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New records are mentioned for some Finnish weevil species; either rare species
orrecords thatessentially enlarge the knownrange. Larinus planus (F.) has been
reported from Finland based on a misidentified l. sturnus specimen, and is thus
deleted from the Finnish fauna.
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Vid en genomgång av zoologiska museets
obestämda curculionidmaterial upptäckte jag ett
antal exemplar av sällsynta arter, eller fynd som
ligger utanför arternas tidigare kända område.
Här uppräknas ett antal sådana fynd. Några kom-
mentarer till tidigare anmâlda fynd visade sig
också motiverade.

Otiorhynchus ligustíci (Linnaeus). Sa: Mik-
keli (684:51), I.Terâs - 8 exx. under somrarna
1973 och 1974. Annars huvudsakligen påträffad
längs sydkusten.

Trachyphloeus rectus Thomson. Al: Sund,
Kastelholm (670:l 1), 18.7.1953, W.Hellén;
Lemland, Nåtö (668:10), 30.6.1968, H.Silfver-
berg. Ab : Dragsfj ãrd, Kulla (667 :24), 22.8. I 9 52,
W.Hel1én.

Strophosoma fulvicorne Vy'alton. N: Tvär-
minne, Syndalen vid Sandöträsk, 5.7.1933,
N.Malmström (3 exx.); Tvârminne, 10.8.1947,
E.Palmén. I Finland endast känd från Hangö udd,
där den är tagen åtskilliga gånger.

Slrophosoma melanogrammurz (Forster).
Talrika exemplar av aften har tagits på Aland,
och några i Egentliga Finland (Korpo och Nys-
tad). Den anmäldes också från Ta: Urjala (Bran-
der & Kantee 1963). Jag har sett ett flertal
exemplar från Urjala, vilka identifierats som S.
melanogrammum, och kunnat konstatera att det
i samtliga fall rört sig om S. capitatum (DeG.).
Det verkar uppenbart att S. melanogrammuminte
förekommer i inlandet.

Brachyderes incanus (Linnaeus). Om: Ped-
ersöre, 5.9.1937, E.Sjöholm. Ok: Kuhmo,
10.7.1972, Kr. Stockmann. Nordliga fynd, som
utvidgar artens kânda utbredningsområde.

Tropiphorus tercicola (Newman) (tomento-
søs Marsham nec Olivier). Arten anmäldes från
Finland fu 1940 på basis av ett exemplar, insam-

117

lat den 19.6.1938 av C. v.Numers i Borgå, utan
närmare lokalangivelse (Lindberg I 943). Därtill
känner man senare fynd, insamlade från år 1986
framåt på Borgbacken i Borgå. Vid genomgång
av zoologiska museets obestämda material stötte
jag på ett ytterligare exemplar av denna art, taget
av Holger Ahlqvist i Seitlax i Borgå landskom-
mun, den 25.5.1930.

Sitona lateralls Gyllenhal. Sitona ononidis
Sharp, som nyligen synonymiserats med S. /ar-
eralis Gyll. (Korotyaev 1994), var sedan gam-
malt känd från Finland (se t.ex. Markkula &
Köppä 1960). Emedan den tidvis räknats som en
form av S. suturalís Steph. hade den utelämnats
från de senast utkomna katalogerna, men numera
accepterar man att det rör sig om en god art (fr.
Freude & al. 1981), och den skall sålunda också
anges för Finland (och ryska Karelen).

Larinus planus (Fabricius). Arten anmäldes
från Finland ãr 1967 på basis av ett exemplar,
taget av S.Stockmann i N: Helsinge Linna den
23.V1.1937, pà Cirsium heterophyllum (Stock-
mann 1968). Inga ytterligare fynd är kända. En
kontroll av exemplaret, som kommit till
Naturhistoriska Centralmuseet med Stockmanns
samling, visade att det rör sig om ett ovanligt litet
exemplar av Larinus sturnus (Schall.), och L.
planus måste sålunda strykas från Finlands
fauna.

Lixus paraplecticus (Linnaeus). Om: Ped-
ersöre, 18.6.1939, E.Sjöholm. En sällsynt art,
detta fynd är ett av de nordligaste.

Hylobius transversovitlaløs (Goeze). N:
Snappertuna, Gloholmen (664:31), 21 -
30.6.1973, C.-A.HæggstrÕm, 3 exx.; N: Ekenäs,
Gâstans (664:31), 22.6.1985, L.Kaila. Glohol-
men och Gâstans ligger nära varandra, ett stycke
österut från Tvärminne-området, dâr arten tagits
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talrika gånger. Ik: Uusikirkko, A.Hallanko, 3
exx.; Metsäpirtti, Merisuo, 3 exx. Arten har inte
anmälts från Karelska Näset.
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Records of hover-flies from Finland

Two rare species of hover-flies (Diptera, Syrphidae) were recorded from southwestern Finland.
Spilomyia diophthalma (Linnaeus). Ab: Turku, Kärsämâki (671:23), hatched from a trunk of

Populus tremula, 1984, lç, leg. A. Avanto, det. A. Haarto; Ab: Dragsfjärd, Vänö (6649:231),

24.V1I.1994, ló, leg. A. Haarto. The conservation status of the species in Finland is "Md" (declining
species in need of monitoring).

Ceriana conopsoídes (Linnaeus). Ab: Naantali (6716:225),20.Y1.1992,1ó, leg. V.-M. Mukkala,
det. A. Haarto. The conservation status is "V" (vulnerable).
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