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Abstract

ANDERssoN, B. Notes on Swedish beetles. 
-Ent. Tidskr. 95: 181-183, 1974.

The author reports some remarkable findings
of Coleoptera in Sweden, among them Caluia

decemguttata L. and a black form of ()etoniu

aurata L., both neu' to Northern Europe, and
7'hroscus duuoli Bonv., not previously found in
Sweden.

CarαわIIs arcansis Hbst. I tallskog bevuxen
nled ljung pl en sandis vid Snl, Nybro, har

jag i markftt1lor tagit ca 20 ex. av arten. Jag

har aven tagit bl.a.3radyc′ ffus si“nfrls Dej.

och Cy“ 1口ldls υaροrarlο ril″l L. pa salllina

lokal. Fa1lorna, som har gett det bista ut‐

b)・tet, har varit nedgrivda teburkar, som
f6rbundits med varandra tvi och tva genom

en menan deras ёppningar lagd tralist, ca

l n■ ling Och 2〉 く2 cn■  i genomskarning och

liggande an si titt inot lllarkytan,att djuren

inte kunnat krypa under den utan tvingats

fblja den till nagon av burkarnao Listen fun‐

gerar alitsa solll en 》uppsamlare》  av de
djur, sonl annars inte skune ha hittat ner i

l)urkarna. Pa listen har en planka vilat till

sk卜'dd mot regn. Enstaka burkar har sam‐

tidigt varit utsatta, men de har gett betyd―

ligt sう rnre fingstresultat.

(:rl′αで1lills ,lfffd“ ′IIs Schrk. Gtl, Herrvik,

137.1972. Vid ett besё k pi den i()pusc. ent.

34:140--141, beskrivna 10kalen fann jag 2

ex. av arten. Ornridet dar arten lever ar

fuktigt av tillrinnande sё tvatten, som fё ljer

kalkberghillen frin hё gre beligna Onlriden

ut nlot havet. I〕 1.a. fann jag flera unga ex.

av den nlindre vattenOdlan, 7｀ rfrこ Iras υar―

gαrFs L., i det fuktiga omridet helt nira

strandlinien.

■mara cο nυ′
“

f“ scttra lヽrsh. Snl, Kainlar,
アヽesslё , 15。 9.1973. Under en bridbit pi grus‐

mark intill en vag fann jag och en kollega

l ex. Lokalen ligger ca l knl fran kustell.

Andra jordlё pare frin salllma lokal: Tracrlこ Is

dビscas F., T. 772icros Hbst, Prarο srichIIs

αf`rrfmこIs Hbst(Se nedan)och Sfθ nο fr,prllls

rllビ ■fus Hbst(talrik).

■marrt cranrtrα  Dej. Gtl, Sundre, Iヽuske

myr, 25.7.1973. Lokalen utgё rs av al、'ar―

nlark, glest bevuxen nled enar. Bland de
jordlёpare jag rann genOnl att vanda l)i

stenar uppdagades vid en senare besthnllling

det andra svenska exemplaret av.4222α ra Cr′―

r“ια. De andra jordlё parna var ″αψ
“
IIIs

r“ρiCο′a Sturm. Det fOrsta svenska exenlpla‐

ret av ■. cr′ nα fα fann R. I〕 aranowski i Sk,

Vitemё lla,20.6.1969,i vinddrift(Ent.Tidskr.

93:170). Fyndet betecknas som tillfinigt.

Gotlandsf)・ ndet synes nlig illte vara a、  till―

rallig natur. Djuret kan i varie fall kllappast

ha kolllinit via havet, di f)・ ndplatsen ligger

ca 3 kn■ frin havsstranden.Den enda lokalen

fOr arten i Norden fё rutom de ovan ninlllda

五r Åland, dir Hlkan Lindberg tagit l ex.
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(1´indrOth,Sv.Insektfauna,Carabidae(1961):

156). Detta fynd betecknas ocksi som till‐

filligt. B.-0. Landin och C. H. Lindroth har

kolltrollerat gotlandsexemplaret.

PrFrο sricrllls(1オ ′rrf“ nこIs Hbst. Sm, Kalmar,

Vess16. Denna stillsynta jordlbpare togs i

flera ex. 31.3.1968 i ett stort vassomride

norr om Kalmar.Djuren fanns under stenar

och tribitar pi grismark, sonl lag hogre

in intilliggande sanknlark. Fё rnlodligen var

det  ёvervintrande  exenlplar.  Under  viSSa

stenar fanns 2-―-3 ex. Den 4.4.1969 fann Jag

卜
・tterligare lligra ex.pi samma lokal.

1'c`J′ :1ls dビ Iα′
``ι

IIs F. Denna stitliga kort―

、‐illge tog jag i l ex i Sm,Nybro,24.81971,

undel・ ett av Anticilnex bekaml)at bilgetingbo.

Djllret lig dё tt pi marken tillsammans med

dёda bilgetillgar  Getillgboet fanns under

taket till ett garage. Sanllare, son■  triffar pl

bilgetingbon,upl)nlanas att s6ka efter y′ fr`:us

、'id en ev.bekin■ pning av getingboet.

おryο charfs cingIIrarα  NIannh Gtl, Vister―

garn, Paviken, 3061973. Slaghivades i l ex.

nil・ a vasskant i hё g vegetation av bl.a, pi16rt.

PrOr22rtρ A“θIIs rnadills Rey. Denna art tOg

Jag l ett tridgardsland i l ex. i Snl, Nybro,
261973. Artel■  ir tidigare tagen i Sk och

Han samt pi Gtl.

〃ビ、オ′r rl′θfactils Gernl. l ex. togs flygande

i ell beteshage i Snl,Nybro,ヽ Iadesjё ka, 14.5.

19661 arten ny fё r Snliland. Den 2.6.1966

tOg iag ytterligare l ex. i kospillning, ca en

hal、  llnil frin fOregiende 10kal(Nybro, St.

Ebbehult).

7り:roscIIs dこ lυ α
`I Bonv. Dellna fOr Sverige

ll卜 a art tog jag i l ex.iSm,Kalmar,Vess16,

17.3.1974. Exenlplaret satt ullder lё s ekbark

tinsanlmans med talrika Cis bο lθfi Scop. och

rI:θ II′οSコs MeH Den 17.5.1974 fann jag ytter―

ligare l ex. pi sanllna 10kal, denna ging

under en sten ca 50 m frin den fё rsta fynd‐

platsen 7'. dIIυ α

`f ir funnen i bl.a Tysklandoch sё dra Finland

.1クrffus υfridFs L. Gtl, Tofta Sё dra, 30.6.

1968, 1ly fOr Gtl. l ex. bankades frin en

S(1′ F.r i utkallten av en mosse.

■′rαθert口s ρurtrfαι
“
S SC・ Op. Denna art ar

tidigare anmild fё r Sm,Horns6,1970(Ent
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Tidskr. 92:287). Den 3.6.1969 tog en ele、・

tin nlig l ex. i Nybro, Persmala, under bar―

ken pl ett lё vtr,d. Arten fё rekomnler tyd―

ligell lokalt har och var i syd6stra Smiland.

Calυ fα ″′car229こ Iffαfrt L. l ex. av denna fё r

Norden nya nyckelpiga tog jag i Sm,Hornsё ,

16.8.1973. Exenll)laret satt i lё vverket av en

lind, ca 2 m ёver marken. Arten har gul―

aktig grundfarg med 5 stora, gulvita prickar

pi vardera tickvingen. Den pinlinner vid

fOrsta piseende ganska n■ ycket onl ″αlyzirt

sで dFcfr22grtrrarα L Tyvirr letade jag inte efter

flera ex. i tridet, eftersonl jag dl inte visste

vinく et fynd jag gjort. NIell den 21 8.1974 fann

jag)・ tterligare l ex.pi samma lilld,宙 lket

visar att fyndet illte var av tillfillig natur

Vid detta tillfine bankade jag ihirdigt gre―

narna ёver slagskarmen men fann inget mer

ex.Carυ fα dacerngIIι fα fα fёrekonlmer i NIenan_

eurOPa upp till Nordtyskland.

CFfο nビα αIIrαια L. Ett helsvart ex. med

svag viOlett glans togs flygande i barrskog

Gtl, Tofta SOdra, 20.6.1967. Ingen sidan
firgvariant ar fё rut rapporterad frin Skan―

dinavien. Samllla datunl 1973 tog jag ytter―

ligare ett svart ex. bara ca 300 m frin den

f6rra fyndPlatseno Nornlalt fargade ex  lir

vanliga i trakten. En av varldens frimsta

kinnare av ceton五 ner, Dr  Ren6 NIikも i`,

Jugoslaviell, har kontrollerat det sist tagna

exen■ plaret. Enligt honom rёr det sig om en

Ovanligt ll10rk fornl av ab ρこ:rpurara Heer.

I ёvrigt nleddelar han, att det finns ytter‐

ligare en svart forn■  av CCオ。llfa rtュ :『α[α  i

Europa, nimligen den italienska ssP. ρisarlα

Curt.

Obri“″l brこInn′

“
凛 F.Denna sillsynta ling―

horning hivade jag i ca 10 ex. vid nlid―

30111martid 1972, Gtl, Tofta Sё dra, bland

gris och ёrter i barrblandskog. Son■ nlarell

1973 sёkte iag arten l〕 i Samma sitt,men
resultatet var negativt.Daremot sig iag den

senare under sonllnarell i sanlmanlagt ca

100 ex l)i en blomnlande SPirα ′α―buske i

llirheten. Den fallns i、 'en pi andra Sρ frrI′

`で

―

buskar i trakten i stort antal.

L′ρrltra s′ χgIIι′αια F. Den 195.1973 1og

iag i Slll,StrOmsrum,el■ pul)1)a aV L・ S′ル



guttete i en ca 30 cm hog brunrotad ek-
stubbe. Puppan Lig i slutet av larvgingen,
son) val fvlld med gnagmjiil. Puppkammaren
var lodrdtt stierrde ung. 5 cm frrin stubbens
ovelsida och ca I cm frin utsidan. Puppan
kkicktes 28.5.1973 och imagon utfdrgades
pri I d1'gn, med undantag av halsskiilden
(som blev riidaktig) och hdger framben.
Dessa delar hade f6rmodligen skadats vid
tlansporten.

I-abidostomis tridentata L. Ol, Griborg,
11.6.1972. Vid bankning av hassel fick jag
2 ex. av denna frir OI nya art i slagskirmen.
Pri sanrma lokal har jag bl.a. tagit Brachy-
trrr.srrs f rrsciaf us Forst. (3 ex. 3.6.1973) ,

Coertorrhinus aequatus L., C. germcmicus
Hf rst. -lpoclerus corgli L. och Sciap/rilus
aspcratus Bonsd.

Pilennstoma fasfrrosa Schall. Pi Gtl, Tofta
ka tog jag 17.6.1969 1 ex. av denna endast
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pl Gtl funna Cassidα ―liknande bladbagge.

Exemplaret krё p i griset pi en kё rvig.Inara

vixte i nirheten. Jag har sedan havat efter

arten dar vid flera tillfillen nlen inte iter―

funnit den.

Cο ssο nIIs Pararf′

`。

′fρ
`dus HbSt・

Gtl,Vister_

garn, アヽalva, 20.6.1971. I en .・ ranstubbe pa

ett kalhygge fann jag ca 15 ex. Arten ir ej

tidigare anmald fёr Gtl.

Dοryfο

“

IIs rII′ αfIIS Bed. Gtl, Klintehamn,

24.6.1972; ny fё r Gtl. Pi en ikerren hivades

l ex. Pi samma ren har jag iven tagit bl.a

7｀rαεぬys llα nα  Payk. och Cassfdα  ραllzari

ヽヽアeise.

Behjilpliga med bestillaningar och kontroller

har varit B.‐ 0. Landin,(〕  H. LindrOth och S.

I´ undberg, till vilka jag framf6r mitt varma
tack.
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