaf min förteckning öfver Pargas sockens

Heteroptera hafva fyra år förflutit och jag har därunder lyc-

kats i denna socken upptäcka ytterligare några arter, på
hvilka, jämte några för Åbo skärgård i öfrigt egendomliga

species, jag lemnar följande förteckning:

Eurygaster maurus L. Sagu.
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Sciocoris microcephalus Flor. Pargas.

Tritomegas dubius Scop. Åbo, F. Sahlb.

Peribalus vernalis Wolff. Åbo, enl. F. Sahlb.
* Pentatoma planiuscula Rent., n. sp. Vid Åbo, C.

L un ds tr öm.
* Metatropis rufescens H. Sch. Kuustö, C. Lundström.
Lygaeus eqvestris L. Nådendal, Ingelius.

Nysius pubescens J. Sahlb. Nagu vid Pensor 1873, i

mängd.

Diplonotus fracticollis Fall. Stortervö i Pargas.

Platygaster ferrugineus L. Muddais i Pargas 1872.

Peritrechus puncticeps Thom s. På ljung vid Lofsdal 1874.

Scolopostethus decoratus Hahn (melanocerus T ho ms.).

Pargas.

* »Se. Thomsoni m. (decoratus T ho ms.). Pargas vid

Lofsdal.

Oxycarenus modestus Fall. Kuustö på Röfvarholmen enl.

F. Sahlb. Uskela 1874, förf., på Alnus incana.

Cymus aridellus Re ut. Pargas vid Lofsdal 1872.

* Tem?iostethus nigricomis Zett. (pinicola Frey-

Gessn.) Pargas på Lenholmen 1871.

Cremnocephalus umbratilis L. Nagu 1873.

Homodemus roseomaculatus De G. (ferrugatus F.) Par-

gas på Ålön. Åbo, Elfving.

Phytocoris Tiliae F. Åbo.

Ph. Pini Kirsch. (crassipes Flor.). Nagu.

* Ph. UlmiL., Thoms. (divergens Mey.). Muhkuri vid

Åbo, J. Sahlb.

Polymerus nigrita Fall. Stortervö och Ålö i Pargas.

* Bothynotus pilosus Boh. (lYichymenus id. Re ut.).

Pargas vid Lofsdal, 1 ex.

Orthops transversalis F. (Pastinacae Fall.). Nagu på

Stenskär 1873.

Globiceps dispar Boh. Kimito.

Gl. flavomaculatus F. (selectus Fieb.) allmän.

Gl. fulvipes Scop. (flavomaculatus Fieb.) på Saliv re-

pens vid Dirfall i Pargas.
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Tytiits pygmaeus Zett. Sagu.

T. geminus Flor. Sagu.

Orthotylus bilineatus Fall. Pargas vid Lofsdal 1873

och 1874. Åbo, Fr. Elfv ing.

Apocremnus simillimvs Kirschb. Pargas på Lenholm.

A. obscurellus Fall. Nagu.

* Psallus alnicola Dougl. et Se. Ispois vid Åbo.

Uskela på Alnus incana 1874.

Agaliiastesf modestus Mey. Nagu.

* Brachyasthrum limitatum Fieb. Lofsdal i Pargas,

Augusti 1874.

P/iylus melanocephalusL. Pargas 1874. Bagaria vid Åbo.

Dictyonota crassicornis Fall. Pargas. Uskela.

* I), erythrophthalma Germ. Pargas 1872.

* Coriscus minor Re ut. Pargas, Uskela ej sälls.

* Ploearia culiciformis De G. (erratica Fall.) Åbo.

* Sålda pilosella Thoms. Pargas på Lilltervö och

Mattholm, J. Sahlb. och förf.

3. Allmänna betraktelser öfver arternas utbredning

och inflyttning.

Redan för flere år tillbaka har Prof. Mäklin i ett på

Finska Vetenskaps Societetens årsdag hållet föredrag fästat

uppmärksamheten vid den rol, som Åland och Åbo skärgård

i faunistiskt hänseende spela. Att den här uppträdande fau-

nan med fog kan anses utgöra en exponent af det mellersta

Europas kontribution till oss på en vestlig väg är säkert och

jag har redan förut*), livad Heteropterfaunan beträffar, an-

tydt detta, likasom J. Sahlberg sökt bevisa detsamma med
afseende å Cicadarierna **). Sedan Ålands fauna nu blifvit

närmare undersökt torde några bestämda resultat kunna ernås.

De arter nemligen, hvilka antingen mer eller mindre

talrikt förekomma på denna ö, men deremot saknas i vårt

land föröfrigt, eller sådana som först åter i östra Finland

uppträda, kunna väl med skäl anses hafya inflyttat vester-

*) Pargas sockens Heteropt.

**) Öfv. Finl. o. Skand. Cicad.
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ifrån. Äfven då arterna uppträda i stora massor på Åland

eller i Åbo skärgård, likasom vid Stockholm, men deremot

sällsynt i andra delar af vårt land, torde de få hänföras till

ifrågavarande kategori.

Utom den sydvestra skärgården äro följande arter ve-

terligen ännu icke funna: Tritomegas dubius Scop. , Peri-

balus vernalis Wolff. , Rhop.alus maculatus H. Sch., Plin-

thisus latus Re ut., Scolopostethus Tliomsoni Reut. , Macro-

plax Preyssleri Fieb., Piezostethiis parvulus Reut., Lycto-

coris campestris F. , Temnostethus nigricornis Zett., Microphysa

elegantula Bär., Conometopus tunicatus F. , Phytocoris Ulmi

L., Bothynotus pilosus Boh. , Lygus Spinolae Mey., L. in-

notatus Reut., Cyllecoris histrionicus L., Globiceps flavonota-

tus Boh., Tyttns insignis Dougl. et Se. (flaveolus Reut.),

Orthotylus striicornis Kirschb., Apocremnus sivnillimus

Kirschb., A. variabilis Fall., Psallus varians H. Sch., Ps.

diminutiis Kirschb., Ps. lepidus Fieb., Ps. alnicola Dougl.

et Se, Brachyarthrum limitatum Fieb., Phylus melano-

cephalus L., Aradus brevicollis Fall., Ploearia euliciformis

De G., Sålda pilosella T ho ms., således inalles 30 arter. Af

dessa äro endast 4: Plinthisus latus Reut., Piezostethiis

parvulus Reut., Lygus innotatus Reut., Orthotylus striicor-

nis Kirschb., icke funna i Sverige, men alla, utom den sist-

nämnde ej heller i Livland och kunna således antagas hafva

inkommit öfver Åland från Sverige.

Följande 14 species torde äfven med temmeligen stor

säkerhet kunna antagas hafva inflyttat samma väg, då de an-

tingen alls icke, så vidt kändt är, förekomma i östra Fin-

land, ehuru de utbredt sig till Nyland och Satakunta, eller ock

synas saknas i mellanliggande delar och åter uppträda först i

östra Finland, inkomna på en ostlig väg: Diplonotus frac-

ticollis Fall. (Nyland), Phygadicus Urticae F. (Satak.), Ca-

locoris striatellus F. (Satak.), Allodapus coryzoides H. Sch.

(ö. Finl. sällsynt), Pycnopterna striata L. (Satak., Nyl.), Po-

lymerus nigrita Fall. (Satak.), Globiceps dispar Boh. (Salak.,

ö. Finl., men sällsynt), Tyttus pygmaeus Zett. (Karel. sälls.).
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Orthotylus virens Fall. (Satak., Karel.), Orth. bilineatus Fall.

(Nyland), Agalliastes pulhis Reut. (ryska Lappmarken), Sy-

stellonotus triguttatus L. (Satak.), Dictyonota erythrophthalma

Germ. (Satak.), Sålda marginalis Fall. (Satakunda).

Af alla de arter, som blifvit funna inom Åbo och den

Åländska skärgårdens gebit äro följande 25 ännu icke tagna

i Livland, ehuruväl fyra af dem utbredt sig så långt ut åt

öster, som till Karelen: Berytus crassipes H. Sch. (ända till

Karelen), Nysius pubescens J. Sahlb. (Karelen), Scoloposte-

thus Thomsoni Reut., Plinthisus latus Reut., Macroplax

Preyssleri Fieb., Piezostethus parvulus Reut., Temnostethus

nigricornis Zett., Phytocoris Ulmi L. , Bothynotus pilosus

Boh., Lygus Spinolae Mey., L. innotatus Reut., Tyttus in-

signis Dougl. et Se. Cremnocepliahis umbratitis L., Apo-
cremmts intenncdius F. Sahlb., A. simdlimus Kirschb.

,

Psallus varians H. Sch., Ps. diminutus Kirschb., Ps. le-

pidus Fieb., Ps. alnicola Dougl. et Se, Agalliastes pidlus

Reut. (ryska Lappm.), BracliyaHhrum limdatum Fieb.,

J>ictyonota erythrophthalma Germ., Aradus brevieollis Fall.,

Ploearia adiciformis D e G. och pilosella Thoms. Deremot fö-

rekomma veterligen endast G arter inom gebitet, hvilka utom
Nysius blifvit tagna i Livland, men icke i Sverige, nemligen

Metatropis rufescens, Oxycarenus modestus, Nysius pubescens,

Closterotomus variegatus Costa (bifasciatus Fieb.), Tyttus

geminus och Orthotylus striicornis.

Af ofvanstående synes ojäfaktigt, att Ålands och Åbo
skärgårds fauna består af ett stort element öfver Sverige

inkomna arter. Hvad de allmänna arterna beträffar hafva

flertalet af dem troligen invandrat båda vägarna, men en

stor mängd sällsynta representera ännu tydligen ett vestligt

element. Huru denna invandring försiggått, vill jag ej söka

förklara, men troligt är att den ännu i dag eger rum. I alla

fall visa äfven ofvanstående anteckningar att den är ett fak-

tum, som helt visst skall bestyrkas genom dylika undersök-

ningar, hvad beträffar öfriga djurgrupper.
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4. Anteckningar om Heteropterfaunans utvecklingstider

och öfvervintring i sydvestra Finland.

Öfver tiden för Hemipterernas utveckling och uppträ-

dande såsom imagines hos oss har ännu intet publicerats.

Under en följd af år har jag fört anteckningar häröfver och

dervid funnit att man i detta hänseende kan indela dem i

följande grupper. *)

1. Midsommar-arter, h vilka utvecklas ifrån omkring

den 24:de Juni till den 5:te ä 10:de Juli. Sådana äro: Nysius

Thymi, N. Fragariae, Monalocoris Filicis, Pithanvs Märkelii,

Trigonotylus ruficornis, Leptopterna dolabrata och ferrugata,

Teratocoris Saundersi och paludum, Calocoris striatellus,

Rhopalotomus etter, Lygus limbatus, Poeciloscytus unifascia-

tus, Stiphrosoma leucocephedum, Cyllocoris histrionicus, Glo-

bkeps flavonotatus, Gl. fulvipes (— flavomacvlatus Fieb.),

Mecomma ambulans, Cyrtorhinus Caricis, Labops Sahlbergi,

Criocoris qvadrimaculatus, Apocrem?ius intermedius, A. am-

biguus, A, variabdis, Psallus diminutus, Agalliastes nigritu-

lus, Hoplomachus Thunbergi, Derephysia foliacea.

De flesta af dessa utvecklas emellan den 1 och 10:de Juli;

endast få under den egentliga midsommartiden, omkring den

25:te Juni, eller redan tidigare, nemligen: Calocoris striatel-

lus, Globiceps flavonotatus, Labops Sahlbergi, Criocoris qva-

drimacidatus, Apocremnus intermedius och A. variabdis. Dessa

kunde lämpligen uppföras under en skild kategori såsom för-

sona m ar-art er.

2. Högsommar-arter, hvilka blifva fullständiga ifrån om-

kring den 10 a 11 Juli till omkring den 25 Juli ä 1 Au-

gusti. Dessa arter försvinna långt senare än de till före-

gående grupp hörande: Eurygaster maurtts, Sehirus morio,

Oncognathus binotaUis, Homodemus roseomaculatus, Allodopus

coryzoides, Pycnopterna striata, Dicrooscytus rufipennis, Ple-

siocoris rtigicollis, Liocoris Iripustulcdus, Lygus rubricatus

(25—30/vil), L. contaminatus, Orthops Kalmi, Iladrodema

*) Jag har icke upptagit andra arter, än de, hvilkas tidigare ut-

vecklingsstadier äro mig bekanta.
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rubicunda (25—30/vil), Ualticus pallicornis, Globiceps flavo-

maadatus F. (selectus Fieb.), Orthotylus flavosparsits, 0. nas-

satus, Tyttus insignis, Orthocephalus saltator. Atractomus

magnicornis, Oncotylus decolor (20— 30/vil), Playiognathus

arbustorum, Pl. viridulus, Psallus varians, Byrsoptera rufi-

frons, Pilophorus clavatus, Coriscus limbatus, C. flavomargi-

natus, Salda saltatoria, S. pilosella, S. arenicola.

En del af dessa utvecklas under en tid af flere veckor,

såsom Liocoris tripustidatus, Orthops Kalmi och Plagiogna-

thus virididus, af hvilka de två första utvecklas ända in i

September, andra uppträda såsom imagines mera med ens.

3. Sensommar-arter, hvilka börja uppträda såsom ima-

gines någongång redan den 25 Juli, men egentligen från om-

kring 15 å 25 Augusti ända till början af September och af

hvilka de flesta öfvervintra såsom fullbildade. *) Dessa äro,

enligt mina anteckningar, Elasmostethus dentatus (27/viIl),

Euryderna oleracea, Aelia acuminata, Pentatoma juniperina,

Dolycoris Verbasci (10— 20/viIl), Carpocoris nigricornis, The-

rapha Hyoseyami, Rhopalus abiditon och crassicornis, Oph-
tholmicus rusticus, Peritrechus nubilus, Scolopostethus Thom-
soni, affinis och decoratus, Pterotmetus staphylinoides, Ma-
crodema hirsuttda, Cymus glandicolor, Notostira erratica

(25/vil), Brachytropis calcarata, Phytocoris Pini, Liocoris

tripustidatus, Lygus pratensis, Orthops Kalmi, Orthotylus

flavosparsus, Litocoris ericetorum, Psallus roseus, alnicola,

sangvineus, Pilophorus bifasciatus, Coriscus ferus, ericetorum

och minor.

Om några af dessa gäller det dock att de redan i med-

let af Juli uppträda med ett eller annat exemplar, ehuru de

hufvudsakligen utvecklas i Augusti. Såsom nämndt öfver-

vintra de flesta af dessa. Såsom öfvervintrande arter har

jag antecknat: Eurygaster maurus, Eurydena oleracea, Aelia

acuminata, Pentatoma jtmiperi?ia, Dolycoris Verbasci och

Carpocoris nigricornis, Sehirus luctuosus och biguttatus, Elas-

mostethus dentatus, Syromastes marginatus, Lygaeus eqvestris,

Therapha Hyoseyami, Rhopalus crassicornis, Berytus minor,

*) Måhända delvis såsom nymfer.
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hchnocoris hemipterus Sch i 11., Megalonotus chirarga, Dry-

mus sylvaticus och brtcnneus, Eremocoris ermticus och plebe-

jus, Scolopostethus affinis, Trapezonatus nebulosns, agrestis

och nigripes, PUnthisus pusilhis, Cymus aridellus och cla-

vicalus, Anthocoris nemoralis och nemorum, Brachytropis cal-

carata, Lobostethvs vir-ens, Licooris tripvstidatus, (Jharagochi-

lus GyUenhaU^ I^ygus ^r^cvms, Hadrodema rubicunda, Or-

thops Kalmi, Tinyis Cardui, Coriscns ferus, ericetorum och

minor, de flesta IJydrobatidae, Corisae och Notonecta, hvilka

alla utgöra vårens fauna hos oss.

Med några små förändringar ega dessa annotationer tro-

ligtvis sin tillämpning öfver hela södra Finland. Af intresse

vore att till jämförelse ega dylika ifrån norra delen af lan-

det, särdeles ifrån Lappland samt från södra Sverige. Ehuru

ofvanstående anteckningar icke kunna göra anspråk på ett

fullständigt upptagande af alla arter, har jag dock ej tvekat

att offentliggöra dem, då de likväl lemna en bild af förhål-

landet med de allmänna arterna och då de äro de första i

sitt slag, som hittills blifvit hos oss gjorda.

IX, Förteckning
öfver några finska guld- och rofsteklar

samt getingar

af

F. "W- WOLDSTEDT.

1. Omalus auratus L. Funnen i Uskela af statsr. E. J.

Bonsdorff, vid Kajana af statsr. v. Nordinann och vid

Petrosawodsk af apotekaren Giinther.

2. Om. aeneus Panz. Kajana, v. Nordinann.

3. Ilolopyga ovata Dahl b. Funnen i flere exemplar i 0-

sterbotten af handl. Wasasljerna; Laihela, d:r Inberg.

4. Notozus Panzeri Fabr. Österbotten, Wasastjerna; ry-

ska Karelen, doc. J. Sahlberg.
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5. Hedychrum lucidulum Fabr,. Funnen i Tonala af kand.

M. v. Essen; Pyhäjärvi på karelska näset, .1. Sahlberg.

6. H. roseiim Ros si. Tagen i Sakkola af d:r Appelberg.

7. Chrysis neglecta Shuck. Valamo, J. Sahlberg.

8. Chr. bicolor Dahlb. Laukas; Valkjävvi, Appelberg.

9. Chr. vvridvla L. Österbotten, Wasastjerna.

10. Chr. succincta L. Uskela, Bonsdorff oeb J. Sahlberg.

11. Chr. äuripes Wesm. Österbotten, Wasastjerna.

12. Chr. nitidtda L., Thoms. Åbo, Sjöberg; Uskela, Bons-

dorff.

13. Mvtilla europam L. Impilaks; Tenala, v. Essen; Par-

gas, Reuter.

14. Myrmosa melanocephala Fabr. Tenala, v. Essen; Öster-

botten, Wasastjerna.

15. Sapyga clavicornis L. Österbotten, Wasastjerna.

16. S. pacca Fabr. Österbotten, Wasastjerna.

17. S. similis Fabr. Tagen i Ilomants af mag. E. Grönvik.

18. Dolichurus corniculus Spin. Funnen vid Uleåborg af

prof. W. Nyländer; Uskela, Bonsdorff.

19. Ceropales macidata Fabr. Uleåborg, W. Nyländer.

20. Pogonius bifasciatus Fabr. Österbotten, Wasastjerna.

21. Agenia punctum v. d. Lind. Pargas, Tammerfors; Ö-

sterbotten, Wasastjerna.

22. Pompilus rufip>es L. Laihela, Inberg; Uleåborg, W. Ny-

länder.

23. P. cinctellus v. d. Lind. Österbotten, Wasastjerna.

24. P. fumip>ennis Zett., Dahlb. Funnen i ryska Lapp-

land af J. Sahlberg.

25. Priocnemis fuscus Fabr. Förekommer i Libelits; Hel-

singfors, Palmen; Petrosawodsk, Griinther.

26. Pr. exaltatus Panz. Österbotten, Wasastjerna.

27. Calicurgus fasciatcllvs Spin. Tenala, v. Essen; Öster-

botten, Wasastjerna.

28. Miscophus niger Dahlb. Österbotten, Wasastjerna.

29. Tachytes pcctinipes L. Tagen i Pielavesi af kand. C.

Lundström.

30. Astata stigma Panz. Wasa.

23
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31. Ast. boops Schrank. Uskela, Bonsdorff.

32. Mirnesa eqvestris Fabr. Österbotten, Wasastjerna.

33. M. bicolor Jur. Funnen i norra Karelen; Uleåborg, W.
Nyländer.

34. M. tinicolor v. d. Lind., Thoras. Karelen, Appelberg.

35. Al. Duldbomi Wesm. Polvijärvi.

36. Psen atratus Panz. Österbotten, Wasastjerna.

37. Ammophila sabulosa L. Ryska Karelen, Gunther och J.

Sablberg.

38. Psammophda viatica L. Uskela, Bonsdorff; Österbotten,

Wasastjerna.

39. Mellinus arvensis L. Uskela, Bonsdorff; Tenala, v. Es-

sen; Österbotten, Wasastjerna.

40. Alysson Ratzeburgi Dahl b. Österbotten, Wasastjerna.

41. Uarpactes lunatus Dahl b. Pielavesi, Lundström.

42. UopAisus quadrifasciatiis Fabr. Uskela, Bonsdorff; Te-

nala, v. Essen ; Polvijärvi, Grönvik.

43. Gorytes mystacetis L. Tagen på Åland af d:r af Teng-

ström; Uskela, Bonsdorff; Österbotten, Wasastjerna; ry-

ska Karelen, J. Sahlberg.

44. G. campestris L. Uskela, Bonsdorff; Österbotten, Wasa-

stjerna.

45. Nysson spinosus Fabr. Tenala, v. Essen; Kajana, v.

Nordmann.

46. N. dimidiatus Jur. Österbotten, Wasastjerna.

47. Cerceris ornota Fabr. Österbotten, Wasastjerna.

48. C. arenaria L. Österbotten, Wasastjerna.

49. Passaloecus turionum Dahlb., Thoms. Helsingfors, Lau-

kas; Uskela, Bonsdorff; Pielavesi, Lundström.

50. P. tennis A. Moraw. Laukas; norra Karelen, Grön vik;

Kivinebb, J. Sahlberg; Uskela, Bonsdorff.

51. Cemonus lethifer Shuck., Thoms. Uskela, Bonsdorff;

Österbotten, Wasastjerna.

52. C. unicolor Fabr. Salmis, Ilomants; Uskela, Bonsdorff;

Kajana, v. Nordmann.

53. Ceratophorus morio v. d. Lind. Uskela, Bonsdorff.

54. Pemphredon lugubris Fabr. Tenala, v. Essen; Juuga,

Grönvik; Kajana, v. Nordmann.
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55. P. montanus I) a h 1 b. Laukas; Österbotten, Wasastjerna.

56. P. luyens Dahlb. Uskela, Bonsdorff; Tenala, v. Essen:

jag har funnit den i Viitasaari.

57. Nitela Spinolae Latr. Uskela, Bonsdorff; Österbotten,

Wasastjerna.

58. Trypoxylon cluviyervm Latr., Thoms. Österbotten,

Wasastjerna.

59. Rhopulum coarctatum Scop., A. Moraw. Sabnis.

60. Rh. clavipes L. Helsingfors, Tammerfors, Laukas; Öster-

botten, Wasastjerna.

61. Crossocervs lencostoma L. Uskela, Bonsdorff.

62. Cr. carbonarius Dahlb. Ilomants, Laukas: Uskela. Bons-

dorff.

63. Cr. palmarius Sch re b. Pjhäjärvi, J. Sahlberg.

64. Cr. varius Lep. Åland.

65. Cr. anxius Wesm., Thoms. Saarijärvi. Viitasaari, Ilo-

mants; Kerimäki, Appelberg.

66. BlepliaripKS serripes Panz., Tho ms. Funnen på Åland;

Sordavala, Appelberg; G.la Karleby, d:r Hellström; Pe-

trosawodsk, Giinther.

67. BL vagabitndus Panz. Uskela, Bonsdorff; Tenala, v\

Essen; Österbotten, Wasastjerna.

68. Anothyreus lapponicus Zett. Pielavesi, Lundström; Ilo-

mants, Grönvik.

69. Thyreopus peltarius Sch re b. Förekommer i norra Ka-

relen; Helsingfors, af Tengström; Uskela, Bonsdorff.

70. Th. scutellatus Scheven. Polvijärvi; Tenala, v. Essen.

71. Th. cribrarius L. Uskela, Bonsdorff; Österbotten, Wa-
sastjerna; Idensalmi, Lundström.

72. Solenins spinicollis H. Schäff. Funnen i norra Kare-

len; Kajana, v. Nordmann: Sordavala, Appelberg; U-

skela, Bonsdorff.

73. S. vayvs Fabr. Ej sällsynt i norra Karelen; Kajana,

v. Nordmann; ryska Karelen, J. Sahlberg.

74. ClytochrysKS intermpte-fasciatus Ret z., A. M oraw. Tem-
ligen allmän i sydligare Finland; Österbotten, Wasa-
stjerna; Pielavesi, Lundström.
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75. Vi. chrysostomvs Lep. Södra och mellersta Finland.

76. Crabro quadricinctus Fabr. Österbotten, Wasas t j erna.

77. Cr. grandis Lep., A. Moraw. Uskela, Bonsdorff; Te-

nala, v. Essen: Österbotten, Wasastjerna; Petrosawodsk,

Giinther.

78. Thyreus clypeatus L. Uskela, Bonsdorff; Tenala, v. Es-

sen ; Sakkola och Yläne, J. Sahlberg; Pielavesi, Palmen;

Kajana, v. Nordmann.

79. Ceratocolvs subterraneus Fabr. Tenala, v. Essen; Öster-

botten, Wasastjerna.

80. Vespa crabo L. Funnen i Taipalsaari af prof. Mäklin;

Uskela, Bonsdorff; Yläne, J. Sahlberg; Heinola, Furu-

hjelm; Petrosawodsk, Giinther.

81. V. media De Ge ev. Österbotten, Wasastjerna; Petro-

sawodsk, Giinther.

82. V. saxonica Fabr., Thoms. Utbredd öfver hela Fin-

land, ryska Karelen och Lappland.

83. V. sylvestris Scop. Funnen i Impilaks; Rautus, Appel-

berg; Sjundeå, Mäklin; Uskela, Bonsdorff; Tavastland,

prof. Hjelt; Österbotten, Wasastjerna.

84. V. norvegica Fabr. Förekommer i Impilaks och Libe-

lits; Idensalmi, Lundström; G:la Karleby, Hellström;

Muonio, Mäklin; Ponoj i ryska Lappland, J. Sahlberg.

85. V. vvlgaris L. Uskela, Bonsdorff ; Pielavesi, Lundström;

G:la Karleby, Hellström.

86. V. germanica Fabr. Österbotten, Wasastjerna.

87. V. austriaca Panz. Österbotten, Wasastjerna; G:Ia Kar-

leby, Hellström.

88. V. rufa L. Ej sällsynt; ryska Karelen, Giinther och

J. Sahlberg; Kantalahti, J. Sahlberg.

89. Discoeline zonalis Panz. Viborgs län, Mäklin; Öster-

botten, Wasastjerna.

90. Etcmenes coaretcäaL., Thoms. Uskela, Bonsdorff; G:la

Karleby, Hellström.

91. JEum. atricornis Fabr., Thoms. Åland, af Tengströrrt :

Uskela, Bonsdorff; Uguniemi, Appelberg: G:la Karleby,

Hellström.
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92. Odynerus spinipes L. Sjundeå, Mäklin.

93. Od. simplex Fabr., F. Moraw. Ej sällsynt i södra och

mellersta Finland.

94. Od. antilope Panz. Tavastland, Mäklin.

95. Od. trimarginatus Zett. Ilomants; Rautns, Appelberg;

Tavastland, Mäklin ; Kantalahti, J. Sahlberg.

96. Od. sinucdus Fabr., Sauss. Taipalsaari, Mäklin.

X. Turdus atrigularis Temm.
funnen i Finland.

Af

T. -A.. F-A-nUVEÉUSr.

För Universitetets samlingars räkning öfverlemnade stud.

Fr. N. Klingstedt i maj månad 1872 till hr prof. Mäklin en

trast, hvilken uti den om hösten s. å. offentliggjorda redo-

görelsen för Universitetets förvaltning under trienniet 1869

— 1872 (sid. 73) bland inlemnade gåfvor omnämnes såsom

en "färgvarietet af en finsk fogelart 11
. Fogeln är emellertid

en svartbröstad trast, Turdus atrigidaris Temm. (= T. Beck-

steinii Naum., Vög. Deutschl. II, pl. 69, fig. 1), — en art, som
hittills veterligen icke förekommit uti vårt land eller i Skan-

dinavien. Med anledning häraf torde några uppgifter om
fyndet samt om artens utbredning i allmänhet vara af in-

tresse.

Det förärade exemplaret — en väl bibehållen hane i

sin känspaka fullt utvecklade drägt — anti-äffades den 26

Dec. 1871 ensamt uti en trädgård i Luhtiala by en half mil

från Tavastehus stad. Vid tillfället sökte fogeln sin föda på
marken och visade sig föga skygg, samt fälldes kort deref-

ter af hr Emil Klingstedt från ett närstående träd.

Arten har sitt hufvudsakliga hemvist uti de skogiga

trakterna på omse sidor om Uralska bergssträckningen. Uti
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mellersta Ural x
) förekommer den i Jekaterinenburgska guver-

nementet, på sina ställen i större mängd, t. ex. knappast min-

dre talrikt än andra trastar uti Pawdinsk i smärre gransko-

gar, men sällsyntare uppåt Ural på ställen der granskogar

saknas. Huru långt den på Sibiriska sidan går mot norden

är icke bekant, troligen ej utom skogsgränsen ; ett ex. har

man visserligen funnit ända vid Tolstoi-nos vid Jeniseis myn-

ning, 2
) men ihjäl fruset efter en snöstorm och således utan

tvifvel vilsekommet. Inåt Sibirien går arten icke långt öster-

ut, ty den lär saknas redan i Jeniseidalen, hvarest åter en

annan art T. fuscatus Pall. vidtager. 3
) Söder om Jekateri-

nenburgska guvernementet är den väl icke med visshet fun-

nen häckande, men skall dock enligt uppgift x
) förekomma i

Karlinska Ural, troligen blott på genomtåg; detsamma måste

väl antagas om uppgiften, att fogeln förekommer uti Oren-

burgska guvernementet. 4
) På Urals europeiska sluttning fö-

rekommer fogeln jemväl, h vilket bevisas deraf, att ex. med-

förts, 5
) ett från Petschoras källor (62°) och ett annat från

Urals sluttning vid 64— 65°, på grund hvaraf man kan an-

taga, att den också häqkar här. 6
) Huruvida arten finnes häc-

kande för öfrigt i norra Ryssland måste bero på närmare

undersökningar; omöjligt är det icke. (Forstm. H. Goebel 7
)

meddelar nemligen att han i Arkangelska guvernementet sam-

x
) Sabanejew, IIo3BOHOHHbiH cpe^Haro Ypawia, Moskwa 1874, s 78.

2
) Schmidt, Wissenschaftliche ltesultateder Mammuth-Exped.; Mém.

de l'ac. des se. de S:t Petersbourg. VII se'r. T. XVIII 1872, s. 42.

3
) Pallas, Zoogr. rosso-asiat. I.

*) Enligt Ewersniann, som antager att arten kommer hit från Al-

tai; Sabanejew har redan framhållit osannolikheteu häraf och utvisat mel-

lersta Ural såsom dessa exemplars hemort.

6
) Af Hoffmann, enligt Brandt, Bemerk. iibcr die Wirbelth. des nördl.

Russland; Das nördl. Ural, Bd II, Petersburg 1856, s. 67.

6
) Det är likväl alldeles förhastadt att, såsom Sabanejew, endast på

grund af dessa 2 ex. säga, att "arten på Urals af granskog betäckte vest-

sluttning nödvändigt måste höra till antalet af temligen vanliga foglar och

utan tvifvel häcka", — liksom också att redan nu säga "arten först på se-

nare tider hafva uppträdt på Urals vestra sida och således hålla på att

sprida sig vesterut."

7
) Goebel, Jouru. f. Ornith. 1869 s. 318.
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man träffat med en sannolikt sibirisk trastart af T. ilwci stor-

lek, samt funnit dess bo och ägg utan att likväl kunna be-

stämma arten. Densamme förmodar sig ocksä i Kurländska

guvernementet hafva träffat en trast, hvilken han förgäfves

förföljde, men antog vara T. Beclisteinii.)

Flyttningstiderna besöker arten, utom nyssnämnda or-

ter, fåtaligt men regelbundet äfven sydöstra Tyskland, men
blott tillfälligtvis andra orter i mellersta och södra Europa.

Nästan årligen erhållas exemplar hos kramsfogelhandlare i

Wien 1

); mångengång har arten anträffats i Karpaterna 2
) i

Ungern, sällan i Böhmen och Schlesien (Naum.). Tillfälligt-

vis har arten tvänne gånger erhållits i Tyrolen 3
), någongång

i nordliga Tyskland och en gång i Danmark 4
), nemligen år

1822, då en fogel sköts vid Herlufsmagle på Seeland. År
1847 erhöllos tvenne exx. i Dovor nära Oldenburg 5

) och i

medlet af Okt. 1844 ett i trakten af Namur 6
), hvarförutom

en ungfogel blifvit fångad i Belgien. 7
) Flere gånger hafva

exemplar erhållits i Frankrike 8
), t. ex. i början af nov. 1842

vid Abbeville och i närheten af Marseille. Uti Italien är fo-

geln anträffad vid Turin i januari 1826 samt på Sardinien, i

Dalmatien uppgifves den också vara funnen (Naum.) Slutli-

gen omtalas arten flytta genom Egypten. 9
) Man har väl om-

talat 10
), att vid Himalaja förekommer en blott genom ble-

kare färger afvikande fogel, men huruvida denna är identisk

med nu ifrågavarande art eller ej, kan af till hands varande
data ej utredas.

Alla dessa fakta antyda, att fogeln från sina häcknings-

') Natterer enl. Naumann, Vögel Deutschl. II. s. 316.
2
) Zavadsky, Rhea 1846, 2 Hft, s. 157.

3
) Althammcr, Naumannia 1857, s. 397.

*) Kjierbölling, Danmarks Fugle, s. 131 och Naumannia 1851, 3, s. 41.
ä
) Negelcin, Naumannia 1853, s. 56.

6
) Dubois, Naumannia 1852, 1, s. 97.

7
) Sclys Longchamps, Naumannia 1856, s. 392.

8
) Degland & Gerbe, Ornith. européenne I, s. 416.

9
) Heuglin, Zoogeogr. Skizze; Petermanns Geogr. Mittheil. 1869,

s. 407.

10
) Rhca 1846. 2 Hft. s. 157.
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ställen i mellersta Ural flyttar dels utom Europa till nejderna

af Kaspiska hafvet, dels inom vår verldsdels sydöstra delar,

och dervid ofta nog kommer vesterut ända till sydöstra och

östra Tyskland. Såväl på grund häraf som emedan fogeln

utsträcker sin flyttning ända till Egypten, lider det väl intet

tvifvel, att den passerar också genom mellersta och södra

Ryssland samt Grekland, ehuru den ännu ej blifvit iakttagen

i dessa länder eller omnämnd derifrån i literaturen. Jem-

förelsevis sällan förvilla sig under flyttningen exemplar in på

nordtyska slättlandet och derifrån till vestra Europa. Af

denna anledning har fogeln veterligen ej ertappats i länder

norr om denna landsträcka, nemligen på Britiska öarne och

Skandinaviska halfön; deremot är det antagligt, att det i

Finland anträffade exemplaret (och det kurländska, ifall

detta hörde hit) redan tidigt i norra Ryssland under sina

ströftåg kommit så långt vesterut, att det kunnat hamna i

vårt land.

Den gamle hanen (det erhållna exemplaret) har följande

från alla våra trastars afvikande färgteckning: Hufvudet och

alla öfre kroppsdelar olivgrönaktigt gråa, mörkast på hjes-

san; rygg och vingtäckare med svag gulaktig anstrykning.

Öfver ögonen går ett svart band; framsidan af örontrakten,

hakan, framhalsen och framsidan af bröstet svarta, de senare

delarne med hvitgråa fjäderkanter 5 det svarta bröstet be-

gränsas nedtill skarpt mot det hvita underlifvet, som är otyd-

ligt fläckadt med olivgrått, på sidorna jemnare och mörkare.

Ving- och stjertpennorna gråbruna med ljusare fjäderkanter,

de inre af dem med olivgrå anstrykning; vingarnes undre

stora täckare blekt ockragula, liksom också de längsta undre

stjerttäckarne i kanterna, ehuru vida svagare. Storleken som

en björk trasts.

Då något honexemplar eller ungar för närvarande icke

finnas till hands och åtminstone de senare af flere författare,

t. o. m. Naumann, blifvit förvexlade med andra sibiriska ar-

ter, torde det knappt ega intresse att i öfversättning med-

dela andras beskrifningar. De likna nemligen i hög grad

motsvarande drägter af björk-, sång- och röd vingetrasten,
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hvarföre såväl färgteckningarna som dimensioner o. s. v.

helst borde meddelas samtidigt öfver dem alla. Honan skall

enligt Naumanns diagnos hafva hakan hvit, på sidorna fläc-

kad med brunt, öfre delen af bröstet ljust olivgrå med mörk-

bruna obestämda fläckar.

Enligt Naumann skall svartbröstade trasten i Tyskland

vara en temligen osällskaplig fogel och mest hålla sig i små

flockar eller enstaka, en naturlig följd af artens jemförelse-

vis begränsade häckningsort och fåtaliga förekomst öfver

hufvud. Dess lefnadssätt i öfrigt samt födoämnen skola vara

ungefär desamma som öfriga trastars; i sitt beteende skall

den dock mest likna ringtrasten. Enligt Sabanejew håller den

sig helst till granskogar.

XI. Anser alMfrons (Gm.) Bechst.

och dess förekommande i Finland samt om några

andra finska gåsarter.

Af

Den verkliga Anser albifrons (Gm.) Bechst., hvilken häc-

kar högt uppe vid Sibiriens ishafskuster har hittills icke med
full säkerhet varit känd från Finland, emedan de här till-

varatagna foglarne befunnits tillhöra A. minirtus Naum. och

öfriga uppgifter hvilade på mindre tillförlitliga observatio-

ner. I september 1873 uttalade jag dock i "Finlands foglar,

senare afdelningen 11 den bestämda öfvertygelsen att A. albi-

frons flyttar från norra Rysslands kuster till finska viken och

Östersjön; motiverna för denna åsigt äro meddelade i detalj

uti en senare afhandling (maj*1874). Redan derpå följande

höst har ett faktiskt bevis också erhållits, i det stud. B. Å-

ström den 19 okt. 1874 vid Thusby träsk 3 mil norr om Hel-

singfors träffat på en flock af 6 exx., af hvilka en ungfogel

blef skjuten och välvilligt öfverlemnad till finska fogelsam-

24
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lingen. Fogeln stod på stranden och sof samt lät komma
sig så nära, att den först blef skadad med en sten. Vädret

var såväl vid tillfället som dagarne förut dimmigt, hvilket

torde föranledt flocken att draga sig från kusten ett stycke

väg inåt land.

Arten uppträder icke tillfälligtvis vid vår sydkust utan

regelbundet, såsom jag redan tidigare påstått. Samma dag

som nämnda fogel inlemnades till museum, hade jag tillfälle

att förevisa densamma åt lotsen G. B. Åhman, som en län-

gre tid bott på Mickelskärs lotsstation vid Porkkala, 6 mil

vester om Helsingfors, hvarvid han genast igenkände fogeln

såsom en "bläsgås". Väl bekant med skärgårdens foglar lem-

nade han följande meddelanden om gässen derstädes. Bläs-

gåsen flyttar årligen förbi Mickelskär i riktning från VSV
till ONO "inåt finska golfen", längs yttersta finska kusten;

den passerar samtidigt och i samma riktning som "vildga-

geln", men i mindre flockar; de största hafva befunnits hysa

omkring 100 stycken. Till inre skärgården kommer fogeln

icke, om ej af någon tillfällighet. *)

Lotsen Åhman uppgaf vidare om Anser bernicla eller

"vildgageln", hvilken vid tillfället jemväl igenkändes i sam-

lingen, att den årligen passerar Mickelskär i stor mängd, om
våren under medlet och slutet af maj, samt i juni, ungefär i

tre veckors tid, om hösten åter från början af oktober hela

månaden. Flockarne äro om våren vida talrikare än om hö-

sten; i de mindre finnas 10—50— 100, i de större flere hun-

drade; om våren hafva i de största observerade funnits om-

kring 3,000 utan öfverskattning, om hösten deremot blott

högst 500 tillsammans. Skarorna flyga förbi och slå sällan

ned på vattenytan men aldrig på land, samt färdas såväl om
dagen som natten, hvarvid deras lätt igenkänneliga läte för-

råder fogeln. Flyttningsriktningen är alltid VSV—ONO, från

Östersjön "inåt finska golfen" och tvertom, längs yttersta

hafsklipporna; sällan kommer någon del in till inre skärgår-

*) Vid samtidig förevisning af A. albifrons och A. mintitus utvisade

Ahman den förra såsom den af honom kända ; den senare trodde han sig

ej med bestämdhet hafva sett.
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den och vanligen då i tjocka. Ehuru lätt skjuten plägar fo-

geln ej utgöra föremål för jag t eller ätas. — Till flyttnings-

tid och riktning öfverensstämmer vildgageln här med allan;

det är nemligen en för skärboarne längesedan bekant sak,

att allan om våren i otaliga skaror drager sig inåt vikens

botten *), om hösten tvärtom.

Ofvan meddelade iakttagelser fullständigas ännu af en

uppgift, som stud. B. Aström vid samma tillfälle meddelade.

Vid Thusby träsk anträffades i oktober 1873 och jemväl 1874

mindre och större flockar af Anser bernicla, ända till om-

kring 200 st., hvilka under och efter tjocka dröjde här nå-

gra dagar. Om våren har arten deremot aldrig visat sig. —
Samma höst 1874 hafva exx. för öfrigt tillvaratagits vid Hel-

singfors (den 13 sept., Ekebom, och i okt.) samt i Ström-

fors socken, en half mil från utloppet af Kymmene elf, på

hvilken ort fogeln var okänd.

Alla dessa uppgifter bestyrka således på det bestäm-

daste sätt de resultat, jag tidigare meddelat uti afhandlingen

"Om foglarnes flyttningsvägar r)
. — Deremot bör såsom ett

afvikande fall, om ock jemförelsevis ännu ej något motbevis,

anföras att tvänne ungfoglar af Anser bernicla i början af

oktober 1874 tillvaratogos längre inåt landet, i Padasjoki,

och genom stud. Edv. Hjelt lemnades till finska fogelsamlin-

gen; detta är nemligen det första fall, då denna gås hos oss

blifvit anträffad så långt från den längs sj^dkusten gående

flyttningsvägen.

Den 7 nov. 1874.

*) Härvid må upprepas hvad P. A. Gadd 1769 yttrat i sin afhand-

ling: Om sjöfogelns värd och ans i finska skärgården (sid. 4) om "ahl-

fogeln" : ''Den anländer om våren i stora flockar, men dröjer icke öfver

14 dagar förr än den far sin kos, och skall icke taga boningssäte förr än

i Hvita hafvet, hvarifrån mot hösten den åter hitflyttar och vid tilltagande

köld ställer sin kosa till södra länder".

°^c
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