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The author gives a summary of the different views on the taxonomic stafis of Melanotus
rufipes and castanipes that have occurred in Scandinavia and on the Continent. Lohse has

recLntly clearly shown, e.g. by examning the male genitalia, that we are dealing with two
distinci species and Lohsers determination key is given here in translation. Judging from
the hitherto examined material M. rufipes seems to be a less common species occurring
mainly in the south of Sweden, while M. castanipes is common occurring in the forest areas

of most provinces from Sk&ne to Lappland. To get a clear picture of the distribution of
these species in Sweden more material has to be examined.

T. Palm, Wallingatan l, 5-752 24 Uppsala, Sweden.

I Catalogus Coleopterorum Fennoscandiac et

Daniac(Lindroth 1960)upptages fё r Sverige en

″′′α″οr′ s― art,rげp`s Herbst,och som syno‐

nym till denna cas′ α″ψιS Payk.Dess utbredning
markeras vara hela landet Fned undantag av Har_
jedalen,Å sele,Lule och Torne lappmarker.Se‐
nare har fё rekomst konstaterats ocksa i Lule

Lappmark.″
`′

α770′

“
S′孔″ρ′S(enligt katalogen)

ar alltsa vitt utbredd och aven vanlig 6verallt i

skogstrakter. Ocksa i 1939 ars katalog(HanSen

1939)redOViSas fran vartland endast en」И′Jα″ο‐

r′ s― art,som i denna cmenertid benamnes cas′ α―

″″
`S Payk.Grill,som stё

der sig pa uppgifter

hamtade hOs Seidlitz(1891:179),upptar daremot

i sin skalbaggskatalog(Grill 1896:226)cα srα″tip′ S

och′ぼ p′s som skllda arter.Denお rra anger han

som den enda svenska arten,den senare att den
"antagligen bё r flnnas i SveHge och Finland''.

SlutHgen ar f6r sveHges del att omtala,att Muc‐

hardt(1906)har rapporterat rげ pιs SOm en br
den svenska faunan ny art efter ett pl Hanands

Vader6 antramat exemplar.Vid utg市 andet av

1939 och 1960 ars nordiska kataloger har Muc―

hardts uppgift om att vi skunc ha tva svenska

Me′α″ο′
“

s‐ arter av okanda skal● godtagits.

Aven utanお r Norden har asikterna om″ げ pι s

och εas′α″″′S SOm en ener tva arter vaxlat,Och

uppfattningen dar har tydligen haft inflytande pa

de nordiska koleopterologerna, sonl ● sialVa,
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inte ens C.G.Thomson(1864:95-96),syneS ha

namnvart sysslat med det taxononliska proble―

met. Redan Kiesenwetter(1863:251-252)ansag
sig ha grundおr antagandet att rの

`∫

oCh Cas―

′α
“
"′

S ar skllda arter.Han st6der sig pa ekt。 _

skelettala olikheter i kroppsformen och i hals―

sk61dformen hosご ♂.メildre tyska koleopterolo‐

ger synes i regel ha anslutit sig till lく iesenwetters

mening anda tills Rcitter(1911:230)uppStallde
cas′α″lip`S SOm synonym tillに ぼ P′s,Darefter

fёrefaner de flesta ledande mellaneuropeiska

Elaterid‐ kannare ha delat Reitters uppfattning。

Ett undantag utgJorde exempelvis Buysson i
Winklers katalog(1924-32),som anfOr blda for‐

merna som si五 lVStandiga arter. Sedan dess har

artdiskusslonen vilat under en lang fblid av ar.

Ernellertid har Lohsc(1976)helt nyligen tagit

upp artfragan igen och da cfter delvis andra ut‐

gangspunkter,nanlligen bland annat genom un‐

dersёkning av de bada formernas hanliga kopula‐

tionsorgan. Han har darvid kunnat konstatera
konstanta skillnader hos dessa organ och blev

darigenOm 6vertygad om att den gamla uppdel―
ningen i tvi arter ar berattigad. Eftersom hans
publikation torde vara okand fё r rninga svenska

koleopterologer, aterger jag har hans besthm‐

ningstaben i ёversattning:

a)MyCket slank, genomsnittligt st6rre art.
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Fig. l. Aedeagus av \. Melonotus castanipes Payk. - B. M. rufipes Herbst. - Halsskrild av
C. Melanotus castanipzu Payk. d. -D. M. ruJipes Herbst d. - Efter Lohse.

Aedeagus of A. Melanotus castanipes Payk. - B. M. ruJipes Herbst. - Prothorax of C.
Melanotus castanipes Payk. d. -D. M. rufipes Herbst d. - After Lohse.

DCBA

Svart, ben r6dbruna, huvud och halssk61d ofta
nagot rёdaktiga,sanan hela skalbaggen rёdbrun.
Panna bako■l framkanten myckct grovt Och tatt
punkterad.Antenner nagot slankare och lingre,

hos ♂ mcd mera in de bada indlederna naende
fё rbi halssk61dcns bakhё rn. ♂:Halsskё ld platta―

re,framat starkare avsmalnande och darigenom
verkande kortare; dcss sidokontur i nlitten

trubbvinklig, framat och bakat ratlittug (Fig.

lc) Tackvingar mycket slanka och langa, 3,7-
4,l gingcr sa langa som halssk61den i mittcn.

Acdeagus mera langstrackt, sarskilt paramcrer―

na langre;langden hos det genonl en skarp tand

avsatta andstyCket(a)fё rhaller sig till resten av

paramercn(b)SOm l:2,9(2,7-3,2)(Fig.lA).9:
Halssk61d mera vllvd, pa sidOrna mera regel‐

bundet rundad an hos ♂ 。ch dangenom yttcrst
lik 9 av ″ち,′′S. Tackvingarna langre an hos
denna art,deras bredd i f6rhallande till langden

ca l:2,85.Kroppslangd: 14-20■ lln.

cas′α″

`ρ

′s(Payk.)
b)Mattligt siank, genomsnittligt nagot nlindre

art.Svart,ben rё dbruna,halssk61d eller 6versi―

da blott undantagsvis rё daktiga  Panna grovt
punkterad, punkterna dock aven bakom fram―

kanten med tydliga, smala, glansande mellan‐

rum.Antenner nagot kortare,hosご endast ined
andleden naende fёrbi halsskё ldens bakhё rn. `:
Halssk61d mera valvd,sidokonturen jamnt run_

dad,framat svagare och fbrst fran mitten tydligt

avsmalnandc(Fig.lE)).Tackvingar nlindre sian‐

ka och kortare,3,2-3,6 ganger sa langa som hals―

sk61den i mitten. Aedeagus mindre langStrackt,
paramerens andstycke fё rhaner sig till resten av

parameren i genomsnitt som l:2,4(2,2-2,6)(Fig.

lB). 9:Tackvingar nagot bredare an hOs casrα ‐

″Jip′S, deras bredd i fOrhanande ti11 langden ca

l:2,6.Kroppslangd: 12-18 mrn.

″げ p′s(HerbSt)

Vid bestamning av″ θ′α″ο′′s‐ formerna rnaste

man antsi halla kё nen atskllda och pa grund av
viss variation hclst Ocksa granska flera exemplar

fran samma lokal.Vid undersё kning av mitt
svcnska material har det visat sig, att sidovin‐

kein i halsskё ldens mitt hos d av εαs′α″

`ρ

`∫
可

s,1lan ar mindre tydligt framtradande an vad
Lohses rlgur anger.Om utbredningen av arterna

meddelar Lohse,att cas′ α″rip`s ar utbredd fran

SibiHen ёver stora delar av Europa, att den i
Menaneuropa sannollkt おrekonllner 6verallt,

men att den mot s6der synes fёredraga montana



。mradcn.Rぼp`S,Som han atminstone i Mcllan‐

curopa tydligen anser vara dcn vanligaste artcn,

betecknar han som vitt utbredd i hela Europa.

Vid ctt sammantrade den 27/9 1976 i Entom.

Fёrcningcn i Stockholrn har Tor― Erik Leiler

(Elmquist 1977:110)efter genomgang av sitt
svcnska material(9 cx.)rappOrterat εαsrα″tip′S

fran sk,sm,Sdm och Upl samtrttp′ s frin G.

Sandё n,Og och Sdm.Mitt eget material(35 cx.)

innchaller θαsrα /1i′′S fran sk(flera 10kalcr),Og

(flera 10kalcr),Sdm,upl(■ era 10kalcr),Dlr,Gstr

(flera 10kaler),Å ng,Jmt(flera 10kalcr)och Vb;

dcssutom har jag nagra italienska cxemplar fran

Monte Pollino(1200-1600 m ё.h.)i Kalabrien.
ν rがp′ s harjag daremot mcra sparsamt endast

fran syd-OCh mellansvenska landskap,namligen

Sk,Gotl,Og Och vstm(Str6msholm)Av Lellers
och mitt material att dё ma bё r casrα ′″ιs vara

var vanligaste och lnest utbredda art och″ ゆ ′s'

fё rckomst inahinda inskrankt till syd― och mel‐

lansvcnska omraden,betraffande de senarc moj‐

ligen sadana med sydligt lё vskogsinslag. Men

annu aterstar gcnomgang av manga svenska sam‐

lingar, innan arternas utbredning hos oss med

sakerhct kan bed6mas.
Naturligtvis vore det ocksa av intresse att fa

faststhllt om dct ilarvstadiet flnns nagon skillnad

menan εαsrα″′ρ′s OChr″
「

pιs,Vilket genonl upp‐

fё dning och klackning av larvmateriali sista hud‐

6msningsstadiet― smalarver ar myCket vansk―

liga att uppfё da― eller genom tillvaratagande av

larvskinn vid fynd och darcfter verksthlld klack_

McJα 4ο rzls r礼′ρ
`S 
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ning av puppor bё r kunna astadkonlmas. Vid
nlina egna klackningar av″ ′′αれο′夕s i SVerigc

har jag tyvarr●  sparat belaggexcmplar av dcn
funbildade skalbaggen.Trots att andra utlandska

■イ′Jθ ″ο′
“

s‐ arter, som betraffande iinagon ofta

kan vara svara att skilia fran varandra och fran

cα s′α″

`′

′s OChr′

「

p′ s,ar deras larver i ncra fall

relativt latt atskllda pa 9.abdominalscgmentets

utformning och skulptur.
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