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Nο′′ορ力〃
“
s″げ P′s Curt _ Ytterligare ett par

lokaler fё r den har skinska carabiden kan har‐

med anmalas.vid Lomma fannjag 22.10.77 1 ex

nira stranden av H● e a under ncdfallna lё v pa

lergrusmark, bcskuggat av nagra alinar. Den

25 5 78 togs l ex. vid Kligerups gods under en

16vtradsgren i en lund med adla lё vtrad(alm,Ck
och bok).

″α4ρα′″s afrr″′ll″ ′′Is Dft.― Ganska manga ar
har nu gatt scdan Bcngt‐ C)lof Landin tog ovan‐

stlcndc art vid Lё derup i Skane(Landin 1952),

dcn innu enda kanda fёrekomstplatsen i Nord‐

europa. Den samlades dar i sammanlagt 5 ex.

under arcn 1951 och 1952,alla pa sandmarker vid

fotcn av Kasebergalsen. Sakerligen har manga

samlare f6rsё kt att iterflnna den trevliga skal―

baggcn,inte minst jag,men alltid utan resultat.

ⅣIan har bё ttat tviVla pa att arten 6verhuvud‐

taget skullc flnnas kvar.Den 5.7.79 giordejag ett

snabbes6k pa lokalen(denna gang dock inte med
tanke pa att samla diur utan av andra orsaker)

men hade andi dct stora nttet att rlnna 3 ex.och

samtidigt konstatcra att cn annu sakerligen livs―

kraftig population kvarlever Exakt var lokalen

ligger kan a anges har. Exemplarcn iag ner―
grivda nigra cm i sanden i anslutning t‖ iv,xt‐

r6tter och levnadssittet tycktes a avvika frin

vad som Landin redan konstaterat. Markligt var

att dcn totalt dominerandc carabiden pa ttnd_
stallet var〃 αψα/1rs s′″″

"′

s Quens,en art jag
knappast sett i Lё derup tidigare(enl Ⅳlikaei S6-

rensson som kunnat fё ua upp populationsfё r‐
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A number of interesting flnds of Coleoptera are reported from different parts of Sweden,

cspecially fronl the province of Skane,among theh some new provincial records Threc
species cκッ′οrrr。 727′Sa/Ji″ IS Gerh,Cα′″ορ力ο′″s′ 9〃 is′′jο′グ

`s Lohse and Psy′
′′οど′sbガー

sο″′′Bcdel)are reported from Swedcn for the rlrst timc Biological or ecologicai notes are
given for rnost of the species.

R Bα ″α″οwsた′,Gardsra″ g′ 、、g′″′,S-2259θ 二″″グ,SII′′′″

andringar i Lёderup under nera ar, hade sist―

namnda art ett helt tillfhnigt uppSving sommaren

1979).

3″αrrl,c′〃frs cs′た″ Laczo― En numcra vanlig

arti sё dra och vastra skane Den har uppenbar‐

‖gen spridit sig alitmer at norr och nordost och

den l.8.65 tillvaratogs i ex pa lerig rudcratmark

i Sёlvesborg, Blekingc Silunda ny fbr land‐

skapet

Иε″ο′″′cカメs′ lο′V′ g′εα A.Str.― Anses sonl cn

nordlig och menansvensk art men har visat sig
upptrida inda nerc i Skane(16rSt rapporterad till

Stig Lundberg fran skane av G6sta Gillerfors).

Mina 2 ex.ar tagna vid Degeberga 4.3.78 i ldrift

och vid Maltcsholm 19.8,77 i ttortSplllning pa

ganska skuggig blandskogsmark.

L′ノο″′sc″″′α Frm ― Anmaldes sOm ny br
skane av mig och Ambiё rn Carisson(1972)efter

ett ex. som Carisson havade vid Lё ddekё pingc.

Exemplaret hade bestanlts av victor Hansen.
Nyligen flck jag tllね lle undersё ka●uret,som
nagot ovantat var cn hane av′ αソ′Sι′′IS SChm
L′αソ′SC｀ ′″S hade vid det tillぬ llet varit nyお r

Skine om dcn blivit rattbestamd L.clr″ rα , som
utan tvekan ar en av dc minst tagna och kanda

L′′ο″′s‐ artcrna i Sverige, h6r emenertid till de

fOrbisedda, och ar i verklighcten inte sarskilt

salsynt pl lampliga 10kaler pa cftersommarcn
och h6sten,itnlinstone i Skane,dar arten nu an

en ging anmals sOm ny f6r iandskapet l」 nder

tiden 17 8-21.9 harjag kvttHshavat ett antal cx.

pa skilda lokaler(Lomma,Hackeberga,Re―
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vinge, Hё rrёd och Maltesholm), nastan ana i

september. Det fё rsta skinska kanda ar fran
Lonlma,21.8.75.Artcn tycks nastan uteslutande

leva pa ёppna,helst sandiga angSmarker,t ex pi

det militara 6vningsniltet vid Revinge ener pl

sandiga grashyggen vid Hackcberga  Pa sist_

namnda stalle, sOm ar en ''sakcr" c″ rrα ‐10kal,

fangades f ё l ex. pa kvallen 21.9.77,sakta fly‐

gande nagon halvmeter ovan marken i absolut

vindstilla vader l」 tёver ovanstlendc ″nd har
jag l ex.fran sk.L6ddekё pinge,nedramlad i en

sandgrop den 4.10.78 och l ex.fran l」 pl.Lё vё n,

kvallshavad 5 8 74.

ι′ゴο″′sノαソι∫ε′″S SChm.― Ar redan tidigare

anmald fran skine(BaranOヽ VSki 1977 a, 1977b).

Den aterfanns vid Maltesholm i 3 ex eftersom‐

marcn och hё sten 1978 pa och i narheten av

samma lokal vid kvttnshivning. Vid Sk. Dege‐
berga, Borrestad kvanshivades l ex. 1.9.77 pa

torr hngsmark i kanten av en taliskog,och under

二 c〃″ra Frm.(se OVan)framgar att arten togs vid

L6ddekёpinge av A. Carisson, Den sista och

巧arde 10kalen i Skanc,Vittsk6vle,dar l ex.brut

sanats intill 16nnar(Baranowskl 1977 a),under‐

sё ktes noggrant h6sten 1978.Fangropsttillor rned

vatten och konserveringsmedel (natriumben‐

ZOat)gravdes ner i ett litet, uttorkat dike pa

gransen mellan aker och 16vskog(16nn,ck,asp,

hassel rn m).Marken var sandig och genomvavd

av mycel.Dc stora 16vtraden Och den hё ga gras_

vegetationen glorde lokalen skugg18 0Ch nagot

fuktig. Denna biotop ar tydligen mycket gynn‐

sam br二 .′αlでSC′′lS,emedan 35 ex samlades
under“ jande dagar 8 9(4 ex),14.9(13 ex.),

23.9(15 ex.),1.10(2 ex.),15.10(l eX).Endast 3

L′′ο″′s― arter fanns med i fanmaterialet.L.″ ′gο‐

sa Steph. har Mikael Sёrensson(1979)anmalt
fran just denna lokal(oCh aterfanns av oss bida i

antal hё sten 1978).Den tredie arten,som ar ny
f6r Sverige och vars identitet annu ar osaker,

togs i mycket stort antal.

二′′ο″′s ″′g″ルa Schm. ― Arten anmalde Jag

(BaranOwski 1976)sonl ny 16r Svcrigc cftcr 2 ex
fran Hёrr6d i 6stra Skane.Bcstamningen Jordes

av Victor Hansen Jag ar nu helt saker pl att
blda cxemplaren ar L ″rrr′′Steph,en artsom ar
mycket lik″ ′grirα . under scnarc ir harjag sett

ett nagOrlunda stort rnaterial av′ J′″ra och funnit
att denna varierar i punktering m m Blda de

aktuella exemplaren var dcssutom honor L ′:′‐

g″′′α utgar harmed ur svenska faunan.

Cο′ο′? ″′′7r′ρ′S sahib ― Bland de trevligare

arterna fallgropseillehё sten 1979 var dcnna,vil―

ken togs ovanfё r Degeberga, Borrestad i Skane

den 7.10 Lokalcn ar en liten ang med sandig och

grusig mark,hclt omgiven av skog.F,1lorna sat―

tes utc pl angcn

E77r力′(ο′:IIs(ヽ 0″′CF`ο′′′s Frm.― Dcnna sansyn‐

ta scydmaenid fann jag i l ex. den 30 12.79 vid

Sk. Maltesholm genonl salning av cn ihalig bok

bland mulm och 16s ved.― Nordvast onl Johan‐

nishus,nara BOk6n i Blekinge harjag den 23.2.74

funnit l ex.och 23 11,75 3 cx i ettlitet bokreser―

vat(300‐ arig bOkskog med inslag av gran och
lind).quren sttlades av mulm i sma ihtttheter
vid basen av ganlla(men a Sarskilt grova),bark_

fanna bokstubbar Ny fё r Blekinge.

E″εο′,″ ″s ρrag′″∫Fs Mach.― Sdml.Varby,1
ex. 10.4.68 vid sinning av mulln i en ihilig ek._

Gtl Hal, l ex.22 7 77 undcr barken pl en gam―

mal,dёd,solexponerad tan med ettlitet samhallc

av εα″,′ ο′?Orιィs ″g″″′″″α Latr.(det  Per
Douwes).Lokalenligger ca 6 km SV HaH kyrka.

Under barken pa samma tan krё p dessuton1 2 ex.

av Bα r″Fsο
`ノ

′sI,′″frSrrrs Reich E.ρ rα g′″∫おar ny

br Gotland.
′力′ノο′,r力″ss″ゎιィ′′,′′,7お Gr φりsc″ S Gr.)_Jag

har hittat l ex 17.8.77 vid slaghavning i varmt

vader i en alinal16 vid Sk.Maltesholin och 2 ex.

18.11 77 nara Oretorp (Sko Maltesholln) vid

sanning av 16s ved i en nagot rnurken,grov h6g‐

stubbe av bok sonl stod nagot solexponerad i cn

16vskogskant l stubben hade bllgetingar byggt

ett bo.

2″′″′ι′Sル 1、 '″′α′Grid.― Trots att denna art■ 5r

● lange sedan anmaldes som nyお r Skane av
Thomas Karisson(pa ettぉ reningssammantrade
i Lund den 19 februari 1965, se Opuscula Ento‐

mologica 1966:151),ar den inte ans sinsynt har

nere Exemplaren(nastan alltid tagna enstaka)

har insamlats under ana manader fran april― no―

vember(de flesta pa h6sten)OCh pa buande satt:

kvanshavning i lё vskogskant(M61le), kVans_
havning i en alma116(MalteSh01m),i ett mull‐
vadsbo (Dcgcbcrga, Ralat6), vid Salining av
mulm i en mycket grov bOk(MalteSh01m),i ett
jordgetingbo i en akcrkant (MaltCSholrn), pa

ruttnandc marksvampar som gravdes nerijordcn
somぬ1la pa en skogsang(Hё rrёd),bland mulm i
en ihilig pil mcd ttα s′rrs/rr″gル7ο∫7rs(Forsakar),1
kaningangar (ⅣIaltesholm  och  Drakemё Han,
Barano、vski 1979 a)samt bland lё v vid basen av

savandc alinar(OStra Sё nnars16v) Darut6vcr
inns i min samling l cx fran Upl.vardё ,Mal_
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Fig.l Kvalishavning utmed denna grusvag vid Maltesholm i Skane har gCttお uande Salisynta arter av famiten
Lciodidac och Colonidac:″ ν′″οbj′ s′ ,,″′ガs′″ね′″s Gyll,こ′′οど′s οι′ο″gα Er,L c″ ′′″Frm et Laboulb,L
′αヽ'′SC′″S SChm,И gα″′cορ力ag″ sc′ρ力α′ο′′s Schm,Cο ′ο″αpp′′:ノicrr′α′′721 Sahib samt en fbr Sverige ny,annu
eJ ldentiflerad L′ ′ο′′s―art Foto,fbrf.september 1977

Sweeping in the evening along this road at Maltesholm, Skane resulted in the rare Leiodidac and Colonidac
species:〃  ′η″′′お′″′α′

“
s,L οι′ο′,g′ ,L c″″′α,L.′αl'′ SC′″S,L Sρ  (new tO SWeden),И C`′力α′ο′′s,and C

app′″′′ε″′α′″′21 Photo:the author September 1977.

ma,12.10.68 i ett sorkbo,l ex.fran Upl.Lov6n,

kvlllshavat 16.8.74 samt slutligen l ex.fran ol.

Vickleby,slaghavat intill landborgen 16.8.78.

″αρα′α′′α (P力 )'′′ο
`ノ

r′′α, ソ′′iS Er.― Det har
ritt en viss oklarhet vilken av de blda arterna

l,f′′s och g″α
`ヽ

′″εο′″is Frm. som egentligen ar
den vanligare(om man nu kan prata om vanlig
fё r dessa arter).Arterna kan vara svara att skilia

om man inte harjttmお reisematerial.l det(rela‐

tivt stora)materialjag sett fanns bara l ex.),J′ お.

Ant ёvrigt Var g′αc〃たヽο″″Fs Stig Lundberg har
sagt mig att iven han helt ёvervagande sett den

sistnamnda. Mojligen d6jer sig en och annan
l'〃 Is i olika sanllingar. Mitt ex. av、 '′′Fs ar fram_

sallat den 18.11.77 vid Sk.Malteshol■ lursamma
bok med bttgetingbo dar Pヵ′′。″′/1ι ′ss`ィ♭

``′

∫0″″7′S

Gr hittades(Se ovan)

ス争′ヽο
`ノ

″ο′″″Sc"″ FS Gerh.― Arten ar ny br
Sverige och narmast(Och i Norden endast)kand
fran Danmark(l ex.i Esbierg Strandskov i ett
mu‖vadsbo 20.2.1923, Hansen 1964). Under
6versvimning av H● e i Vid Lund i Skane,pa
den lokal dar bl a.И ′力′′αたrIFs′″′

“
″
“
 Brd tagits

(Baranowski 1979 b),erhё ‖S l ex den 10.12.79i

driftmaterialet.Eftersom nastan alla fb7nd i Mcト

lancuropa ar g10rda i mu‖ vadsbon kan dct ligga

nara till hands att tanka sig ett sidantlevnadssatt

ocksi vid Lund. Det inns emenertid inga mun―
vadar pi Lunda-lokalen, daremot vattensork

(Mikaei Sё rensson ick nigot ovintat en lite
medtagen vattcnsork i sin hiv nar han hё H pa att

samla i drift).HOriOn(1963)anger frin Mellan―

europa dcssutom enstaka f6rekomst i bon av
murmcldiur, mus Och hamster. och Hanscn
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Fig 2 Gammal bokstubbe vid Maltesholnl i Skane
med ett balgetingbo och bl a buande skalbaggar:P力 た
′ο″′力″s slrb″ ′ウら′″:お Gr, 〃αρ́ ′α″′α l,′′お Er och
И771ρ′′〃s″な,oュαl'〃S Gze Foto,forf.18 november
1977.

01d bccch trunk at Maltesholm,Skane that contained a
homet nest and the beedes:P,s″ b“′びbr′がs,″ ν〃Is,

and′ 4 ″な″ぼaV″S. Photo:the author 18 November
1977

(1964)uppger fy7nd i Tyskland hos Lα sf″ s′′′な′‐

′70SIrS.Den totala utbredningen R5r χ.のり′,FS ar:

Sverige, Danmark, Menaneuropa, Italien och
Kaukasus Diuret ar mycket karakteristiskt ge―

nonl sin mё rkaぬ rg med nastan helsvarta anten‐

ner, dcn glansandc 6vcrsidan och det breda
huvudet. Mitt ex har kontrongranskats av Gus―

tav Adolf Lohse.

L′ sr′ 1,α 力′′″′Fauv.― Av denna vld havskus―

ten levande art har jag funnit 2 ex.(blda ny―

klickta)den 12.5.77 vid Sk Vittsk6vle. De cr‐

hёHs genom nedtrampning av den rika vegeta―
tionen i ett inycket blё tt dike.

И′力′′α
`ノ

`′

)′′,7Fs Kr.― Blde dcn 18.5,78 och

20.5.78 kvttHshivadejag denna underiordiSka art

i enstaka ex.intill dammarna till Lunds renings‐

verk,Skine.― Sm.Stenbrohult,Steningen,l ex.
21.5.78, sittande pl ett talt pa kvanen i tanskog

intill det stora karret. vadret var varmt och
vindstina och arten var ny br Smaland.

Иr力

`rα
′αヽ0ゃο′α Th.― Sko Maltesholin,l ex.

18.8.77 i ttortSpillning pa ganska skuggig bland‐

skogsmark samt l ex.2.8,78''in stercore honli‐

nis" i skuggig lё vskog.― Sm. Stenbrohult,Ste‐

ningen,6 ex.21.5.78 vid savande tガ ёrkStubbar i
barrblandskog.― Dlr.Nas,Birtiarnsberget,en‐
staka 27.6.78 och 4.7.78''in stercore honllnls''.

Arten ar ny f6r Skine. Enl. Stig Lundberg
rapporterades Skane in samtidigt av inig och Mi‐

kael S6rensson.

Ⅳοrο′力′ε′α εοヾ usa Mark._sk.Degeberga,
Borrestad, l ex. 1.8.69 funnen vid sanning i en

ihalig gammal ek med ett stort samhalle av Lasf‐

′Sル′なJ″οS″s.

P′′crο′力′ο′
“
s″クわな′″α Rtt.― Ei s,1lSynt i

trakten av Sk.Maltesholm dar jag ett flertal
ganger fitt ex. genom sanning av ganlla ihaliga

bokar bland mulin och 16s,oftast vitmurken ved.

Mest i staende trad men stundom ocksa ilagor.

Funnen var och h6st,nagon gang nlitti vintern.―

Sk. Huarё d,Grasma,4 ex. 5.11.77 i svampiga,
gamla bokar i ravinen intill Miё an._sk.Dege‐
berga,Herremё Han,l ex. 13.12.721:nulinen i en

ihalig, grov iaga av alin. ― Sko Skaralid, 2 ex.

22.375,i en ihalig bok

3),r力 ′″クs′
"α

crο′αわ′s Aub`― En i allmanhet

shlsynt,sydlig art,som dock lokalti ёstra Skane
kan vara vanligare.Den fis mest genom siHning

av lё vbma.Mina Fynd brdelar sig salunda:Sk.
Ivё klack, 2 ex. 6.4.69 bland ris och 16v.― Sk.

Degeberga, Herremё Han,allman vintertid bland

16v intin alar dar det var gott om sorkgangar;

aven i en ihalig bOkstubbe. ― Sk. Degeberga,
163.78 i ёversvamningSdrift fran en skogSing._

Sk. Degeberga, Ralat6,30.10.78 i fё rnan i adel_

16vskog nere i ravinen _Sk, Degeberga,Borre―

stad,2.3.74.― Sk Forsakar,enstaka ex.28.2.74
och 10.3.74i16vfё rna och ganlla komposthё gar.

―Sk.Hё rrёd, l ex.2.S.78 kv,1lshavat pa skogS‐

mark.― Sk /ヽittsk6vle,anman ёverant h6st och
vir pl fuktig, myllrik mark med smagnagar_
gangar,sarskilt inom Egesidetrisket.― Sk.Hac_
keberga,under juli― augusti kvanshavad pa nera
sti‖ en, bide i skog och pl ingsmarker. ― Sk.

Kavlinge, l ex. 11.8 78 kvanshavad i gles tan―

skog.

Br).αχ′s(・″″rf∫′ Leach― Sansyntare och annu

ヤ ,

L



mer lokal in den forcgiende arten med vilken
den ganska bra ёverenstammer i friga onl lev‐

nadss'ttet. Endast vid Sk. Degebcrga, Herrc‐

m61lan ar arten vanlig i fё rna av olika slag(Sar_

skilt al)med Smagnagargangar Aven funncn i en

ihalig bOkStubbe eller i ёversvamningSdrift fran

en skogsing(ganska talrik 16 3.78). Mitt fё rsta

cx.togs 5.4.69 Alla andra fy7nd har giortS i
dccember och januari.― Sk.Degebcrga,Borre‐
stad, l oktober och december 1977 nagra ex i
16vbma,i mtt aven i kaningangar(BaranOWSki
1979 a). ― Sk. Degeberga, ncra ex. 16.3.78 i

driftrnaterial fran ёversvamningarna  ― Sk.

skaralid, 2 ex 10.9.77 1 16vfё rna i rasbranterna

mot sё der.

Drvορs′ 7′ rたル′
“
s Hcer― Gtl.Gothem, l ex.

18.7.77 pa lerig mark i en grund havsvik strax

sёdcr om Gothemhammar.
Nttsrr′frs(″ッρ″ο〃frs, sα brr″Cο′α Boh. ―

Sk. Maglchem,Juleboda, l ex. 6.6.71 pl havs‐

strandcn,troligen ditkommet efter vinddrift.

И″,ρθグ
“
s(E′ ar′ rl ′1′g″

`′
αν

“
S Gze― Arten

som kan raknas till urskogsrelikterna, har jag

inom Degebergaomradet endast funnit vid Mal‐

tesholm. 2 ex. framplockades i puppkalnmaren

den 18 11 77 i den vitr6tade veden till cn nagot

murkcn, grov hёgstubbe av bok, som hadc ett

bllgetingbo och stod ganska solexponerat i cn

16vskogskant Utvecklingen av И.′,な″6′αl'Iイ ∫
hadc agt rum i nara anslutning till bllgetingboet.

И′″ρ′″″s電o″′Rye― Denna knapparc harjag

llera gingcr funnit vid Johannishus i Blekingc.

Larvcr flnns ganska anmant i de rё dmurkna,
gamla ckarna Dessa har ofta klackts eftcr heln―

tagning och uppfёdning  lmagines ar myCket
svirare att fi tag pl.Enl.Stig Lundberg(in litt)

tOgSりο″″tidigast i Blekinge av Ambi6rn Caris‐

SOn

C′″
`ノ

′ορ/70″ιrS ′9″′∫′′′οたノ′s Lohse― Beskri‐

ven si scnt son1 1976(Lohsc 1976). Lohsc har
skilt ur ovansticnde art ur′ 9frFs′ ′′ Hbst, som

antsa var en kollektivart. Hela mitt material av

′977′ sι′′(Baranowski 1978)hr′ 9fr′ s′ r′ο′′′s. Jag

har pga tidsbrist ei studerat andra samlingar,

men det ar v01 rirnligt att tanka sig att det ar

ι977′ s`′′ο′グ′s som ar den vanligare(eller enda

brekommande)arten i sverige De lattast
iakttagbara skillnaderna mellan arterna ar den

「
Ina,glinsande mittfaran i bakre delen av hals―

skё lden, som ar tydlig hos ′9frFs`r′ ο′″ιs men
som saknas hos′ 9rrrs′ r7.Benen ar hos′ 9rrIS`r′ ο―

たノ′s ёvervigande m6rka, hos ′9“′Sar′  6ver‐

f71′ ″′ssα″ra Sたα′bαggψ″″  103

vagande uusa  Bl a rlnns dessutom genital―

differenser(se Lohsc 1976) Mina CX. har kon―

trollgranskats av G.A.Lohse.Denne medsande
ocksa l ex.′ 91rFs′ ′′som gava.

И′/1α″′sr′εfrs ρ″s〃 JIィ s01.― Praktbaggen som

mest tas pa 01and harjag tttt i sallet i ap五1,m可

och oktober. Det rё r sig utan tvekan om ёver―

vintrandc imagines Fynden ar frin Resmo och

stenasa alvar samt frin Bredsatra.Å ven hivad

pl alvaret vid Stenisa den 24.6.69 1 Skane har
jag funnit den i Forsakar(l eX.10.5.77 och 3 ex.

9.5,78), nedranllad i kaninhal pa torbackarna

ovanf6r hotellet.

Pr′″′ss′ィ′rr′ ,ε′αrfrs Panz.― Bl.Johannishus,i

antal undcr slutet av m■ OCh bёrian aVjuni 1973

samt enstaka i slutet av augusti 1975 sittande pa

ganlla, bark16sa ckar med olika insektangrepp.

Ex togs genom lyse med rlcklampa pa kvttHen
och natten.

′′′″g′ r力

`sι
ブ″′′ls Bris -1動 s'1lSynt vid Sk.

Maltesholm pa Sar″ ″σαソ″′ga″s(som Vaxer a11_

mant i skogSkantcr, sarskilt i narheten av Ore―

tOrp) Uppthckt den 18.8.77, darefter funnen i

september och i mai巧 uni l ex.har jag ocksa
hivat vid Sk. Degcberga, Herremё Han den
29 7 78 utmed en skogsvag.

C′■'ρ′ορ力ag″∫ε
)'′
ル,`Fl・〃s Kies.― Av denna,ti‐

digare i tt ex.kanda art,harjag 9 1 72,10.1.72

och 14.1.72 framsinat i flera ex. 1 lё rnan under

granris vid Sagm61lan(Sk.Vinga)Granriset var

ぬrskt angripct av barkborrar.Arten itcrfanns pl

samma loka1 16 H.74(tillSammans med Peter
Cederstrё m)och 23.11.74 i enstaka cx. ― Bl.

01ofstrё m, Baggcboda, 2 ex. 14 1 72 i fёrnan

intill en myckct grov, dё cnde gran med ねrska

angrepp av barkborrar och T′ r″て,ρ′ι′′,I Sp.Arten

ar ny fё r Blekinge

L′セsrθ s s′′
'ガ

′,な″α Gyll.-01.Borge hage,1
ex. 8 6 77 slaghivat i cn iё vskogskant Ny fё r

Oland.

cο″r′εαrfα  ε′
`71′

εO′′rs Mnh  _ sdm Jarna,
Ⅳlolstaberg,3 ex. 10.5.70 under barken pa Цёr_

kar och aspar― Dlr.Nas,Birlarnsberget,l ex.

27.78 i mulm i en gammalihalig tan med stOck‐

myror Ny fё r Sёdermanland.

C′s ′′″′αrοε″′b″ar′s Mell. ― Sk. Degeberga,

Herremё Han, l ex 12.9.77 i en grov ekstubbe
med Pο′yρο″″s s“ レЙ′′′″s. ― Sk. Huar6d,
Grasma,18.11.79 i fё rnan intill svampiga bokar i

rasbranterna. ― Sk. Maltesholm, l ex. 1.9.77

krypande pl en ganlmal boklaga. _ sk. Vitt―

skё vle, 2 ex. 16.10.76 i 16vfё rna med lёnn, ck



Fig 3 Fyndplatsen for Crゞ prορ力αg“ s cν″″r/rtrs Kies.nara Sagm6nan(skane,vanga)Arten sallades ur fornan
under granriset Foto:16rf 16 novcmber 1974

The site where C cν ′′″グ″′s was found ciose to Sagmё Han(Vinga,Skane)The beetle was sieved frOm the litter
under the spruce twigs Photo:the author 16 November 1974

mm,troligen fanns tturet pa dc svampiga gre―
nar som lag har och var._Sk. 1く,vlinge, l ex.

11.8 78 kvttlshavad i sandig tallskog. ― Sk.
Hackeberga, l ex. 31 1.74 i lё vfOrna(med ned―
biddade svampiga grenar)intill Hackebergattё n.

― Sk. Skaralid, flera ex. i april och december

1975 i anslutning till svampig bokbark.

Isc力 rtο 777′ ″α (/SC′′″α, c′ 71′ rasc′ ″s Pand. ― I

Sk,Maltesholln har arten hivats vid varmt vader

i en almal16 i enstaka ex.den 2.6.74 och 2 6.78.―

Vid Sk.Vittskё vle togs den 16.10.76 2 ex.(ei helt

utihrgade imagines)i puppkamlnaren i ett gren‐

hal till en levande,grov 16nn _Bl.Johannishus,

l ex.27.5.73 slaghavat i ekskog.

Psν′′′ο″′s brf∫ οrrr′ Bcdcl_Vid Herrem6Han
nara Degeberga i ёstra Skanc tog jag den
30.10 78 ett saHprov av nedfalna 16v och viss‐

nande vaxtdelar i en torr, ratt sandig siant mOt

sё dcr SIinten bcgransas at trc hill av tanskog,

vilket g6r attlokalen ligger i skydd och blir gynn―

sam fёr varmckravande arter. I sanprovet upp―

ticktes 3 ex av en f6r mig frammande Psyノ′′ο―

`ノ

′s‐ art.Dcn 4 11.78 togs ett nytt sillprOv,vilket

avcn det gav 3 ex. Den 10 3.79 hadc all snё
fё rsvunnit fran dcn varma lokalen och ett sista

sillprov resultcrade i 5 cx.助 urCn sandes cfter
ett tips frin Kari Hcinz Mohr till Psy′ ′′οル s‐ spe―

cialisten Carlo Leonardi lレ lilano.Han meddela‐
de kort darpa att det var fragan om Psy′ ′′ο″′s

brJsο ″″,en ny art fё r Norden.

P. ι″Jsο rrr′ beskrevs 1898 av Bcdel som cn
varietct av P.″α′′F Leonardi(1971)har emel―
lertid nyligen upphat br′∫ο″rF till 可alVStandig

art Artcrna skibCr sig pa buande satt:

Oversidan mer bla ener blaviOlett, fram― och
mcllanlar f6rmё rkade(likSOm baklar),ofta ocksi

skenbcnen,halsskёldens avsatta kantcr pa fram_

hёrnen knappast synliga rakt uppifrin, dess
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Fig 4 Aedeagus sedd fran ventralsidan ―A Psy′′′ο―

どοs″αρ′ F ―B P b″ Jsο′″ Bedel ―Aedeagus sedd
fran sidan.― C.P″αρ′―DPレ Jsο″′′―Spermateka
―EP″ ′ρJ― FPレ ′sο″′.

mikroskulptur starkare och halsskё lden da」 Or

mattare,tackvingar rned mera rundade sidor och

nigot svagare markerade skuldror, kroppsstor―

lck i gcnomsnitt nagot mindre, spermateka och

aedeagus som i Fig.4  ...    ..  ・ ・ ♭″′sο zrri

Oversidan inindre klart bla,。 ftast blagrё n,ben
helt jusa med undantag av baklaren sonl ar rnё r_

ka, halssk61dens avsatta kanter pl framh6rnen
synliga rakt uppifran, halssk01d mcd svagare

mikroskulptur och dar6r ganska glansande,
tackvingar med mer parallena sidor och nigot

starkarc markcradc skuldror,kroppsstorlek i ge―

nomsnitt nagot stё rre,spermateka och acdcagus
som i Fig 4 …… …… …… …… ………″αρ′

Acdcagus tycks ei variera, diremot rlnns en

svag variation hos spermatekan hos blda artcr―

na Flygf6rmagan hos b″ ′∫οrrrf(″ αρ′ a undcr_
Sё kt)Varierar ocksi l regel lr hanarna brachyp―

tera, honorna machroptera. Det bё r dessutom
ti‖ lggas att ι′′∫οfrr′  stir nara den syd―  och
mellaneuropeiska rο ′セ′Heiktgr,men dct rlnns
f n ingen anledning att blanda in den.

P br′sο lrr′ ar enl Leonardi(1971)funnen i
ltalien,Frankrike,Grekland,Rumanien,oster‐
rikc,1ljcckOS10vakien,Bayern och nordligast vid

Bockenem vid Harz i Visttyskland. Arten ar
uppcnbarligcn cn varmerclikt i Svcrigc Nagra
uppgiftcr oln vardvttxtcn inns intc DarcmottrOr
jag mig vara shker pl att arten vid Hcrrcmё llan

gir pa ru″′fris g′αわ″
“
, en varmekravandc och

kalkfodrandc vaxt som fOrr var vanligarc i Sk五―

ne, numera oftast sedd vid Degeberga och
Maglchcm Jag har a funnit nigon annan cruci―

fcr piわ″′sο″r′-lokalen Ex har framsallats inti‖

denna vaxt.

C′・ο″ορs ル,α ′rF``α′お Boh ― Helt nyligcn har

Palm(1979)redOttOrtお r den svenska brekom‐
sten av denna vivel l samband harmed lamnas

／
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nu ytterligare nagra bidrag. ― Sk. Sandham―

maren,Vitem61la,Borrby och Falsterbo(巧 ung―

husen),regClbundet funnen i vinddrift efter ost―

vindar, ibland i antal, t ex vid Sandhammaren

den 29 4.74 di 15 ex.antraffades.Det fё rsta ex.

fann jag vid Sandhanllnaren den 4.8.69. ― Sk
lヽalm6,vid tva tillfhnen(29.5,77 och 9.3.78)en―

staka ex pa ruderatmark(lerig grusmark med
ograsvegetation)ener pi nastan vegetationsfri

可alsand mcd slamskikt vid en gё l nara hamnen

strax norr om staden.― Sk.Lomina,enstaka ex.
17 12 77 och 19.4.78 vid stranden av en lergrop,

det ena i en griskompost pa stranden ― Sk.

Hanands vaderё , l ex  17.9.77 i driftrand pa
havsstranden. ― Sk.  Degeberga, Borrestad,
6.12.77 och ll.3.78 enstaka ex. bland vixtdelar

vid en akerkant elleri ёversvimningsdrift fran en

gёl pa sanlma lokal ― Sk. Vittskё vle, l ex

10.3.79 i lё vfOrna intill en grusvagkant.Fё rutom

ovanstaende data kan omnamnas att alla ёvriga

eX.(patraffade i havsdrift)ar insanllade pa varcn

och brsommaren(283-8.6).
Intressant hr att man av dessa data kan sluta

sig till att artcn ar cn scn invandrare i Dcgcberga―

trakten men nu uppenbarligen spontan(fy7nd un_

der vintcrhalvarct)Fё rckomsten vid Lomma
och Malmё  scr ocksa ut att vara naturlig.Artens

naringSVaxt harjag tt kunnat fastsia

Dοr)'rο″2ι

`s′
77′′α″op/7r力 α′″,ιrs Payk.― Sk Fo―

teviken, siaghivad i mycket stort antal den

10.6.79ien Sα ′ゴχ―al16 pl strandangarna.Samtliga

ex var nykl,ckta.Den 29.7.79 besё kte jag loka―

len tillsammans med Thure Palm och vi bё ttade

med att slaghava och banka grenar, dock utan

resultat. Sillning under SrI′ ′χ‐traden gav emcl‐

lcrtid gott utbyte.Nagon timmes sinning resulte―

radc i ctt 40-tal ex. Dessa var nu helt utfargade

Senarc, pl cftersommaren och hё sten, kunde

ingen (nera entOmologer besё kte fyndsthHct)

flnna mer an enstaka ex Sα′′χ‐arten visade sig

vara Sα ′汝 (:α′″′α × 
'`ル

,′ ′′,α ′Fs, cn av de all―

mannare hybriderna. Tidigarc har vivein rap‐
porterats fran助注1lcrup(Baranowski 1977 a)i
anslutning till Sα ′′χ r7′わα samt frin Lund(S6-
rensson 1979).Ett opubliccrat ttnd av Alan Du「

berg fran Falsterbohalv6n miste ocksa om―
namnas.  D。 ″〕′rο″,Iィ s  ″lθ′α″ορ/1′ /1α ル″″s  ar
uppenbarligcn mcr utbrcdd i sydvastra skanc an

vad man tidigarc kunnat ana

B″ gο″s′′″7′′Srお ,′ィs Hbst― Sk Vittskё vlc,2

cx 21 10 79 vid sinning av lё vfёrna intill ctt karr

inom Egesldeomradet Karrct var rlkt bevuxct
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med vattenvaxter Och omgardades av lё vskog
med al,biё rk OCh Sα ノ″.

Tin slut ctt hiartligt tack till Stig Lundberg,

som l,mnat mig minga ttnduppgifter,samt tll
Colin Johnson,Carlo Leonardi och(3ustav Adolf

Lohse, som varit be町 ,lpliga vid kontroll ener

bestamning av nigra arter.
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