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"Wer kann die Pracht

Von Gottes Wundern fassen!
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ist seiner Weisheit Spiegel;

Du Luft und Meer — Ihr Auen, Thal und Hügel,

Ihr seid sein Loblied und sein Psalm!"
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Förord. .

Cynips

inriefattar, enligt Linné, störie delen af de smâ Hy-

menoptera, hvilka genom sin äggläggning förorsaka de

monstrüsa bildningar hos växterna, som Call, namn af

Galläplen och inom hvilka utväxter dessa for öfrigt sä

oansenJiga Insekter undergä' sin förvandling. Denna

märkvärdighet i deras lefnadssätt är orsaken dertill

att de blifvit kallade : Insectes Gallicoles, Gallwespen,

Gall-flies, Galläpleflugor , Galläple-Steklar , m. m.

Icke allenas! växternas blad, utan ock deras rot

ter, bark, stam och blomdelar äro blottstälde för des

sa i menniskans hushâllning mer skadliga an nyttiga

djnrs inquarteringar; sâsom vi fä tillfälle attädagaläg-

ga vid dea speciella bearbetningen af de mânga Arter

och Slägten, som äfven Nordens Fauna äger inom den

na utmärkta Insektgrupp. Men före en dylik bearbet-

ning synes oss lämpligast att af dessa , för öfrigt i

lefnadssättet och i de särskilta kroppsdelarnes form

ganska olikartade, djurs inbördes öfverensstämmelser

aldraförst söka sammanfatta deras d. v. s.

De Nordiska Galläple-Steklarnes och Deras An-

förvandlers

Systematiska Karakter: Kroppen liten, hârd, stärkt

byggd. щ



Antennerna utsträckte, fästade i pannan, sammansatte

af 10—15 leder.

Abdomen hoptryckt, linsformig, antingen vidhängande

eller skaftad (petiolerad).

Gumpen slät; hos honan försedd med ett fint borstlikt

och retraktilt äggläggningsrör , hvilket när dct ej

begagnas ligger inrulladt spiralformigt inom magen.

Fölterna undersättsiga.

Vingarne 4 : hinnaktiga , tanna och platta med ß ädror

och vanligen blott ett fullständigt fait.

Konen 2: Hannen alltid bevingad; Ilonan oftast be-

vingad, nâgon gang halfvingad (hsemiptera) , sal

lan vinglös Captera).

Hos nägra Arter har man hittils blott funnit hon-

kön; hvilket gifvit anledning till den ännu oafgjorda

frägan, huruvida sä beskaflade Cynipsarters fortplant-

ning icke skulle vara nära nog likartad med Bladlös-

sens.

Larven är lik en mask, utan fötter, ofta utan

egentligt hufvnd, lefver antingen i galläplen eller uti

andra insecters eller insectlarvers kroppar.

Anmârkningar. Alla Slägten och Arter inom den-

na Insektgrnpp stämma deruli öfverens med hvarandra

att: deras kropp är stärkt byggd, hard och liten; en-

dast hos -Ibalia kan den , i jemförelse med de öfrigas,

fâ namn af stör. Hufvudet är till ställningen meren

dels vertikalt, — till formen ruñdadt triangelformigt,

ovalt, hemisferiskt eller klotformigt. Antennerna äro

alltid utsträckte , (aldrig knäade eller brutne , susom hos

Pteromalinerna , till hvilka de fleste Galläpleflugor för



sin kropps litenhet, — sin blanka liksom polerade ab

domen , sina vingars fattigdom pâ âdror och mânga för

sitt parasitiska lefnadssätt i larvtillstândet , hafvastór-

sta affinitet) , med hvarken Aere än 13 eller färre än

10 leder. Palpernas och tassâmes articulation är här

likadan som hos de fleste öfriga affina Hymenoptera.

Munskölden och öfverläppen äro icke pu langt när sâ

utbildade som hos Sâg-Steklarne , utan ha merendels

ett förkrympt utseende liksom hos Siriciderna. Ofvan-

pâ Skutellen , vid dess bas , finnas vanligen 2 smâ grop-

formiga fördjupningar , dock mer och mindre tydliga,

nâgon gâng liksom sammanflutne till en enda; skutel-

lens sidor äro ofta lodrätt hoptryckte och hvarje sida

försedd med cn blank urhâlkning; ändamület med des-

sa laterala fördjupningar synes vara alt göra framvin~

garnes hvila bequämlig. Bakre benen (tibiae posticse)

ha vanligtvis dubbla sporrar. Frambenen ha blott en

sperre, hvars ända är gaffelformigt klufven; framtas-

sens l:sta led är inunder vid basen liksom bägformigt

urhâlkad och sâledes motsvarande den bagformiga spor-

ren, hvilka bâda när de böjas mot hvarandra bilda ett

häl hvarigenom aritenncn löper da han af flugan pul

sas ; ett dylikt fürhâllande äger äfven rum bland flere

andra Insektfamiljer, till och med bland Codrint. Vin-

garne ha ganska fâ âdror och ännu färre falt; radial-

fältet i franivingen är dock nästan alltid fullständigt ,

stundom finnes ock ett eller annat kubitalfält om icke

utbildadt âtminstone rudimentärt; när 2:dra kubitalfäl-

tet är helt eller fullkomligt är det vanligtvis triangel-

formigt, men ganska ofta utplânas den undre och lig



gande sidan i denna triangel, de 2 âterstâende sidor-

na, som utspringa frân en gemensam punkt inunder

radialfältet, bilda dâ ¡ förening med den vinkelformiga

cubitalâdran ett liggande korstecken — och det är det-

ta som Linné menar dâ han uti Fauna Svecica talar

om crux alarum. Underlifvet , eller som det ock kallas

Jlak-kroppen (Abdomen), är hoptryokt, linsformigt och

vanligen hängande vid thorax (adherens), mera sällan

petioleradt. Gumpen slät; inunder hos honan försedd

med ett borstformigt rör som i hvilan ligger hoprulladt

i spiral inom underlifvet.

Äggläggning och Melamorfos. Med nämda rör in-

stickas äggen antingèn i kropparne af lefvande Blad-

löss, Fluglarver m. m. hvilka dâ invändigt förtäras af

de ur äggen utkommande sma- parasitlarverna, — eller

ock inom växternas rotter, bark, grenar, knoppar,

blad, blommor och stjelkar m. m. d.; till det inficiera-

de stället strömma växtsafter; deraf âstadkommes först

en bulnad hvilken slutligen utbildas tili en sjelfständig

växtprodukt, allmänneligen kallad Galläple, hvadan óck-

sä namnet Galläple-Stickare eller Galläple-Steklar. Den

ur ägget kläckta larven har tillräcklig föda genom att

insuga de safter som omgifva honom, och dâ safttillop-

pet afstadnar är laryen fullväxt; sä länge vextcellul-

väfven genom safttilloppet hölls mjuk formade han sig

efter larvens kropp till ett slags hus, hvilket när saft

tilloppet upphört hârdnar och skyddar larven för den

yttre naturens âverkan om hosten och vintern, under

hvilken tid han ligger i léthargie och mognar till puppa



mot vâren. Om vâren förvandlas puppan till imago,

äter hâl'pâ galläplet och кгурег ut for att para sig

och förorsaka nya Galläplen о. s. v.

Med afseende pâ sâ väl detta deras olika Iefnads-

sätt som hufvudsakligen pâ deras sins emellan olika

kroppsbyggnad , har Hartig indelat dessa djur i 2:ne

Familjer; ât hvilkas speciella undersökning vi nu vilja

egna vâr uppmärksamhet.



l:sta Familjen:

Figites-artade Steklar.

" Hymenoplera Figitiformia nob. Figilides Hartig p.

Inom Figites-Familjen äger Nordens Fauna 6 distincta

Slägten, hvilkas mest iügonfallande karakterer inhem-

tas af följande

Slägt-ttfversigt:

A. ]\lellanryggen mer och mindre gläusande, stun-

dom spegelblank, har ingen annau skulptur an

nâgra djupare eller finare intryckta läugdlinier ,

hvilka nâgon gang äfven saknas.

a) Skutellen dels nâgot uppsvälld dels nâgot

platt, har ickje nâgon pyramidforiuig knol ej

ej heller »nâgon kautad grop midtpâ ryggcn.

* JVIcllanryggcn har 2 djupa oafbrntna lâng-

rafflor. Abdomen oval, dess bas har sällan

fjuubekládnad. (Kroppslàngd oinkring 1 lin.) 1. Figites.

** JVIcllanryggen har flere fina afbrutna längd-

linier, (men inga djupa oafbrutna rafflor).

Abdomen oval hos ¿*, lancettlik och nier

comprimerad hos $ ; pâ ômse sidor vid ba

sen (hos bàgge könen) fjuubeklädd. (Kropps

längd oinkring 1 liniaj 3. Amphileclus,

b) Skutellen midtpâ ryggcn upphöjd till en py-

ramidformig knöl , pâ hvilken l¡unes en oval

grop omgifven af en lin mer eller mindre



Figiter. % '

märkbar polerad kant oiler Talk. Mellanryg-

gen spegelblank oräfflad. Abdomen oval, vid

basen fjunig eller ullig. (Kroppslängd om

kring 1 lin.) 2. Eucoila.

B. Mellanryggen och Skutellen aldrigblanka, all—

tid utmärkte af grof skulptur^ dels pä lingden

och dels pä Wären.

a) Abdomen kort, kortare- an hufvud och ihoras

tillsamman, mättligt comprimerad, linsformig.

Radialfältet kort, triangelformigt, nästanofull-

ständigt; 2:dra cubitalfältct saknas helt och

hället.

* Skutellcns spets utdragen i form af en näl-

eller syl-formig stark torne. Bakryggens

bakhörn pä ömse sidor framför abdomen

ansenligt framskjutandc. Abdomen nästan

vidhängandc , har âtminstonc icke nâgon

tydlig pctiolus. (Kroppslängd omkring 1 1/%

Knia) . 4. Onychia.

** Skutellens speis tvärt afskuren (trunke-

rad). Bakryggen väl ojemn , men har inga

mürkbart utskjutande hörn. Abdomen tyd-

ligt ehuru kort petiolerad. (Kroppslängd

omkring 1% lio.) 5. Kallaspidia.

b) Abdomen lâng, längre an hufvud och thorax

tillsamman , i högsta grad comprimerad , tunn

och knifformig. Radialfältet längt , speisigt ,

likbent triangelformigt och, Iiksom det lilla

" 2:dra cubitalfältet, alldeles fullständigt. Sku

tellen i ändan trunkerad ocli midi i spets-

kanjen urnupen. (Kroppslängd omkring л/г

Tum) : 6. Ibalia.



8 Figiter.

1. Figites-Slägtet. (Figites Westw.)

Kroppen är sallan under % och sällan utöfver 1

Svensk lineas längd. Hufvudet framfill kullrigt, under

antennerna mer sluttande. Mun$kölden är blott antydd

sâsom en liten khül, hvilken antingen alldeles omgif-

ves af en fördjupning eller blott pâ sidorna utmârkes

genom 2 halfbñgforraiga intryckningar. Mandiblerna

korta , starka , blank a , 2- eller 3-tandade. Palperna äro

nâgot längre än mandiblerna; maxillarpalperna 4—51e-

dade, terminalleden omvändt konisk med bâgformig in

sida; labialpalperna 3-ledade, terminalleden kort och

oval. Ögonen nâgot rundare än hos Eucoila, sitia tem-

ligen högt upp mot hjessan, men cj inât ansigtet sà-

som hos Eucoila. Punktögonen temljgen stora, sam-

manstälde öfverst pâ hjessan. Antennerna äro fäslade

pâ kullrigheten som begränsar den emellan pannan och

hjessan liggande sluttning; nedanför antennerna är an

sigtet mera sluttande än ofvanförc. Framryggcn bak-

till bâgformigt urringad; framtill hos somliga smal lâg

, och afrundad , — hos andra liksom afskuren till ett

snedt nâgot konkavt planum med uppstàende urnupen

öfverkant och kullriga breda lodrätt liggande sidoflikar ,

som sträcka sig ¡inda till mellanryggen ; pâ ömse sidor

o.m nämde planum synas sidoflikarnc vara strimmiga,

men detta är icke allt verklig strimmighet utan stun-

dom blott reflexion af det mot den blanka kroppsytan

tilltryckta fjunet. Mellanryggen är . alltid utmârkt af

2:ne nórmala räfflor som vid framryggen äro vidast

âtskilde men vid. skutellen närmadc hvarandra, nâgon



Figites. 9

gâng kan man ock hos vissa species skönja spâr af en

fin medel-linia och dess paralleler. Skutellen uppsvälld ,

hos en del alldeles slät och blank, hos en annan del

âtminstono pâ sidorna och stundoin äfven i disken mer

och mindre skrâflig eller läderartadt skrynklig; de 2

nórmala baSalgroparne äro ofta ojemna , âtminstone icke

sä blanka som hos Eucoila, och ha aldrig (sâsom hos

Eucoila) de yttre sidoväggarne halfgenomskinliga ; säl

lan ha bâda gropnrne sammanflutit till en enda, sâsom

hos Codrus. Bakryygen gropig, framstâr nâgot inun-

der sktttellen, och bildar mot dennes baksida en trub-

big vinkel. Fölterna hos de fleste spensliga, hos fâ

robusta; lâren klubbformiga samt benen och tassarne

fjuniga eller besatte med fina börster. Vingarne smalt

lancettlikt äggformiga; de främre räcka ett stycke ut-t

öfver anus ; deras radialfält är ofta temligen bredt tri—

я n gel form igt; fran spetsen af dess mcllersta vinkel in-

skjuter i vingens disk: antingen en liten knöl, sâsom

àterstod af en tillämnad âdra .— ellcr ock 2 smâ diver-

gcrande grenar, hvilka da innesluta det 2:dra tillämna-

de kubilal füllet; detta är. antingen inkomplett och tva-

sidigt, eller genom en inunder vägrätt förbilöpande läng-

âdra kompletteradt till en triangel; medialfältet är langt

triangelformigt, inât ofta ofullständigt, emedan läng-

âdrorna äro Ыека och nästan utplânade; bakvingarne

ha ingen âdra mer an postcostalädran hvilken är tem

ligen styf , och inget enda fält utom ett rudimentärt

medialfält. Abdomen hoptryckt linsformig, l:sta och

2:dra segmenterna störst, sins emellan olika, det an-

dra merendéls »torre an det första, de âterstâende

2



10 Figites.

vanligtvis sa kontraherade att man blott ser dcras

spetskanter, analsegmentet fiarastuende och föga ког-

tare än det l:sta.

Konen âtskiljas hufvndsakligen deri att: Hannens

antenner äro borstlika eller trâdformiga, ungefär af krop-

pens längd och tibiae tjocklek, sammansatte af 14 ovala

eller spolformiga leder ; underlifvet nâgot kortare an

hos Ç , gumpen trubbig och tvärbrant. — Honans an

tenner perlesnoformiga eller kedjelika, ungefär afbröst-

sköldens och hufvudets sammanräknade längd, nâgot

tjockare än.hos o* °°h sammansatte af 13 äggformiga

eller klotformiga gleshäriga leder. Abdomen nágot

längre än hos o", gumpen lancettformigt spetsigt ut-

dragen.

Utvecklingshistoria. Figiterna uppehâlla sig van-

Hgast pâ spillning efter boskap och pâ ruttnande stin-

kande svampar; pâ sâdana ämnen ser man dem löpa

och spatsera med en benndransvärd vighet, lätthetoch

trankilité , utan att pâ minsta satt orena sin städade

blanka kroppsyta eller smutsa sina fina vingar. Det

är i synnerhet honorna som besöka dylika ställen ; hvar-

est de lägga ägg pâ fluglarver, hvilka lefva i rutten

svamp och gödsel m. m. d. Dessa Insekter träffas

ocksâ pâ löf bland buskar, pâ gras, Umbellater och

Syngenesister, i ängar, i pilhäckar, t. o. m. ibarrträd,

pâ Nässlor och Chenopodii-arter m. fl. d. som vexa der

spillning blifvit lemnad af den betande boskapen.

Efter parningen och äggläggningen försvinna dessa

i sig sjelfva nog oansenliga djur. Emedlertid utkläc-

kes ur hvart och ett af deras smâ ägg en liten mask,
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som Ster sig in i kroppen af den larv pá hvilken me

dren värpt. Denna lilla larv växer, frodas, mognar

och undergâr hela sin förvandling inom den andra lar-

vens kropp; dá han blifvit mögen och förvandlad tili

fluga d. v. s. till imago, äter han sig ut genom den

andras kropp, hvilken derigenom dör; och den bevin-

gade parasiten gär att uppfylla ein bestämmelse, lika-

som hans föräldrar före попощ. K%.
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Art-Beskrifningar

öfver

ч Nordiska Figiter.

l:sta Mßivisionen : Framryggen formerar en nâgot kull-

rig pâ kant liggande bäge. Skutellen nâgot upp-

SvSlId, antingen fjunig eller glatt (ntan hâr).

1. Vigiles moculipennis Ç: % Sv. lin. hing med Ana

perlesnoformiga eller kedjelika antennsträngar och stör

terminalled; fötternas knän ben оси tassar gulbruna;

vingarne nästan töcknigt vattenklara, fjuniga, hârfran-

sade, med fasta mörka ädror men intet fullständigt cu-

bitalfält ; radialfältet myeket kort, snedt fyrsidigt , e-

mellan detta och vingspetsen en elliptisk mörkbrun

tvärfläck.

Dlbm Synopt. Tabeller 1842. sid. 3., N:o 1. Planche 2. fig. i.

Vislelseort. Vid Jägare-Sällskapets Skjutbana Nord

ost om Lund (i Skâne) fann jag detta für sina vin-

gars teckning märkliga Insekt, pâNässlor, bland exem

plar af Figites Urticeti , d. 29 Angustí 1839.

Anmärkningar. Detta djurets habitus ar icke lângt ifrän den-

samma som de smärre Codiinernas; men vingâdrornss, ryggsköl-

dens och underlifvets konstruktion rattfärdiga dees plats bland l't-

gitcrna.

Hjessa, nacke och hela thorax, antcnner och fötter aro glcst

öfverdrague med fmt gulgrâtt fjun. Ilufvudets hela framsida ar

3



14 Figite».

killlng och blank, med ingen arman impression an en tcmligen djup

cirkelbâge omkring den rudimentära knülformiga munskolden. Man-

diblernas spots beckröd. Antennerna temligen fina ocb nägot öf-

verstígand_e liui'vudets och ryggsköldens gemensamma längd; deras

torulus ai' ej djupt insänkt, utan ehuru liten och fin dock uppsta-

endc ; skaftet omvändt koniskt svart j vändleden kortare , oval, gul-

brun ; de âterstâende lederna rödbruna, af dessa aro de inre smalt

obconiskt cylindriska, men de yttre drygarc och kortare samt nä-

stan klotformiga, terminal-leden oval och störst af alla. Framryg-

gens framkant upptill nägot uppviken eller liksoni knölforraigt upp-

stacndc. Mcllauryggen har utom de 2 nórmala raffloma och sku-

tellgropen, alls ingen intryckning. Gränselinien cmcllan Skutcll—

groparnc är sa ytterst fin att den knappt i en god belysning och

vid skarpt betraktande genom luppen kan upptäckas; man tycker

snarare att dessa gropar, liksom hos Codrus , sammanlupit till en

enda oregclhundcn fördjupning. Underlifvets ("Abdomens) petiolar-

ring, liksom hos Eucoila, omgifven med en krans af tatt och lint

ull-likt grâhvitt Ijiin. Vingarnc töcknigt vattenklara med starka

murkbruna âdror; radialfältet ovanligen kort, ovalt eller snarare

rectangclformigt, snedt eller nastan tvarstâende ; cubitalâdrorna upp-

hüra, liksom hos vissa Eucoila-arter, i en liten knöl imdtunder

radialfältets nedre kant; nedom nämde knol skönjas lângâdror sâ-

som lutta och matta skuggdrag i vingytan; midt emellan vingspet-

sen och radialfältet, ett litet stycke ifrân yttre kanten, ligger en cl-

liptisksotig fläck som nastan tyckes vara uppbôjd. Det är den som

föranledt artnamnet.

2. Figites Urticeti $ : 3/4 Sv. lin. lang med fina рег-

lesnoformiga antennsträngar och ordinär terminal-led;

mandiblerna vid spetsen, fötternas knän ben och las

sai' mörkt rödgula, de sednares yttersta spetsar svait-

aktiga; vingarne vattenklara med fasta mörkbruna ádror ;

2:dra cubitalfältet , churu ytterst litet dock, follstän-

digt och triangelformigt; radialfället longitud iiidt lan-

cettlikt-triangelformigt.

Dlbm Syuopt. Tabel. 1842. sid. 3. n:o 2. Planche 2. fig. 2.
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Vistelse. Högst allmän öfver hela Skâne, i Angu

stí och. September mânader, i näsleskogar, pâ svam-

par och boskapens spillning; pu barrträdens nâlar; och

pâ Iöf i sâdan skog , hvarest svampar vexa ymnigt el

ler boskap betar. ■

Anmàrkningar. För att skilja denna art frân maculipennis

behöfver man blott se pâ vingarne ; och frân alla andra skiljes den,

utom genom framryggens form , äfven och hufvudsakligast genom

2:dra kuhit.alfältet, hvilket icke hbs nâgon art ¡nom hela slägtet ir

komplett triangelformigt, mer an hos urticeti.

llufvudet är litet och jemförelsevis mindre an, samt ej sa kull-

rigt framtill som, hos maculipennis; nästan klotformigt med blank

y ta, hos äldre exemplar äfVensom hos varieteter àr glansen emel-

lan munskölden och antennerna i medialtraktcn försvunnen och vlan

syncs matt , men kinderna och hakan äro alltid polerade. Utom den

hreda ¡ntryckning som begränsar munskölden, .hvilken är en liten

blank к mil, iir hc)a ansigtet slätt. Anteqnerna aro morkbrunà, glest

och korthâriga. Mandiblerna 2tandade. Mellanryggen înycketkull-

rig , emetlan bâda räfflorna vid skutellsömen synes, i viss dager, cn

ytterst kort lar.cettlik intryckning. Skutellen ser ut som en blank

'knöl, pa hvilken endast nerpâ sidorna kan upptackas nâgon fin cha-

grinering; basalgroparne äro cirkelrunda med icke obetydligt skil-

jerum emellan sig. Vingarne rent vattenklara och iriserandc, fju-

niga och hârkantade utan all slags skuggning; medial- och radial-

faltens beckbruna âdror äro temligen fina , men tilüka mycket fasta ;

2:dra knhitalfältet ytterst litet triangelformigt sitter fast i radialfäl-

fältets nedre kant och är bildadt af de 2 smâ âdergrenar som frân

radialfältets nedra vinkcl nedlöpa och âtskiljas samt i disken reka

den blinda (eller bleka) lângâdra. som kommer frân medialfältct.

Radialfälteis längd öfvergär bredden , hvadan dess utseende är midi

cmellan lancettlikt och triangelformigt. Uti yttre kanten ha vin

garne obetydligt eller intet fjun, men för öfrigt äro de hârkantade

och pâ bakvingen är fjunet sä lângt aft det bildar en slags fraus.

Abdomen's stjelk-ring är bâde slät och glatt; 2:dra segmentet är

dubbelt sä stort som första; analsagmentet är bäde ofyan och un

der beströdt med nâgra fâ brungula börster.
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2:dra Divisionen: Framryggen framffl pâ tvärs liksom

afskuren till ett sluttande (icke alldeles lodrätt)

planum; öfre brädden af samma planum är mer

eller mindre uppstâende och bugtig.

1. Subdivisionen : Ansigtet under antennerna , skif-

tevis polerqdt och finskrynkligt. .

A. Skutellen nâgot uppsvälld, polerad med

finskrynklig periled.

3, Figites UrticarumS: l/% Sv. lin. lang med starka

bruna antennsträngar; mandibierna vid spetsen, fötter-

nas knän ben och tassar rödgula; vingarne vattenklara

fjuniga hârfransade, med ordinära brunaktiga âdror.

Dlbm Synopt. Tabell. 1842. sid. 3. n:o 3.

Vistelse. En enda haniio fängade jag vid Lomma

d. 31 Augusti 1839, dâ jag hàfvade bland Chenopodia

och Polygona som vexte utmed hafsstranden, ungefär 1

mil Südvest Iran Lund i Skâne.

Anmärkningar. J anseende till kroppsstorleken , färgtecknin-

gen och hufvudets politur är denua art mycket öfverensstammande

med Fig. urticeti; men skiljes genom följande kännetecken : l:oJ

har framryggeu pâ Fig. Urticarum framtill ett väl utbildadt pla

num med uppstâende skarp kant; 2:o) är skutellen kortare och dess

blanka disk kullrigare , men hela disken är ej polerad utan i peri-

ferien chagrinerad ; 3:o) aro vingâdrorna Ijitsare och finare; 2:dra

kubitalfältet är inkomplett, endast den âdran som skulle bilda tri—

angelns vitre sida är Tullständig , men den inre är upptill vid ra-

dialfältets knöl blott börjad och räcker sâledes icke ned till den

bleka knappt synliga lângâdran, hvaraf den 3:dje sidan i det tillara—

nade triangelfältet borde utgöras.

Frân Fig. tibialis skiljes denrça hanne i första ögonkaelet genom

«kutellens blanka disk.
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В, Skutellen nâgot platt eller deprimerad.

a) Skutellens basalgropar grunda (icke dju-

pa) , matta (icke blanka) ; skutellens disk

blank. Yingarncs âdrbr fina och bleka.

4. Figites Agaricolarum : % Sv. lin. läng raed fina

perlesnoformiga smâfjuniga mörkbruna antennsträngar

af hufvudets och ryggsköldens gcmensammalängd, ter-

minal-leden och antennskaftet sins emolían lika stora;

mandiblerna vid spetsen, fötlernas knän ben och tas-

sar mörkt rödgula; vingarne tunna , fina , gráhvita , obe-

tydligt fjuniga.

Dlbm Synopt. Tabell. 1842. sid. 3. Planche 2. flg. 3.

Vistelse. Inom Lackalänga Tallplantering , 1 mil

norr om Lund, fann jag 3 exemplar pâ ruttnad Agari

cus terrestris, d. 19 September 1835, der dessa indi-

viiler sannolikt uppehöllo sig för att lägga ägg pâ de

Dipterlarver som krälade i Svamparne.

Anmärkningar. Ifragavarande art utmärker sig framför andra

i mânga afseenden, f. ex. genom sina Una perlebandlika och fiufju—

niga antenner, som ej uro längte ¡in hufvud och thorax; och du

ras sista led ür lika lâng med, men smalarc an, scapus; hos ¡nuira

species med denna antenform inom 2:dra Divisionen 'aro anten-

nerna vanligtvis tjockarc och lânghârigare. Hufvudet Sr betydligt

bredarc Sn thorax; haEdelen och hjessan, samt den delen af pan-

nan som ligger «Fvanför antennerua äfvensom en liten kullrig disk—

flàck innnder dem , tillika med munskölden och mandiblerna äro

blanka; ansigtet innnder antennerna är temligen ojemt , lint cha-

grineradt; öfverläppen tyckes hos denna art framträda mer sjelf-

stiindig ; hjessan bildar icke nâgon utmärkt hog rygg, utan en mâtt—

lig kuUrighct. Framryggens planum är lâng^luttande och sidokan-

terna liksom afrundade, sammanflytande med sidoflikarnes kullrig-

het; härigenom hildas en föreningsform emellan l.a och 2:a Di-

vi»ion«ns arter. Mellanryggens rafllor äro ganska djupa, vid sku
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tellsömen uppspringer emellan dem början till en djup medel-linia ,

som genast upphörer. Skutellens basalgropar aro grunda, och nä-

stan cirkelrunda med ytteret tinchagrinerad botten ; skiljclisten cmel

lan dem. är blank och smal. Skutellens form âterfinnes icke förr

ün man kommer till Anacharis; skutellen liknar nemligen en lig-

gande, deprimerad kagla , pâ hvars öfre eller platta sida observe

ras vid basen de nyss beskrifna groparne, straxt efter dem vidta-

ger diskens släta y ta; .bakom denna yta, mot den trubbiga speisen och

pâ sidorua, är käglan chagrinerad och i spetsen tyckes chagrinerin-

gen formera eu lin kant. Vinghinnan är mimare, finare och glas-

klarare an hos nâgon aunan art, ädrorna äro äfven fina och gul-

hvitt gcnomskinliga ; alla vingfält ofullständiga; nerunder radialfäl-

tets knöl finues intet sporr hvarken af âdror eller kubitalfält ; dess-

utom äro vingarnes yta och bräddar ej sä rikt fjuuiga som bos an-

dra species. Abdomens 2:dra segment är nära dubbclt större an

det lista.

b) Skutellens basalgropar djupa och blanka.

* Hela Skutellen (for öfrigt) grofskrynk-

lig. Vingarnes âdror nâgot grofva

och mörkbruna.

5. Figites tibialis (f$: %—1% Sv. lin. läng med

ordinära brunaktiga antennsträngar ; mandiblerna framför

spetsen, fötternas knän ben och tassar nästan rödgula;

vingarne vattenklara smâfjuniga, hârfransade.

'Cynips tibialis Zeit. Ins. Lapp. 409 : 2. á1. Figites tibialis

Dlbm Synopt. Tabell. 1842. sid. 3. n.o 5. Planche 2. fig. 4.

Vistelse, Vid Lyngens Tind , ett af de utmärkta-

ste fjälleri i Nordlanden, upptäcktes hannen till denna

art d. 26 Juli 1821 af Professor Zetterstedt under dess

Lappska Resa, den är sedan af sainme FÖrfattare äf

ven funnen i Östergöthland. I Skäne träffas nämde Fi

gites allmännast frân början af Augusti till slutet af

September: pâ löf af örter och buskar i trägärdar,
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beteshagar och mig barr- eller löf-skog, pâblommande

Umbellater och Syngenesister, i pilhäckar och bland

nässlor. '

Anmärkningar. Hufvud och thorax äro glest grägult fjuniga',

fötterna äro äfven besatte med dylikt fjun, som pâ 'lâren ofta är af-

nött, men pS ben och tassar temligen tau; pâ benens utsida skön-

jes äfven under luppen en gles rad af ytterst stnâ fina taggar (spi-

nula;). Hufvudet tyckes vara jemnbredt med thorax, rundadt trian-

gelformigt, framtill mâttligt kullrigt med följande polerade partier

neinl. hjessa, nackc, tinningar, kinder, panna, mandibler, mun-

skölden och dess knllriga disk , som ofvan labrum uppspringer emel-

lan antenngroparne ; deremot är trakten ¡minder antenngropen emel-

lan disken och ögat punkteradt chagrinerad, .— och denna chagri-

ncriug cller linskrynklighct nedlöper ofta hos Ç ¡inda ti)! mandib-

lerna. Vid basen äro mandiblerna svarta och fjuniga och framför

den beckbruna spetsen rödgula; sällan äro de alldeles svarta med

rod spets. Muusknldën bildar en läng tubcrkcl.

Ilonans antcnncr äro lika lânga med hufvud och thorax , nästan

smalare an frambenen och glest grâhâriga , terminallcden är kor-

tare och smalare an scapus. Hanriens antenner äro nSgot smalare

¡in bakbenen, men lika lânga med thorax och underlifvet; 3:dje le-

den rödaktig, svagt bâgformig och baktill nâgot urhälkad, strängens

leder synas pâ ytan vara liksom glest och lint lângstiimmiga till

följe af deras tilltryckta fjun. Ögonen större hos $ an hos Ç , men

hos bäggedera mörkbruna. Punktögonen gummiklara, temligen stora.

Framryggens planum ganska tydligU ¡Mellanryggcns räfllor och pâ-

begynta medellinia äro alldeles likdana som den vi nyss beskrifvit

hds Agaricolarum. Skutellen är öfverallt skrâflig; dess basalgro-

par djupa, cirkelranda med platt blank botten. Vingarne äro riki

fjuniga och cilierade, med gulbrunaktiga âdror, hvilka ha samma

bildning som hos Figites urticarum. Ilonans underlif innehar halfva

kroppens längd ; pâ 1 :a segmentet är hos bägge könen bakom ringen

2:ne grâ Ijuiilliickar. Pâ hannen är underlifvet icke längre an thorax.
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** Skutellens basal-trakt slät och glän-

sande, apical-trakten skrynklig. Vin-

garnes âdror ordinära brungula.

6. Figites Anthomyiarum cf : 1 Sv. lin. lang med lan

ga starka antenner som tillika med mandibler och ful

ler äro lifligt rödgula; antennskaft och höfter svarta;

ansigtets kölformiga medel-linia matt, punctuleradt fin-

skrynklig; skutellens basalgropar nästan transversale ;

vingarne hvita, vattenklara, smâfjuniga, härfransade.

Figiles Anthomyiarum Bouché Naturgcsch. 1834. sid. 165. n:o

57; Figiles fulvipes DIbm Synopt. îabell. 1842. sid. 3. n:o 6.

Vistelse-ort m. m. De fullkomliga Insekterna af

denna Art uppehälla sig gerna pà nässlor, som växa

vid sädan spillning deruti fluglarver lefva. Den hanne,

som här beskrifves, fann jag vid Lund d. 29 Juni 1834.

Larverna har Bouché i sin trägärd (i Berlin) funnit om

hosten och vintern uti Pupporna af Anthomyza denti-

-pes, floralis, m. fl.

Larven är, enligt Bouchés Beskrifning, lânglagd,

knappt 1 Sv. lin. lâng; bakät tillspetsad , pâ mídten afsmal-

nad. Kroppen hvit, mjuk, ojemn af fina tvärskrynklor,

uppsvälld och kantad. Hufvudet rundadt. Mandiblerna

gula, med bruna 2-tandade spetsar. Mesothorax är

stärkt utvidgad och större än de öfriga segmenterna.

Metathorax och de första abdominalsegmenterna äro

stärkt afsmalnade och liksom âtsnürda. Abdominalseg

menterna hafva en högvälfd rygg. Analsegmentet Iitet

och afrundadt. Lufthälen blekgula, med ungefär sam-

ma läge som hos Ichneumonidernas larver. '
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Anmärkningar. Hvad nyss blifvit anfftrdt um Fig. tibialis, kan

for det mesta afven tilljimpas pâ Fig. Anthomyiarum ; likvis'st med fól-

jande unduntag: l:o) ar Fig. Anthomyiarum längre, neml. 1 Sv. linia

lâng, dâ deremot tibialis ¿* aldrig är fnllkoniligt-i linia ; 2:o) äro anten

nerna (utom scapus) och ío tierna (utoin coxa;) alíjeles rödgula;

3:o) äro antennerna Jangre Лп kroppen; 4:o) är hela hufvudets yta

polerad och glänsande : men disken emellan antennerna och nuin-

skölden ar kölformigt tipphöjd och punkteradt finskrynklig (cha-

grineradj ; denna cliagrinering vidgar sig uppât, sâ att den omgifver

1) vardei a antenngropens nedre kant. Utmed inre kanten af ögongro-

pen finnes ock en fin ski ynkligliet; 5:o) äro mandiblerna pome-

ransgula med svarta andar , och öfverströdde med lângt gulaktigt

fjun ; C:o) är framryggens planum hôgre och skarpkantadt. 7:o)

Skutellens disk framtill slät, plattkullrig och glänsande, baktill

. skrynklig och kantàd, bajsalgroparne medelmâttiga äggformiga och

sneda med blank hotten; 8:0) Abdomen och thorax lika langa; l:a

abdominal-segmcntets bas glatt (utan fj'tinj med tätt fin-rafflad ring.

Vingarnes âdror brun- eller lcrgula.

7. Figites larvarum o": 1—ll/s Sv. lin. Jang med

fasta mörka antennsträngar ; mandiblernas spetsar, föt-

ternas ledgângar ben och tassar rödgula ; ansigtets me-

dellinia, nedre trakten vid ögongroparne och den inât

ansigtet belägna kanten -af ögongroparne matta punktu-

leradt-finskrynkliga .

Figites Anthomyzœ Dlbm Synopt. Tabell. sid. 3. n:o 7. För

undvikandc af confusion med förcgâende Arts uamu, ha vi ansett

nödigt förändra den äldre benämningen för detta species.

Utvecklings-historia. Ur риррД af en Anthomyzœ

larv, som lefvat i kogödsel , utkläcktes en hanne d. 16

Juli 1830. Ett annat hann-individ fângade jag i Fliinge

äng, ungefär % mil nordost om Lund, pâ löf d. 10

Augusti 1835.

Anmärkningar. Denna art är ganska lätt skild frân Fig. tibia

lis; emedan antennsträngeus alla leder hos F. larvarum ¿ aro lik-

A
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fot'miga , hrilkot cj ¡ir förhallaiulct bos tibialis ¿\ Dessutom är

F. larvarum nägot större, Deml, frän 1—V/e Sv. liaias längd. Hufvu-

det ar likadanadt som hos tibialis , och pâ ytan hlankt ; men ögon-

groparnes iure kiinter.allt igenom samt nedre sidau af antengro-

parne tiltika med ansigts-külen punktuleradt fins'krynkliga (chagri-

neradc). Anteunerna nästan smalare an benen, lika lânga med im—

' derlifvet och % af thorax tillsammans. Mellanryggcn lika konstruerad

som hos tibialis; den pâbörjade medel-linien vid skntellsömen är

myeket kortare och föga màrkbar. Skutellen är skrynklig; midtpû

disken nästan jemn och slät samt nägot glänsandc ; hasalgroparnc

cirkelrunda med glänsande nägot ojemn hotten. Vinghinnan och

dess âdror aro nästan lika subtila som hos Fig. agaricolarum, men

âdrorna aro icke hvita utan lergula; framvingens tillämnade 2:dra

kubitalfält är här i myeket pfullkomligare tillständ an hos tibialis.

Abdomen är (emligen tjock, linsformig, lika lâng och nästan lika

bred som thorax , vid det första segmenteis bas Annes alls intet

fjun , men ringen är lätt lângrùlllad.

2. SubdiVisionen : Hela ansigtet , under antennerna ,

finshrynkligt (; med undantag af mandiblerna

och munskölden som uro polerade).

A. Skutellen finskrynklig, vid basen slät och

glänsande; basalgroparnes botten slät, icke

N puneterad.

8. Figites coriácea Ç : 1 Sv. lin. lâng med bruna an-

tennsträngar ; fötternas ben och tassar rödgula ; vingar-

ne tunna hvita vattenklara med fina mörkbruna âdror.

Dlbm Synopt. Tabell. sid. 3. n:o 8.

Vistelse. I Skane : vid Kiviks Esperöd pâ blom-

mor d. 12 Augusti 1838, i SiUakra Alskog ner vid

sjön (ungefär 2 mil Ostnordost frän Lund) d. 27 An

gustí och i Lunds Paradislyçka d. 15 September s. â.

pâ löf äfvensom d. 30 Aug. 1839 vid Lomma pâ näss-

Ior med haf, har jag erhâllit exemplar af detta species.
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Anmárkningar. Hon liknar i storlek och habitus samt ving-

ädrornas bildning mycket tibialis; men 'skiljes lätt derigenom att

hela ansigtet (utom labrum) inunder antenherna är chagrineradt,

och skutellen straxt bredvid basalgroparne icke skrynklig utan slat

och glänsande. I andra afseenden är den mest lik Fig. scutella

ris; Iran hvilken den kan skiljas genom skutellens finare skrynk-

lighet och vingarnes âdror ; ty dessa âdror äro icke, sâsom hos

Figites scutellaris , ljust lergula, utan beckbruna och 2:dra kubi-

talfältet, som icke cn gang Sr antydt hos scutellaris, befinnes här

likasâväl tillämnadt som hos Fig. tibialis.

9. Figites laevigata Ç : %—1 Sv. lin. lâng'raed bruna

eller rödaktiga antennsträngar; mandibler och fötter tili

större delen rödgula; vingarne tunna fina hvita vatten-

klara med fina gulbleka âdror.

Dlbm Synopt. Tubell. 1842. sid. 3. n:o 9. Figites Anthomyia

rum Ç Bouché 1. с. ?

Vistelse-ort : i Skâne och Norra Tyskland. Vid

Lund fângade jag med insectsax 2:ne exemplar sóm .

flögo utmed jorden d. 14 Augusti 1830. I Travemünde

Brunnspark (i N. Tyskland) lyckades det Herr Jacob

Behrens d. y. och mig att med ¡nsecthâf bland buskar

erhâlla eít exemplar d. 1 Júli 1838.

Anmárkningar. Den beskrifning,'som Bouché uti sin Natur

geschichte 1. с. gifver pâ honan till den af honom beskrifna Figi

tes Anthomyiarum , träflar fullkomligt in pâvâr art; raendâ Bouché

icke namner nâgot hvarken om ansigtets eller от skutellens Skulp

tur, hvilken utgör en väsendtlig karakter för de species som tiil-

höra vâr 2:dra Subdivision, sa kunna vi icke bestämdt afgöra ' hu-

ruyida hans Figites Anthomyiarum $ är verkligen synonym med

vâr lœoigata och sâledes blott en nominal-art, eller icke.

Figites lœvigata liknar mycket Fig. scutellaris, men skiljes

hufvudsakligen genom skutellen ; ty denna är hos Figites scutella

ris <j! öfverallt grofskrynklig , men hos lœvigata finskrynklig samt

dertill i disken slät och glänsande. Frän Fig. coriacea skiljes lœ

vigata genom mandiblerna och fötterna: som till större delen aro
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rödgula samt genom vingarne, hvilkae âdror äro (liksom hos Fig.

Scutellaria) lergula utan nägot kubitalfält. I afsecnde pâ färgteck-

ningea varierai' denna art sâlunda : antenncrna autingen bruna eller

beckröda, fötterna aatiogen alldeles rödgula eller med svarta lâr.

В. Hela Skutellen grofskrynklig ; basalgropar-

nes botten punctulerad.

10. Figites Scutellaris o"C: 1— ll/3 Sv.lin. lâng med

mörkbrunaktiga antennsträngar; fötternas knän, benoch

lassar beck-röda; vingarne tunna fina hvita vattenkla-

ra, med lergula âdror.

Cynips scutellaris Rossi secundum Lalreille 1. с.

Figites scutellaris Latreille Gen. Ins. Tom. 4. pag. 19. n:o 1.

— Zetterstedt Insect. Lappon. 411. 3; Dlbm Synopt. Tabell. 1842.

sid. 3. n:o 10. Planche 2. fig. 5.

Vistelse. Allmän öfver hela Skandinavien, säväl

som i det öfriga Europa, pâ spillning efter nötkreatur

och hästar, samt bland Nässlor, Svinmolla (Chenopod.

viride) o. fl. d. örter som trifvas i närheten afgödsel-

högar och multnande organismer; äfven bland buskar

och i gräs pâ ängar och betesmarker finner man denna

art. Af framlidne Proeteh Kolström blef den funnen i

Tome Lappmark ända tipp vid Muonioniska, och af

Professor Zetterstedt är den observerad bâde pâ Gott

land och flere gânger i ÖsterGöthland. I Skâne är den

fângad med hâf pâ de fiesta ¡nsektställen omkring Lund

t. ex. Alnarp, Kjellby, Lomma, Lackaliinga, Kjeflinge,

Tornasjö , Kungsmarken , Flünge, Räften, Fogelsàng,

Abusa m. fl. frân midsommarstiden ända till höstdag-

jcmningen d. 21 September. I Finnland är honan fân

gad vid Uleâborg d. 6 Augusti 1843 af D:r William
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Nylander. I Lycksele Lappmark har jag observerai

honan d. 20 Augusti 1832 pâ löf. Herr Leon Dufour

i S:t Sever har haft den godheten meddela oss exem

plar frân S. Frankrike , determinerade efter Latreilles

Sämling; hvarigenom vi saledes fâtt öfvertyga oss derom,

att vâr art är fullkomligen identisk med Latreille's.

Anmärkningar. Hos detta species ür hufvudet snarare rundadt

triangelformigt an ovàlt , hela framre sidan d. v. s. ansigtet är cha-

grineradt och hos $ al 11 icl finare an hos Ç ; mandiblerna, den lilla

knöllika niunskölden och en emellan honom och antennerna befint-

lig medcllinia äro de enda blanka delar af ansigtet. Hannens an-

tenncr äro svartbruna, nâgot obetydligt längre an kroppen, unge-

fär af mellanbenets tjocklek ; det omvändt koniska skaftet och den

lilla klotformiga vändleden äro merendels liksom genom afnötning

blanka; men de öfriga 12 lederna äro icke alldeles cylindriska utan

snarare prisma! ¡ski spolformiga och temligen lânga, val âtskilde och

matta (utan glans), emedan de äro belagde med ytterst kort och

fini rjun. Honans antenner af hufvudets och ryggsköldens samman-

r.iknadc längd; 1 :a och 2:a lederna äro likdana som hos hannen;

men 3:e, 4:de och stundom äfven 5:te äro sniala och omvändt ko

niska ; alla de öfriga äro klotformiga och ge antennen ntseende af

en perlesno, pâ hvars spets terminal-leden, hvilken af de klotfor

miga är störst, sitter lik en knapp; antensträngens alla leder äro

glcst beströdde med sncdt utstâcnde har. Ögonen medelmâttiga

mörkbrnna. Punktögonen temligen stora, gummiklara , samman-

stölde i en nästan rätvinklig triangel. Framryggens planum har

skarp kant, straxt bakom den kanten äro sidoflikarne fint lângstrim-,

miga; hvilken strimmighet, bestâende dels i verkligen fina linier

dels i reflexionen af det tilltryckta fjunet, fortsättes pâ bröstsidorna.

Utom de 2 vanliga räfflorna och en annan vid skutellen pabörjad men

strax afbruten, kan man i klart dagsljus under en god hipp upp-

täcka pâ mellanryggen , utanför hvardera räfllan midtför vinglâcken,

en liten fin strimma, äfvensom framtill emellan räfflorna 3 paral-

lela ytter^t smâ strimmor, hvilka kunna auses för begynnelsen af den

tillämnade inedel-linien med sina paralleler. Skutellen är skrâflig

och baktill nastan kantad; basalgroparne temligen stora men icke
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särdeles djtipa , cirkelrunda med ojemn och dock nSgot gliinsande

botten. Vingarne tunna fina hvitt vattenklara , med fina gulaktiga

halfgenomskinliga ädror, radialfältel kort triangelformigt nastau rat-

vinkligt; -'(Ira kubitalfältet antingeu titlämnadt sâsom líos Figites

tibialis och nâgra flcrc , eller ock försvunnet och endast quarlem-

nande den ena fïân radialfältet nedskjntande korta âdeigiencn , soin

skulle ha bildat triangelens yttre sida. Fötterna, liksom hela krep

pen, becksvarta, lârens andar samt hela benen och hela tassarne

gulröda. Abdomen hos hannen ej längrc an thorax, hos honan

lika lâng med thorax och hufvudet; petiolar-riugen fint och tätt

läugräfflad ; l:sta dorsalsegmentet hos bannen vid basen (, liksom

hela den öfriga delen af abdomen hos bägge könen,) glatt, men

hos honan belagdt med sä y tterst fint och sä väl ât-tryckt fjun att

sjclfva segmentet deraf tyckes lângstrimmigt.

I anseendc till antenneruas och föttcrnas farg varierai' honan

merendels pâ 2 satt , neml. :

a) antenner och lâr svarta ; knä , ben och tassar rödgulaktiga ;

b) antennerna bruna; fötterna rödgula', höfterna (, stundom äfven

lâren midi ¡minder. ) svarta.

2. Eucoila-Slägtet (. Eucoila Westw.)

Detta Genus är genom sin egna skutellform i f'ör-

eta ögonblicket igenkändt. Hufvudet är lodrätt ovalt,

baktill nágot platt och obetydligt urhälkadt, framtill

temligen kullrigt; munskölden hos en del mer hos en

annan mindre sjelfständig, men dock hos de fleste an-

tydd genom : en ytterst fin basalsöm tvärtöfver ansigtet ,

2 lângsgàende bâgformiga inpressioner, en ofvanför hvar-

dera öfverkäken, samt en fint nppviken och nästan vin-

itelformigt framstäende spetskant. Ögonen mer och

mindre utstâende, knappt medelmâttiga , sitta högtupp

framvid sidorna om hjessan. Antennerna äro fástade
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midt emellan ögonen, i den kullrighet som utgör grän-

sen emellan pannan och hjessan; frân denna kullrighet

gâr en sluttande yta upp till hjessans rygg, pà hvilken

pnnktögonen vanligen äro sammanträngde antingen till

en triangel eller kroklinia. Framryggen baktillbägfor-

migt urringad, framtill afskuren till ett nâgot konkavt

sluttande planum med skarp kant; öfverst bakom den

na kant är framryggen aldrakortast och belagd med

nâgra börster eller nâgra fâ , stnndom omärkliga , strim-

mor , men pâ sidorna är han utvidgad till breda kull-

riga pâ kant liggande flikar, som ilodrätt ställning sträc-

ka sig till vinglâcken ; pâ ömse sidor, i skiljesömen emel

lan halskragen och frambröstet, ser man en hos vissa

arter temligen rik, hos andra âter ganska gles fjunig-

het ; ändamälet med en dylik fjunbeklädnad är att hin—

dra främmande ämnen att intränga emellan ledfognin-

garne. *) Mellanryggen kullrig och äggformig med blank

polerad yta utan all slags Skulptur, endast här och der

nâgra punkthär; nâgon gâng ser man midtför vinglâc

ken , bakât skutellen till , â ömse sidor en liten intryckt

linia. Skutellen är, i synnerhet bakât, Iäderariadt —

och hos somliga gallerformigt-skräflig eller skrynkligj

i disken hopdragen och sedan upphöjd till en pyramid-

formig icke sä obetydlig knöl, ofvanpâ hvilken firmes en

äggformig grop omgifvcn af en upphöjd kant eller valk,

som framtill stâr i sammanhang med den lilla knölen,,

hvilken âtskiljer de vanliga 2 basalgroparne ; dessa äro

*J Hos Crustaccer och mânga Goleoptèrer är ett dyükt förhal-

lande ganska. vanlijjt.
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blanka, polerade, djupa, med tunna sidovaggar, som

hos vissa artcr äro, gulaktigt halfgenomskinliga ; den

öfre ytire sidokanten till dessa gropar är lângstrimmig ;

nerunder denna strimmiga kant, utanpA hvardera sidan,

är en djup lodrätt grop, hvars botten utgöres af den

nórmala basalgropens nyss ofvanför beskrifna tnnna

halfgenomskinliga sida; skutellens baksida sluttar sncdt

inât och bildar säledes emot bakryggen, som sluttar ut-

ât, en inverterad vinkel. Bakskutellen är ytterst kort

och liksom inkilad emellan de 2 nyssnämda partierna.

Bakryggen polerad : dess bakdel gropig och gonom smâ

hornlister skild frân de ojemna sidorna; hornringen,

som genomsläpper underlifvets ligament, temligen stor

och utstâende. Fötterna alldeles likdana som hos Fi

gites. Underlifvet linsformigt, mâttligt komprimeradt ,

lika langt son^ thorax ensam eller med hufvudet inbe-

räknadt, utmärkt blankt, poleradt och skinande med

kullrig rygg och skarp buk; omkring petiolar-ringcn

prydt med en krans af tätt grâhvitt ullartadt fjun;

l:sta dorsalsegme.ntet utgör största delen af underlif

vets omfâng, liknar ett hopklämdt fjäll eller lillhopa

böjdt bIad,inom hvilket de öfriga segmenterna ligga in-

dragne och läta sällan se mer af sig an sina spetskan-

ter; anus framsticker särdeles pâ honorna, sâsom en

lancettspets. Vingarne ägglikt-Iancettformiga; de främre

ha ej mer än 1 fullständigt falt , neml. radialfället som

är temligen stört och lancettlikt-triangelformigt ; de âd-

ror, som bilda detta falts undre vinkel, afstadna hos

nâgra fá arter i sammanträffningspunkten, hvilken da

fâr utseende af en kantig knöl, — men hos manga
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andra specie» Iöpa âdrorna i kors öfver hvarandraoch

fortsättas inunder iiämde punkt ât olika hâll i vingytan ;

hos somlfga arter är vinghinnan glest och otydligt be-

strödd med korta pankthâr, hos andra rikt öfversädd

med tydliga lânga fjun som fördunkla den i sig sjelf

oftast rent váttenklara hin nan; i disken tyckes denna

hinna vara af en fastare konsistens och âdrorna, som

der sammanträfla , äro starkare än annorstädes. Bak-

vingeii har intet fält , men en svagt bâgformig postcostal-

âdra, hvilken stadnar midt i.vingens yttrekant, der han

är beväpnad med nâgra fà uppât böjda spinulœ, hvilka

tjena till Mllhakar inunder framvingens inkant i flyg-

ten; frân denna âdras spets tillbakalöper en fin àder-

gren snedt in i disken.

Konen skiljas ât hufviidsakligen deri,att; Hannens

antenner' äro vànliglvis làngre än kroppen , sammansatte

af 15 leder, af hvilka de som bilda strängen äro lângt

och smalt spolformiga samt ge hela antennen ett borst-

likt ntseende; 3:dje leden är 3—4 ganger längre än

2:dra; alla lederna belagde med ytterst .kort och fint,

endast i en viss dager synligt, fjun. Underlifvet aldrig

längre an thorax; anus tvärbrant, trubbig, föga fram-

stâende.

Honans antenner sällan längre an hufvud och tho

rax, (endast hos en art: Eue. subtilis, längre än krep

pen;) sammansatte af 13 leder, af hvilka den andra

knappt är dubbelt kortare än den 3:dje; strängens le

der äro i allmänhet ägg- eller klot-formiga gifvande an

tennen nâgon formlikhet med en pcrlcsno; alla lederna

äxo belagde med tilltryckt fjun och i ándame kran

5
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sade af utstâende börster. Underlifvet allud längre an

thorax , vanligen lika lángt som hufvud och thorax till—

samman ; gumpen lancettlikt framstâende.

Metamorfos och lefnadssätt ungefär sarama som (

hos Figites.



Art-Beekrifhiiig'ar

öfver

Nordiska Eucoiler.

'l:a MßMsionen: Framvingen har icke nâgot cubital-

fält; âdrorna synas upphöra i en kantig tuberkel

pä radialfältets undre kaut.

11. Eucoila ciliaris ç^Ç : % Sv. lin. lâng, becksvart

med ordinära bruna antennsträngar ; mandiblerna endels,

fötternas knän ben och tassar mörkt rödgula; vingarne

vattenklara ¡riserande smâfjuniga hârfransade, med

smalare galbrunaktiga âdror. .

Figites ciliaris Zeit. Ins. Lapp. 411. 4. í¡> ; Eucoila ciliaris

Dlbm Synopt. Tabcll. sid. 3. n:o 11. Planche 2. fig. 6. framvinge.

Vistelse. Ar 1821 i Juni mânad uppläcktes honan

till denna art i Tome Lappmark vid Witlangi af Pro

fessor Zetterstedt. Bâda könen har jag funnit i Skâne,

bannen sällan, honan ganska ofta och talrikt, i trakten

omkring Lund, i pilhäckar och pä Umbellater, bland

nässlor, i graset pâ betesmarker m. m. frân d. 30 Juli

till slutet af September.

12. Eucoila floralis о"С: %— 1 % Svensk linia

lâng, becksvart med starka bruna antennsträngar; man

diblerna endels , fötternas ledgângar ben och tassar mörkt

rödgula; vingarne vattenklara iriserande , knappt fjuniga

och föga hârfransade, med fasta gulbrunaktiga âdror.

Dlbm Synopt. Tabell. sid. 3. n:o 12, . ■
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Vistelse. I Skâne träffas denna art mindre talrik.

Honan har jag fângat pâ Umbellater i Fogelsâng d. 6

Juli 1830, och i Fliinge äug il. 10 Áugusti 1835; pâ

blommor af Jasione montana , Crepis biennis , och Hie-

racium autumnale inom Lackalänga Tallplantering d. 27

Augnsti och 19 September 1838 och 1839. Hannen bar

jag ännu icke sett i Sverige. — I Tyskland, vid Brunns

parken i Travemünde, funno Herr Jacob Behrens och

jag 2:ne hannar och en hona i gräset utmed en jord-

vall , ett litet stycke ofvanför Traveflodens strandbrädd.

Anmärkningar. De nyss framställda species, Eue. fipralis och

/-,'. ciliaris, äro till den allmänna storleken ganska skiljaktiga ; me»

det oaktadt skall nlau tvifvel mângón, som äger rik tillgüng pâ lof—

vande indîvider till jemförclse , ofta Unna det svârt nog att ski lj a

dem ât ; ty i sarama grad som bâda alternas storhetsfôrhâllande gc-

nom smárre former af /¡oralis och större af ciliaris smâningom

approximeras , sa bli ock äfven de öfriga karaktersämnena mera

jemnlika.' Icke desto mindre kan sasoin all mànnt antagas att: /lo

raИх flr större, med gröfre antenner, hvitare vingar, starkarc ving-

fidror och vingarnes fjun ofta uästan omflrkligt; — ciliaris är min

dre, med smalare antenner, icke alldeles sä ljusa vingar, finare

vingâdror, vingarnes fjun rikare och tydligare.

2:a Divisionen: Framvingen har rudimentära cubital-

fält.

l:a Subdivisionen : Vingarnes yta fjunig.

A. Vingarne korta, räcka blott till gumpen.

13. Eucoila subtilis $: Y2 Sv. lin. lâng med mye

ket lânga antenner som tillika med mandibler och fötter

äro nästan rödgnla ; skutellen och abdomen beckbruna ,

den forres diskoidalgrop myeket liten ; vingarne myeket

fina grâaktigt vattenklara med subtila lergula ädror.

Dlbm Synopt. Xabell. sid. 3. n:o 14.

f.
"L

"V

Bayerisch*

StaeSsbfcflothe*

München
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