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genus O′′g`″α is given too

M.Sδ′′″ssο れ,Sr.soグι′gα′α″26,S‐2222,L“″グ,SIt7ι グ
`″

Pri′J′ ″ 72tOグθS′′
“
 Wank. ― Sk. Ravlunda,

2611.1979.Tlll vara sallsyntarc P′ j′′′
“

―arter h6r

utan tvivel P.″οグasrク

“
.Detta hanger fёrmod‐

ligen delvis samman med artens speciena lev_

nadssatt. Den tycks fё redraga ihaliga lё vtrttd,

helst levande sadana, men ar ocksa upprepade
ginger funnen i lnyrstackar.Sa har blde lsrael―

son(1957)och Lundberg(1972)tagit den. Fler‐
talet fynd ar gJOrda under vintern och viren vn‐

ket mojligtvis indikerar en aktiv period under

den tiden. Jag har komnlit i kontakt med arten

tva ganger.Dels ute pa det sandiga Ravlunda― ■il‐

teti ёstra Skane,dels pa Hallands vaderё .Bada
gingerna vid sallning av innanmatet i ihiliga bo‐

kar. Typlska fё tearter var Pr′″Jグ J夕

“
grι ss″′″′

Er.och P.′′rgノグ′
“

Thoms.
0′なθ′′α ′″

`″“
′グ′α Bes.― Sk.Angelholm,

6.6.1978.Bland de skalbaggsfamijer,som man
fortfarande kan fbrvanta sig nytillskott fbr fau―

nan i,hё r i allra hё gsta grad ptiliderna Med sina

extremt smi former, sitt ofta speciella levnads―

satt parat med en ganska svar systcmatik utgё r

famiben en svarbemastrad grupp som troligen,

relativt sett,rymlner en hё g procent oupptackta

arter.Ett gott exempel pa detta pastiendc utgёr

det minst sagt 6verraskande fyndet av den br

Nordeuropa nya arten O. ′″r′rm`グブα. Den ar
ganska nyligen beskriven fran schweiz och ar

fё rutom frin nagra lokaler i 6stra Frankrike icke

kand nagOn annanstans ifran.Den kan evcntuellt

visa sig tillhё ra skaran av diur ined isolerad fOre‐

komst har uppe,sOm t ex″ ′ε″j′′
“
″l α77g″″εο′′′

Fairm,men troligare ar att den iven ar utbredd i

menanOmridet Fё rmodligen ar den fё rbisedd

p g a dess stora yttre likhet med O.ノ bソ′ο′arα

Allib.

Besuchet(1976)anger bara kort att den fё re‐

kommeri''fё rna vid basen av gamla trad''. Det―

ta overcnsstaminer inte med mina erfarenheter.

Mitt enda exemplar sallades fram ur en mycket

rlnfё rdelad, kraftigt mёglande och brinnande

graskOmpOSt, som lag i granskog strax utanfё r

Angelholm i Skane.Dar brekOm Ocksa deぉ r

graskompOSt rnera typiska ptiliderna Иε″οrrJε力′s

ル sacノα″′s Hbst,И .s′′ναric・α Rossk。 ,Prノ′′ο′″″

sc力″αん乙j Flach och E′ ゥprj′′
“
″ sαχO″ Jε′″

Gillm.tillsammans med bl a И′た
`ra sδ

グ′r721α″ノ

Bernh.

0.レ′ιr″η
`グ

Jα star ο.ヵッ′ο′α′α mycket nara

men skijes relativt iatt pa bjande karaktarer.

Halssk61den saknar basalintryck och har en
mycket tydlig mittfara. Dcss sidokanter ar latt

synliga ovanifrin medan de ar Otydliga hos O.

/♭ツ′ο′α′α・Antennernas 4-8 1eder ar ocksi tydligt

langre an hOs ο.ノbν′ο′α′α(Fig l). Kroppcn ar
mёrkt brun och robustare byggd.Besuchet anger

langden til1 0.59-0.64 rnm.I Fig.38と 4 har aedea‐

gus och spermatheca avbildats fOr O.′ ″r`″

“
′′Jα

och O.ノ bッ′ο′α
`α

. Jag har sett ovanligt m6rka

exemplar av O.ノ bッ
`ο
′arα som skulle kunna br‐

vaxlas med ο.プ″r′″772′ グ′α.Da“ёr kan genital‐

prepareHng i tvcksamina fan vara rckommen‐

dabelt. Dct bё r papekas att teckningcn av O.

′″′′r″ιグJα s penis ei ar skalenligt ritad i forhal‐

lande til1 0.■ ,ッ′ο′α′αs En dirckt jam16rclse
mellan resp.matt gar alltsi ei att g6ra.Bcsuchet
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anger langden pa ο. ′″r`″ 771′〃′αS penis til1 0.08

mm.Jag matte Oノ bッ′ο′αras til1 0.07 mm.Vad
betrattar spcrmathecan tycks dar flnnas sma rnen

klara skilinader.Tydligast ser rnan det pa de tva

andslingOrna och dcras inbё rdes lagc i fё rhanan_
de till varandra.

0′な′〃α ″α″α A.Strand― Sk.Vittskё vle,

24.6 1979 och 8.6.1980 Andreas Strand beskrev
ursprungligen denna art som Pr〃 ゴ″777′α″〃IP7 A.

Str.(1946), men meddelar senare(1965)att BC‐
suchet anser att arten bё r bras tin sl五 ktet O′な

`′

‐

′α Hittills har endast 2 9 9 av arten varit kanda.

Den ena tagen pa hё nsspillning 19.6.1944 i Oslos

omgivningar,  den  andra  pa  samina  lokal
9.7 1957. Fyndct av arten anda nere i Skine ar

ёverraskande men tyder pa att den mtttligen har
cn vidstrackt utbredning och att den sannolikt

bl市it forbigangcn p g a sin litenhet.Ty● uret ar

verkligcn litet. Strand anger i sin beskrivning

iangden til1 0.475 mm.Dettog en god stund innan
jag ick ёgonen pa den trots attjag medvetet satt
och letade cftcr smittur SOm ptilidcr o dyl.Mina

8 exemplar av θ.″θ″rI A.Str.ar alla tagna i en
varm, mё glande, finfё rdelad graskOmpOSt som
nastan b6可at bli kletig l konsistensen och som

hade cn mycket fran Och karakteristisk doft.

Dcnna kompost hade jag lagt ut i cn gammal
poppel― al16 vid Vittskё vle slott i Skane.Marken

dar ir starkt sandinblandad och omradet i sin

hclhet hyscr minga intressanta,botaniska saval

som zoologiska element. Aven en del andra in‐

trcssanta skalbaggar hade tagit komposten i be―

sittning,som tex И
`.rο

″Jc力おρα″να Rossk.,И .

s′′ναrた r7Rossk。 ,И .″ο′ν′glca A Str.,Oxッ ο″′s
s〃ソ′sr″Is ScOp.ochノ 4′ /2`ra g′ αι″Jε rr′α Thoms.

0. ′7α″′ ar gcnOm sin litenhet latt skild fran
ёvriga nordiska O′ な′′′α‐arter Den utmarkes
aven av halsskё ldens mittfara som ar skarp och

nir fran bakkanten anda till framkanten,darvid

skijande sig ifl・an de andra tva arterna vars mitt‐

饉ror nar 6ver en dryg tre● edel av halsskё ldens
lingd Vidare ar antennernas 4-8 1eder fё rsedda
med cn basalinsnё rning som saknas hos de bada

andra(Fig. 1), SOm daremot har en apikal in‐

snё rning pa lo:c antennleden,vilken helt saknas

hos O.″α″α(Fig. 2). Fran O.ノ bッ′。′αrα skijes
den ocksa litt paぬrgen som ar svartbrun hos(9.

″α″α Penis fё r dcn hittills okanda hanen ar av_

b‖ dad i Fig.5.Langd:o.6 inm.Tyvarr lyCkades

detinte att fi franl en spermatheca frin nagon av

honorna. Den tycks, liksom hos andra ptilider,

vara rnycket diligt sklcrotiserad.Har bё r pOang‐

湯減乳ぼ よ棚鱗熟なな
teras vikten av varsamhet och talamod vid geni―

talpreparcringen av dessa sma ttur.speciellt

spcrmathecan ar oerhort bricklig och gar itu vid

nlinsta ovarsamlna rё relse, Med lite ёvning lar

man sig si smaningom bcharska tekniken.

Harmed skulle den svenska faunan av slaktet
O″g′′′α helt plё tsligt omfatta 3 av de 4 kanda

europeiska arterna. En bestamningstabell far di

fёjande utseende.

l Pronotums lnittfara lang,rackande langt forbi nlit―

ten.Antennernas 10:e led utan apikal insnOrning

(Fig 2).Liten svartbrun art.0.4日 .50 mm .″α″′
― Pronotums mittttra saknas eller kort,ci rackande

fbrbi mitten Antennernas 10:e led med apikal
insnOming(Fig 2).Stё rre arter.055-064 mm 2

2 Pronotum utan basalintryck men med en kort,
skarp ■littfara Sidokanterna, atminstone i den
bakre delen, synliga fran ovan Antennernas 4 8
1eder langre(Fig. 1) Kroppen robustare byggd.
Mёrkbrun art O.59-0.64 mln.Penis och sperma‐
theca(Fig.3) … ……………………… ′″′′′″′グJα
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,L8 oO - A. Oligettu intermedia (Sk. Angelholm-). - B.
O. foveolata (Sk. Vittskdvle). - C. O. nana (Sk. Vitt-
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A                 B
Fig.3.0′な

`′

Jα ′′′
`′

″′グJα ―A.Penis sedd fran vent_
ralsidan(ventral view).― B Spermatheca― Efter Bc‐

suchet

A                 B

Fig 4 0″ g′′′αノbッ′ο′α′グ(Sk Revinge).― A.Penis
sedd fran ventralsidan(ventral view).― B Spermathe―
ca.― Orig

Fig.5.0′な′〃α″α″α(Sk VittSkё vle).― A Penis sedd
fran ventralsidan(ventral view)-OHg.

― Pronotum med basalintryck men utan kort,skarp
mittttra.Sidokanterna otydliga fran ovan.Anten‐
nemas4-8 1eder kortare(Fig l)Iく roppen slanka‐

re byggd.均 uSbrun art.0.55Ю .58 mm.Penis och
spermatheca(Fig 4).… .… ……  ………Jらツ′ο′α′α

Pr″′ο′
““

″
“
′sr力αtt Rossk.― Denna art har

sannollkt vaHt fё rbisedd p g a dess speciella lev‐
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nadssatt. Diuret har vid enstaka tillfhllen tagits

vid havning t ex av Baranowski(1979)i Skinc

och av Lundberg(1979)genOm bilhavning i MCl‐

lansverige.En gang har arten tagits i sin naturliga

biotop.Israelson(1957)fann arten i l excmplari

en graskOmpost i Hassleh01ln.Jag har den fran

fem skanska lokaler. Den ar,Ined undantag fё r

en lokal,tagen genom sallning av graskompOst.

Den 24.9.1978 fann jag vid Vittskё vle i 6stra

skane en nedfanen fagelh。 lk som lag i ctt lё v―

skogsbryn Genonl att silla innchallet,som mest

bestod av blё t spillning,erhё ls ett exemplar av

Pri′′ο′″
“

llク

`∫

′力α

"Rossk.och dessutom nagraexemplar var av Иr力′′α οεε′′′α Er.,ノ4′力′ra′χ―

`ヽ

θ′′′″s Kr.och И′′οcたα″a sα″g“ IPt′ θL.Fё r ёv‐

rigt har jag P.″′′sr力q" fran Angelholm
6.6.1978,frin Vittskё vle 25.6.1979(se nedan un‐

der P.771α″g′″αr″″),fran det sandiga Revingeぬ 1-

tet 2 mi1 6ster om Lund ll.9.1979 och slutligen i

2 exemplar fran Kungsmarkens golfbana utanfё r

Lund l.101979.

PrJ′ ′ο′′″ 771α″g′″ar夕711 Aub6-Nagot ovantat

ar val fyndet av denna sallsynta ptilid i graskom_

post.踊 uret har hittills mest patぬ ffats i spilining

av olika slag Si har t ex lsraelson(1963),Bara―

nowski(1978)och Lundberg (1979)tagit den.
Mitt fynd daterar sig fran den 25.6.1979.Det
glordes i en graskompOSt som var utlagd i ett

skogsbryn i trakten av Vittskё vle i Skine. Sko―

gen utgiordeS av ett aldre bestand planterad

gran.Diuret levde dar tillsammans med bl a PrJ‐

″ο′θ  たIrr7z′′  Hcer,  EIr、pr′″′IPl  sαχO″′c″″

Gillm.,P″″ο′′′η sc力 ″α″zJ Flach,P.″ ″
`sr力

の

"Rossk.,И crο rrfε力Js′α″ソα Rossk.,И  s〃ッα′たα

Rossk.och И.′ fsρα′Matth.

P′ J′′ο′rr″l sα力′b`″gi Flach― Sm. Agunnaryd,

7.7.1979. Fyndet av denna art som JordCS Vid

sallning av ett fagelkadaver sonl lag i en gras_

kompost,ar trOligen det sydHgaste i vart land.

Likasi torde Иε″οr′ノεЙゴs cο g″ara Matth。 , som
ocksa fё rekom i komposten,ha sin hittills syd‐

ligaste kanda utpost har.

P′ιηχ sρ′
`″

″′″s A, Str. ― Sdm Harts6n,
31.7.1980 och Sdm.L6vgardsh01men,12.7.1980.
Denna daligt kanda art ar tagen i nagra spridda

landskap i Mellansverige, dock tt i S6derman―

land. De flesta fyndcn ar giOrda genOm bilhiv‐

ning.Mina fynd harrё r sig dcls fran en gammal,

grov talltta,dels fran en motsvarandc cklaga.

Blda tva lag ganska skuggigt i urskogsartade
bestand av tall,gran och ek.Genom att salla av

solen uppvarmd bark,sonl 16rsiktigt lossades si

０
，
。‐

ｍｍ

矧
騰
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att det darunder liggande gnagmJolslagret med‐

fёUde,erhё ls nera exemplar fran tanen och ett

exemplar frin eken.Blde forma aptera och for‐

ma alata var fё retradda. 1)en tycks aHtsa icke

namnvart skiba sig fran den vanliga P.sα ′
“
″α′Js

Heer i biotOpvalshanseende.M● ligen fё redrar
den skog av ursprungligare natur.

S/PIた″″s f′fεο′″Fs Fairm.―  Sk.Lund,
10.12.1979 1)etta, det andra skanska exempla‐

ret, patraffades vid genomging av dHftmaterial

fran H● ea,som hade svimmat ёver sina bぬ d‐

dar och drankt nagra leriga,liglanta betesmarker

i stadens utkant. サミven nagra enstaka P′ J′Jο′
“
″

Sρ′″ε
`J AHib. tillvaratogs. S. y,″

ε。″77JS leVer

brmodligen pa de leriga stranderna av H● ea
■ere i sprickor och under ruttnande vegctabilier.

3α
`ο

θ″α″α′αρO″ Jεα Matth. ― Funnen i ett
exemplar genOm salining av en utlagd graskOm_
post i kanten av urskogsomradet vid Batfors,

Uppland 24.6 1978 1)en levde dar tillsammans

med bl aИ ′力′′α∫0グ′r″α″′Bernh.
ノ46′οrrJc力 ′s c力′ν″ο′αrF Allib. _ Denna som

mycket slllsynt ansedda art tillhOr ocksa den
grupp av ptilider som,nar man val bё ttat sё ka
dem i deras ratta miuё,ぉrmOdligen kommer宙 sa

sig vara betydligt vanligare an vad man hittills

trott.I min samling flnns exemplar fran Sk.
Lomma l.12.1978 i b五 nnande tridgardsk。■1‐

post,Sk.VittskOvle 19.7.1979 i graskOmpost ut‐

lagd pa sagspanshё g, Sk. Lund 24.8.1979 som
ytterst talrikt fё rekominande och tillsammans
med ノ4ε″οr″ノε力′∫ gra″″′εο〃Js Mannh. domine‐
rande diur i en stOr g6dselstack.Aven ett exem‐

plar av Gα brο″′力″s r力θ″″α′″771 Aub6 erhOIs.
Samina dag togs Ocksi ett exemplar avノ 4ε″0‐
rrFc力 Js`力′ッ″ο′αrノ Allib.i en graskompOst i Var‐

pinge vaster om Lund.

/4crο ′′′ε力′sJ″ s′′α′Js Makl._Bland de markli_
gare exemplen pa skJbaggsirnmigranter under

senarc ar ar denna art Den var bre ar 1965可

kand utanfor NordameHkas granser. Det aret
upptacktes den i England av Colin Johnson

(1966)ochi Norgc av E.Sundt(1968). 1971 togs
dcn fё r fё rsta gingen i Sverige av G6sta Glller‐

fOrS(1973)och ar numera utbredd i hela vartland

och har dessutom blivit en av slaktets vanligaste

arter.Den flyger garna Och man far den ofta vid

havning men aven vid as, ruttnande svamp,
spillning,i sagspan,kompOSt osv. Dct kominer
ocksa att bli intressant att se om dess hastiga

spridning komlner att paverka andra Иεrο r″ゴ‐

c力 Js―arter Det skune i sa fall rё ra sig onl′ α″ッ′‐

och s`′ブεα″s‐ grupperna,vars representanter ut‐

nytlar ungeね r samma nischer som И.′″s“′α″お.

Иcrο′″た力お″ο″ν
`gic・

αA.Str.― Denna art ib_
rekonllner s,Isynt pa tvi lokaler i Vittsk6vle‐

trakten i Skane. Den ena utgё rs av en stor sag‐

spansh6g varpl en kompost av slaget gras var
upplagd. 1」 r den sanades vardera ett exemplar
19 7 och 4.8.1979. Dessutom havades ett exem―

plar 29.5.1979 pa samina lokal.Den andra loka‐

len utgё rs av den under O′ ′g`〃α ″ακα A. Str.
omtalade graskOmposten, varur sallades exem―
plar blde ijunl ochjuli 1979.

Иε″οrrJε 力な θ″″ο′グJ Rossk _ Sk. vOmb,
9.5.1979 och Sk. Hackeberga, 30.6. 1980. Den

ende svensk sOm tidigare ko■ llnit i kontakt rned

denna art ar Arne Sundholin. IIan sinade ett
ncdfallet hagerb。  20.5.1950 vid Fё rkarla l Ble‐

kinge,varvid han erhё ll flera exemplar. Den ar
ocksa kand fran nagra lokaler i England,Tysk‐

land och Danmark.I Danmark har man funnit
den under ett gravling‐ kadaver ijuli och augusti.

Mina 5 exemplar harjag funnit dels under en dё d
kanin som lag ilucker 16v16rna i bokskog,deis i

en utlagd graskOmpost sOnl placerats i kanten av

en bokdunge vid Hackeberga.

Иε″ο′″Jεカメs da″ ′εα sundt― I Inin sanlling sitter

2 ex. av denna s,1lsynta art. Det ena ar taget

10.12.1979 ute i ctt stort sumpomrade i Vitt_

skё vle―trakten i 6stra Skane. Dar sanades det
fram tillsammans med hundratals И6″οrricカ プs sJr‐
α々ιれsお MOtsch.ur fuktig 16vfё rna som lag under

nagra stora Salix― buskage. Detta ar fbrmodligen

artens naturliga typ av biotop. Fyndlokalen fё r

nlitt andra cxemplar ar dOck fOga naturlig fё rノ4.

グα″′εα. Det sallades namligen fram ur den fukti‐

ga fOrnan under ett ratturskadaver 12.4.1978.

Kadavret lag mitt inne i en granplantering vid

Hcrrem61lan i ёstra Skane.I ochお r sig ar fynd_

lokalen belagen nere i en bickdal sa fё rmodligen
rёr det sig om ett ёvervintrande ttur SOm flugit
upp en bit fran sin naturliga vistelseort.

Darmed ar 4 skinska lokaler kanda. Tidigare

har arten tagits av Palln i Skaralid och av Bara‐

nowski i Forsakar(1977).Ett intressant faktum

ar att ana 4 fyndlokalerna ligger i anslutning till

vatten eller fuktig mark.Tydligen gar∠ .″α″′εθ

helst pa fuktiga lokaler av olika siag.

Иε″ο′″′ε力Js Jケα′
`″

″α Johnson- 1978 anmalde
Baranowski denna intrcssanta art fran n島 3ra l。

_

kalcr i Skane och pa 01and. Fё rmodligen kom‐
mcr den att visa sig vara utbredd 6ver stё rre

delen av vart land.I Inin sanlling rlnns exemplar



fran upl・  Batfors tagna vid kvallshavning
18.6.1978  och  i  en  gamlnal  halmkompost

19.6.1978. Vid Maltesholln i ёstra Skane togS l

ex. 12.7.1979 i en hёg med multnande gras som

lagts ut i gaminal bokskog. 19.7.1979 togs l ex.

pa farspillning som lagts ut i en lё vskogsdunge,

。cksa det vid Maltesholln, I gammalt h6 togs
ytterligare ctt par exemplar 25.6.1979 vid Vitt―

skё vlc,Skane.И .ル″
`″

″a tycks bredra ungeぬ r

samma slags biotoper som t ex И.力sεた′″″JS.

Det kan f ё vara besvarligt att skitarrar′ ′″α
fran′2sεJθ

“
′α″J∫ .Bast skijer man dem pl anten‐

nerna som ar myCket kortare hosjttscた 夕′αris.И .

fraセ″″θ har, liksom de ёvriga arterna inom
yasc′ε′Jα′Js gruppen, linga, slanka antenner.
Spermathecans utseende har hittills ansetts vara

en tillfё rlitlig karaktar vid bestimning av arter

inOm力 SC′ε
“
′α″Is―gruppen. Emellertid vaHerar

spermathecan (1lkSOm i viss man en del yttre
karaktareo Och man b6r可 偽sta fbr stor vikt vid

sma detater i dess utseende. Sa kan t ex den

stora vindling som ar belagen just under tratten

variera kraftigt,bade med avseende pa lage och

form.

Иε″ο′″:6カ′sρ
“
″J′θ Er.(′04gゴ cο″れJs auct.nec.

Mannh)―  Bland Vara ИcrorrJε λls‐arter rlnns

nagra,vars levnadssatt rnan kanner f6ga.Tlll den

gruppen hё r denna art. И. ρ′″′′α tycks vara
ganska sallsynt Och fё rekominer i ungeね r sam―

ma biotoper som И.b″ッ″ι″″JS Er.Stundom
upptrader blda tva tillsanlinans Typiska bio―

toper ar t ex bland detritus och uppspolad dHft

vid a_。 ch ttё Strander.Sa harJag funnit den vid

Vomb可 6n och Ringttё n i m可 OCh nOvember.
Men enligt andra uppgifter kan den aven patr瞥 _

fas i gamlnalt fuktigt h6 med musgangar och i

murkna trad.
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Tlll sist vill jag tacka Colin Johnson, Claude

Besuchet och Richard Baranowski fOr vardefull

可alp med bestamningar Och br manga goda rad.
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