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A number of faunisticany interesting rlnds of coleoptera are reported from ditterent parts
of Sweden,among them∠ gα′力′′Jr7″ ″α

`“
ο″r″ 0″ 727 Er,7/agο ρ力′ο′′s sC力″′′′′′J Ggib,

Meグοれグ″
“
′〃s Er,Ps′ングο″|′ε″οグο′αノ′′′″′たj Krasa and C,prο c`ρ力α′′s crン εな′′AuHv

Also CO″′′εα″′αα〃′″:Johnson and Oχ ッpοグα′αrda Sharp arc reported as new to Sweden
and P′′′ル″′SSiCο′′′Rtt.is excluded from the Swedish fauna

S.Lundberg,Skeppsbrogatan 9,S‐ 951 35 Lulea,sweden

Eoεα′ρρS ′αppο″′crrs Szymczakowski. Inte
mindre an 36 exemplar insamlade jag och Kurt
Pcrsson 18.9.77 i stubbar med myran Fο ″/72Jεα

′′″α″J vid Dokkasrikti i Nb. Nagra exemplar

togs i en stubbe med ett samhalle av Fο ″
“
ゴεα

sα″g″′″
`θ

, som dock hade F.′
`“

α″J sonl slav

∠gα r力′′ゴ″″ 力α
`“

οrrZοrr″ Er.Denna art an―

malde jag SOm ny br Sverige efter ett exemplar

som Alan Dufberg tagit 1971 l LiunghuSen

(Lundberg 1974).Det har nu visat sig att arten
rcdan 1956 den 25.9 crhaHits av c)1le Jonsson

vid saHning av ris och barJё rna pa sandunder―

lag under en grov tall vid Vitem61la i syd6stra

skane.

PrF′ル″′ssir・ο′″ Rtt.Denna Ptiliid ar endast

noterad fran Korfu och ett cnda exemplar inarkt

巧aras Bracka i I.B.EricssOns samling,Vid
besёk pa Gё teborgs museum uppmarksammade
jag att aven flera exemplar av arten markta Kor―

m,leg Reitter fanns i Ericssons samling.Risken

att feletikettering skctt ar stor och saval Thure

Palin som Jag anser att arten tillsvidare b6r av‐

16ras sonl svcnsk.

PrJ″ ′〃α′ι″′′εο′′′s Frm.Erhillen i stort antal

15.9.77 vid sallning av ttё rkbark och sagspan
med inblandade honungsskivlingar i Lu lpm,
Jokkmokk tillsaminans med bl a」 ′

`ο
′Jεα 力α″―

s′れメ Scheerp,И ′ο
“
α′滋 ρン72Cr′ COJJis Th.,Pカ プ‐

′ο″′Й″s sο″グ′drrs Gr.,И rた′′αs′ b′ J′お Scriba och
И′力

`′

αc′″′α Er.

Jag rlck dessutonl ctt cxemplar i bilhav 9.8.77

pl Hcrtsё n utanfё r Lulca. Arten ar tidigare cn―

dast rapportcrad fran Upl och nyligen fran G.

Sandёn(Andersson 1977).

T″οgop力′ο
`rrs sc力

″′′α
`″

′ Ggib. Rapporterad
som ny fё r Sverige av Lars Huggertfrin Vg och

Boh. Vid ett besёk vid Ha, Vallda Sandё
17.10 76 br attinsamla bla B′ ′グルs′ィ″εα′″S Ol.

visade det sig att vattnct stod nara cn dm ёver

de flader dar B′ ′グ′rrs‐ artcrna brukadc vara van―

ligast.Genom att med kniv skara ileran under
vattnet flё t skalbaggar upp Och brutom B′

`グ
ゴrrs

frrrεα′′S OCh グ′0′α Schiё upptacktc jag nagra

sma Tl・。gο′力′ο
`ク

s som m● ligen levde i 3′ ′どF‐

″s_gangarna. 1)et visade sig vid prepareringcn
vara r.sc″″′′′′″′.Dessutom nckjag l exemp‐
lar av Иr力

`rα
″′″ゴ′Jο″α′なM&R.

Meグο″ グ〃
“
′Irs Er. Denna intrcssanta kort―

vinge tt i Norden endast kand franGotska Sand‐

ёn dtt redan Ⅳ巧ёberg tog l cxcmplar 1960,
Einar Wir6n l cxemplar vid strandcn 1947 och
Amttё rn Carisson l cxcmplar 1974,som landa―

de pa frun Anitas hand vid thitplatsen

Da arten i mcllaneuropa ar kind fran tan var

Jag vid ett bcsё k pa Gotska Sandё n 1977 installd

att leta efter arten i fuktig tallbark, eftersom

flera andra″′dO″‐artcr ar kanda just fran blё t

bark.En till synes limplig barkhё g med inblan‐

dad sagspan fanns strax NV″ rsamhallet i an_

slutning till ctt upplag med tallstockar(Fig. 1).

Redan fё rsta sanprovet 12.7 gav ett exemplar
och ytterligare ett cxcmplar rlck jag i trctte

prOvct men sedan letade sav'ljag SOm Amttёrn
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Carlsson och G6sta Glllerfors fё rgaves efter ner

cxcmplar. Uppenbarligen gar det dock att hitta

arten i anslutning till fuktig bark.

BryOpο″
“

S `.″αSS′ CO″4Js Makl. 1)enna art an―

ses mycket sansynt och ar nastan alltid tagcn i

cnstaka exemplar.Jag besё ktc h6stcn 1976 Gё s‐

ta Gillerfors i Varberg och passade da pl att

silla den 18.10 pa den lokali Hanand vid Gottas

dar Gillerfors bl a tagit νたЮρぐ′′″s″ r″s Ham―

pe Ett prov undcr en liggandc biork OCh Vedav‐

fa11 lned rikt mycel gav fё rutom nagra■ ィ′crο―

ρ
`′

′′s′θ′′s aven 3 3′ッορο″′s craSSJcο′れな som
f6tagits strax intill samma h6st i l exemplar av

G6sta Glllerfors.Gillerfors flck ytterligarc ctt

cxcmplar senare och totalt har salcdes 5 exemp‐

lar crhallits pa lokalen.

Tac力 J″ ys α″ip′∫ J.Sahlb.I samband mcd
brs6k att atcrflnnaノ 4J力′′α raχゴε

`″

οゴ′′s Munst.

(Lundberg 1975)pa Hcrtsё n utaJё r Lulea vi_

ren 1975,76,77 harjag unders6kt savandc uё r_

kar i ganllnal granskog.1)arvid harjag tttt rac・ _

Й′″′∫αrr"′S regelbundet pa varcn totalt 30-tal

exemplar. Artcn attraheras tydligen av siv'1

savande biё rk,Spillning sonl svamp.

Ps′ングο
“
ザσ″ο′οrα ノ

`″
″′た′ Krasa. I Sverige

endast tidigare rapporterad i 2 exemplar fran

Uppland(Lundberg 1969),Inen aven erhallen av

mig i 2 exemplar genom sillning av rutten
svamp vid cn grov ek 30.8.64 vid Str6msholln,

vastmanland. Dcn 7.10.77 tog Willy Kronblad

och jag sallprov ur en ihalig ck vid Grё nskara i

6stra Smaland.Materialet sonl sallades var fuk―

tig,fet mull mcd ιαsノ″s/1r″g′″οSクs och res,lta‐

tet vart bl a totalt 10 cxemplar av Ps`′ d0771ザε″ο‐

ごο′α J′′J″ιた′.Yttcrligare 6 excmplar erhё lls

16.10 av Kronblad Troligen var det rester av

rutten svamp som vi sallat.

Zr′ε力ο″1ブε″α sα力′b′ rgノα″α Bcrnh.Genonl sin
av ganlmal algSpillning pa Sala sё dra krono―

park, 1」 ppland 23.10.74 i tat granskog fick jag l

exemplar av denna kortvinge  Ytterligare l
Upplandscxcmplar harjag p10ckat fram ur kort‐

vingcmaterial insamlat vid Batfors vid Dalttvcn

av Conny Hollnqvist.

Oxッ′ο′α ′ar・dα  Sharp. Thure Palm (1972)
nimner under Oχッpοグαr′ g′εο〃is att han funnit

ett Oxッpοグ′‐exemplar,sOm narmar sig O.″ ィgお

εο′′′s, vid Gynebo i syd6stra Skane i en myr_

stack I」nder aHa fё rhallanden bё r det rё ra sig

om en br Norden ny Ottpο ′α. Jag har lanat

exemplarct, cn hane, som f6 togs dcn 30.6.49

och rikade ungefar samtidigt fi en hona av
sanlma art fё r bestamning, Som tagits genom

sall av fbrna 12.6.75 vid Hantorpskarret pa

Oland av Pctcr Ccderstrё m.Med ttalp av Mittcl‐

curOpas Krcr kom jag fram till att det var
O,フρο″α′α″グα och bestarnningen har kontrolle―

rats av G.A Lohsc.
Jag har senare sett ytterligare l skanskt ex_

emplar,tagct av Rickard Baranowski vid Bore―

stad, Ostra Skine, gcnom sallning av fOrna
10.5,77.

Arten paminner om en nagot robust, lang―

vingad 00っοグα ♭″αε/1ッρ′
`″

α Steph. som ar
ganska grovt strigulerad blde pa halsskё ld och

tackvingar.

COrrノεα′′αα′′′″′Johnson,Vid sallning av lё st

fastsittandc bark pa en dё d ek intill Klockaran

nara Hytt6n, Alvkarleby, Uppland 22.5.77 flck
jag hane och hona av cn tuS Cο ″′jcα″Jα , sonl vid

bestamningen visade sig vara C. α′′′″J, en art

som nyligen beskrivits fran England (JohnSOn
1974)och i Norden endast ar kand i l exemplar

fran Finland.Bestamningen har kontronerats av

auktor Colin Johnson. Ytterligare ett exemplar

ick jag 19.7.77 och dessutom visade det sig att
jag tagit ytterligare tva honor 5.7.75 vid Batfors

ocksa genonl salining av barken pa dё ende ck.

Artcn ar i England bla tagen pa trollsmё r(F″′′―

gO S′′′ゴεαり.

ν′′α′グッα bα″bα′θ F. Fortsatta undersё k‐

ningar 1976 och 77 i Norrbotten har visat att

arten ar mycket sansynt. 7 puppOr patrarades
28.6.77 i cn asplaga vid K16vertrask varav 3 i

torr vitrё tevcd pa insidan av ett hackspettbo.

Agglaggningen hade i detta fall uppenbarligen
skctt inifran bohalet och angreppet var siledcs

mycket svart uppthcka utifran  Kl,ckningcn
skeddc i bёrian av juli.

″yρ Op力′ο′′sリケαχ′″′Iく ug.Jag har tidigarc be―

skrivit fynd av 5 exemplar i gangar av`′ s Sιχ―

α′″′α′′s Bёrn. och stёrre margbOrre B′ αsJο‐

ρ力αg″s ρJれ ″ιrグα L.(Lundberg 1976). UndCr
1977 har jag dock kunnat konstatera att arten i

brsta hand tycks bredraga mindre margbOrren

3′αsr9′Йαg′s″ηttο″IIIart.Denna margbOrre an_



Fig. 1.Lokalen f6r iイ ′dο″dil〃′ンs pa Gotska Sand6n

Habitat ofソ И′dο77 ′′レ′″s On GOtska Sandё n Photo:the author 12 July 1977

scs mycket sansynt i norra Sverige och det ar

ont omぬ rska fynd.Den 5.6.77 patraffade jag
dock starka angrepp strax ost Lanttarv ca 4,5

mil NV Ovcrkal破 i Nb i ett gammalt tallbe‐

stand. I de ёvergivna margborregangarna var
Hッρορ力′ο′′∫jルαχJ″ ′vanlig och sanning av ett

par stiendc tallar med fJolarsangrepp gav intc

mindre an l13 exemplar av″ .ルαχ′″ och dess―

utonl 10〃 .′ο71gクノクs GyH.Den 26.8.77 bcsё ktc
jag ett annat bestand ca l mil darifran och i

gingama med nykl,ckta nlindre margbOrrar var

aven har″.ルχレJ vanlig.

sallprovcn fran de tva lokalerna innehё H var‐

dera l exemplar av C′ ″′οれば

“

ρ′
`ssン

″ Er.,en
shllsynthet i dagens valskё tta skogar och a tidi―

garc tagen norr om Halsingland.

C,wprοε′ρヵαルs c″εなθr Auriv. Gunnar
Dahigren(1971)har behandlat det enda svcnska

fyndet av dcnna bladbagge fran Halsingland ta‐

gct i slutet av 1800‐ talet och aven avbildat tick―
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・ ::(1.

vingeteckningen pa typexemplaret.

Vid ett besёk vintenl 1977 hos Conny Holln―

qvist upptickte jag vid genomgingen av hans

sanlling under C.sι″ρ
“
″εrar′ sL.ett exemplar

SOm tt kunde vara den arten utan vil ёverens―
stamdc nlcd beskrivningen av C.ε ′

“
εな′′.Jag

linade hem exemplaret, som tagits 21.6.70 ge―

nom slaghavning Vid Karlsborg utanbr Kalix i
Norrbotten och noggrannare undersё kning vi‐

sade att det verkligcn var C.crrrεな′″, SOm
aterfunnits efter nara loo ar. Arten ar nagOt
nlindre an C.sικρ

“
″ε′αr′s, Inera hё gvうlvd och

med avvikande teckning(se Dahlgren 1971).

Sommaren 1977 var tyvarr ogynnsanl fbr bl a
bladbaggar med kyla och regn, Inen efter nera
brsё k lyckades jag den 24.7. itcrrlnna artcn
genom slaghavning av dvargttё rk, som artcn
anses leva pl i Finland, dock endast i ett ex‐

emplar. Lokalen som ligger intill E 4 strax intill

jttrnvagsviadukten Kalix― Karisborg utgё rs av

llll::1:  i!:llll!Il!!1'電
口1景

'111暉

1響 ‐

≧

咆
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Fig. 2. Lokalen for Cryptocephalus cruciger vid Karlsborg, Kalix.

Habitat of Cryptocephalus cruciger at Karlsborg, Kalix. Photo: the author 24 July 1977.

ett frodigt karromrade med bla Salix― arter,

biё rk,gra_。ch klibbal,rosling,angSnycklar och

flickvis dvargbi6rk (Fig. 2). Vid havningarna

fick jag aven flera andra Cり prοε′ρ力α′′s‐ arter,

nanlligen′αbゴα′′s L。 , ど′ει″1′

"α
 εar′ αr′s L. och

″ル′′ン′′sF.

Jag vill passa pa att tacka Colin Johnson och

G.A.Lohse br kontrollbesthmnings句 狙p.
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