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The author reports two species of Lelodes (rufipennis Payk. and gallica Rlt.) as new to
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des. Therefore, the method of dissecting male genitalia is described. Swedish species of
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species ofLeiodes are illustrated and distribution maps for three species are presented.
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Inledning

Undcr nlitt arbete med de svcnska leiodiderna
harjag systematiskt gatt igCnom ant inaterialjag

kommit at.Aven Om manga exemplar aterstar att

sc,kanjag redan nu presentera cn del av resulta―

tct. Vid identificringcn har jag haft gott samar―

bctc med den tyske coleoptcrologen Hermann
Daffner som just nu rc宙 dcrar dc palacarktiska

arterna av slaktgruppCn Lciodini.助 alv har jag

pibё ttat cn rCViSion av de nordamerikanska ar―

terna inkl dc mcxikanska. Redan nu kan sagas

att vi far rakna med bctydande fё randringar i

nomenklaturcn i framtidcn, inte nlinst nar dct

g,ller dc svcnska arterna.

Metodik

ι′′ο″′s― artcrna hё r till de mcra svarbestimbara

skalbaggarna. Detta beror i fёrsta hand pa att

arterna ar utsatta fOr en betydandc variation.Dc

llesta av dc karaktarer som normalt ar vardcfulla

i artskibandC Syfte varierar.Dcssutom ar slaktct

artrikt.Ofta ar gcnitalprcparcring den enda utvi―

gcn fё r att klarlagga vilken art man har framfё r

sig Da undcrs6kning av dcn hanliga genitalappa―

ratcn hos flcra L′′ο′′s― artcr minga ginger intc

gar att undvika,skaH jag i det fёbande kOrtfattat
redogёra fOr dcn mctodik som har lampar sig

bist.

Genitalierna tvattas fё rst i 70-80% alkohol

Dc far ligga i spriten tills ana luftblisor fё rsvun―

nit Darefter fingar man upp Organet med en

nalspcts och bJlyttar det sa snabbt som mangt

till cn droppe euparal, vilken applicerats pl en

liten bit genomskinlig plast.Om luft vid 6vcr6-

Hngcn anda hunnit tranga in i prcputialsacken
mastc man gёra om processen fran bё ttan.om
man lyckas(man ttr prё va sig fram)latCr man

preparatet ligga i ctt dygn mcd ett lock ovanfё r

sa att intc dammpartiklar tranger in i det annu●

steinade euparalet.Nu lagger man organct i det

lagc inan ёnskar cftcr att lё rst ha lё gt upp ytskik―

tct av euparalet mcd en liten droppc ''ぬ rsk''

euparal.Euparal tas enklast ined huvudet pl en

insektsnal Eftcr ytterligare ett dygn kontroncrar

man att lagct pa organet intc andrats. Euparalct

ar nu hardarc i sin konsistcns lnen gar bra att16sa

upp mcd flytandc cuparal Efter ca 2 veckor ar
preparatet fast och helt genomskinligt. Euparal

som ar helt stel kan 16sas upp i absolut alkohol

mcn man fir rakna mcd att plastcn ocksa lё ses

upp ochぬ1ls ut som cn mi61k宙 t massa,宙 lken

inte bёr komma i kontakt mcd gcnitalorganet.
Dcn har bcskrivna mctodikcn har av nlig och

manga andra visat sig vara yppcrlig nar det ghHer

att dctabstudera gcnitaliers inre byggnad, mun―

delar,stcrnitcr,borst m m.Kraftigt kitiniseradc

strukturer,t cx hanliga genitalier av vissa cara―

bider, maste behandlas pa annat satt(se tCX
Lindroth 1961:6).

Lelodes rurlpennis och narstiende arter

Denna art hё r till en grupp som under lang tid
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vallat besvar vid besthmningen. Till dcnna
grupp,ο b′ sα―gruppen,raknar jag tills vidarc tre

arter i Svcrige,(,わ′sa Schm, ″″わ′α Kug. och
″′嶼p′″″′S Payk.Dc blda artcrna οb′∫′och″ιr‐

わ′α angcs i Catalogus(1960)sasom utbredda i
hela landct,Vid genomgang av svcnskt inaterial,

dar bestamningen framst baserats pa gcnital_

undcrsё kning av orakncliga cxemplar, har dct
framko● 1■lit att endast οあ′∫α ar utbredd och all―

man ёvcr hela landet.L.r/1ィ ιFα harinte bara visat

sig ha cn sydligarc utbredning,dcn bestar ocksa

av tva arter. Efter att ha sctt typcxemplaret av

″′√ρ′″″おkunde Daffncr ochjag faststhlla att det

i sialva verkct ar denna art som i Svcrige gitt

undcr namnet″″わ′α. L. ″′t′ρ′″″FS bcskrevs av
Paykull 1798(som Sρ 力α

“
′′″′ι

`711″`lip′
″″Fs)och

har ilitteraturcn betraktats som en abberation av

′,′ b′α

SVSr′ 722α rISた ol,′ rsIた r

Dc ingaendc arterna i ィル′sα _gruppcn har bl a

bUande kannetecken gcmensamma:mellanbrё s―

tets k61jamn och a Starkt sluttandc,framsken―

bcn relativt starkt utvidgade mot spetsen, sista

antcnnleden d cller Obctydligt smalarc an nast

yttersta ledcn,antennklubba smal och jhmnbrcd,

fram― och mcllantarser hos hanen tt Starkt utvid‐

gade,pannan mellan ёgoncn med i rege1 4 stё rre

punkter,huvud● pafhllandc stort,halsskё ld ut―

an inbuktning pa var sida utmcd bakkanten

Flera sk,l talar fё r att ι.′たでα Panz. skullc

kunna inga i ob′ sa― gruppcn, men en slutgiltig

bedё mning har annu eJ』 OrtS Denna art ar dock

latt igcnkanlig pa bl a sin(hoS utね rgade individ)

mёrka farg och tackvingarna,vars striinmor har

ovanligt minga punkter, stacndc i tat fё bd.L.
Sρα″″′―S(/11t′′ノ′″′A Str.liknar`,わ ′sα , Incn bё r

p g a kёnskaraktarerna hinf6ras till cn annan
grupp.I Nordamerika rlnns flera arter som utan

tvekan star oι θsα ―gruppens arter rnycket nira.

Hanar av οb′ srr― gruppens arter kan utan stё re
svarigheter idcntineras med 可01p aV genita―
lierna. Dc scnare har cn inrc byggnad som 可
tycks vanera mcnan olika individcr av sanlma
art.Darcmot handcr dct● shllan att sklcritcrna

f6rsttuts ur Sitt ursprungliga lage vid hardhant

behandHng Vissa svagt kitiniscradc sklcriter kan

t O m andra lagc nagot om stё rre luftblasor har

trangt in i halrunlmcn menan skleritcrna.I Fig. 1

har jag avbildat dc tre artcrnas gcnitalorgan,

varvid man shrsknt skaH observera skleritcrnas
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Fig l. Aedeagus hOs L′ ′οグ′s‐ arter ―A.L οb′ sα _
B二 .あらね ―C.二 .″げρ′″″お ―D&E tt gα″′εα
A― D sedda fran ventralsidan(ventral vicw),E fran
sidan(latcral view)

1亀C OCh utseende samt paramerernas rclat市 a
langd i fёrhallande till pcnisspetsen P g a den

svaga fё rskjutning av skleriterna, som ofta ar

oundviklig, ska‖  man vara observant pa att det

kanske intc stammer hclt nar man jambr sitt
prcparat mcd nlina rlgurcr Efter en tids ёvning
lar man sig Snart vilka sklentcr som kan andra

lage och i vilkct plan.

Honor av οわ′∫α―gruppens arter ar i allmanhct

mycket svara att bestinlma.Det rlnns visserligen

flcra karaktarer inan kan anvanda,mcn de ar alla

oftast rclativa och mastc ses samtidigt Jag re―

kommendcrar da“ ёr att man fё rst lar sig arter―

nas habitus gcnom att genitalprcparera ctt antal

exemplar si att shkra individ crhancs(iden man

man lyckas fa tag pa dcmi annars far man iana
matcnal).Har bjer en bestamningStabell br
honorna.

1. Stёrsta artcn, oftast 3,5-4,O mm lang men
varierande i storlek (dVargcxcmplar funna

framst pa h6stcn). Huvud, halsskё ld och
tackvingar av samma ぬrg. Halsskё ld stor i

fё rhallande till thckvingarna,dc senare pafal_

lande korta och breda Halssk61dcns punkte―

ring oftast rln Punktc面 ngcn i tackvingarnas

strirnlnor grOvrc och glesarc ..`,わ ′∫α Schm
― Artcr under 3,5 min Huvud och halssk61d

ofta mё rkarc an tackvingarna, de senare
ibland med mё rkarc sutur(excmplar mcd
samma rarg som θb′sa ar dOck vanliga).
Halsskё ld tydligt nlindre i fё rhinande tin
thckvingarna, de scnarc oftast langrc och
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nlindre breda. Halsskё ldens punktering an―

tingen fln ener grё vre. Punkteringen i tack_

vingarnas striinmor flnare och tatare ..... 2.

Nagot stё rre art,oftast 3,0-3,5 mm.Hals‐

skё ld vanligen med enぬ rgkombination som
mycket paminncr om den hos L.′ αソ′SC′″S
Schm.,namligen mё rkare pa rnitten och orcnt

buSare pa sidorna;gぬ nsen mcllan den uusa

och mёrka rargen ёvcrgar oskarpti varandra
Tackvingar tt fё rmёrkade. Halssk61d med
tydligt gr6vre och nagot thtare punktur.

Tackvingarna med nagot grё vrc och glesare

punktcri stHmmorna(men tt Sa utpraglat som

hos οb′ sα ), menanrunlinen svagt vllvda
・……………………………………α′′b′α Kug.
Mindre art,oftast 2,5-3,0 1nm.Halssk61d an―

tingen helt uus cllCr Ocksa mё rkarc(ibland

nastan svart),InCn di● Sa tydligt buSare pa

sidorna som hos J77b′ α. Tackvingar ibland
fOrmё rkade lings suturcn; mycket shllan ar

thckvingarna nistan svarta. Halsskё ld med
fln och gles punktur.Tackvingarna rncd nagot

flnare och tatare punktur i striinmorna an d7r_

夕α,mellanrummen planare.rぼ p′″″S Payk.

Utbredning

Som antyddes ovan ar L.ο b′ sα den anmanaste
och mcst utbredda arten i vart land. Den fOre―

komincr troligen i samtliga svenska landskap

aven om jag intc sctt belagg frin Bohusian och

Dalsiand(可 heller sedd fran Gotska Sandё n).Da
artcn ar av nlindrc intresse i saminanhanget har
jag inte lordningsthllt en pHckkarta med dess

utbrcdning som jag』 ort fёr dc andra artcrna.

L. グ′ィι♭′
`7 tir uppcnbarligcn cn sillsynt art i

Sverige med ganska sydlig utbredning(Fig. 2).

Fynd fran Skane saknas an sa linge.De fataliga

取ndCn har」 OrtS pa bjandc lokalcr:Blekingc:

Fёrkarla(A.Sundholm,coll.LM),Oland:Aト
gutsrum(Alan Dufbcrg),Halltorp(A.Sundholm,

coll LM), Vastergё tland: Nordbillingcn(0.
Lundblad,coll.NRM),Kinnckulle(?leg.,coll
LM),SёdCrmanland:Osmo,Å rsta,visterha―

ninge och Sorunda(B6可 e Andersson),Uppland:
Molnby― Vastlunda(Jan C)lSSon), ViStmanland:

Strё msholm (Bё ttC Andersson, Peter Ceder―

str6m och Stig Lundberg). De fё rsta sakra cx.

som jag sag var dc som togs av Cederstrё m och
01sson 」an Olsson har tagit sina cx pl cn ing i

kanten av ett nedlagt grustag.

L″ι√′ど′″なforckommer lokalt allmant i syd―

LA,.'ヽ
Fig.2. Fyndiokaler f6r:― A.L′′οグ′sグ′

`b′

α.― B L
″顧 p′″″′S― CL.gα′′′cα .

The Swedish distribution of:― A.L ど′
`b′

α ―B L
″ぼ pa″がS― C・ L gα′′fεα.

ligaste Sverige(Fig.2).HittillS kand fran skane,

Blekintte,Halland,Smaland,oland Och Gotland.

Arten ar framf6rallt funnen pa ёppna sand― och
grusmarker.

Leiodes gallica

Vid ett tidigare tillfallc(Baranowski 1980)harjag

i Entomologisk Tidsknft anmalt en ''annu 可
identiflerad L′ ′οグ′s― art". Dcnna art har statt

obestamd i nlin samling i nera ar. Inte heller

Hcrmann Daffnerlyckades avg6ra vilkcn art det
var fragan om.Alldeles nyligen mcddclade Daff
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ner att han, efter myckct sё kande, hittat typ‐

excmplaret av ι.g′〃た.α Rtt.i Museunl National

d'Histoire Naturene i Paris,。 ch att dcnna helt

ёverenssthmde med de exemplar som tagits i
Svcrigc

Det fOrsta svcnska exemplarct av L. gα′″(lα

tog jag vid kvhllshavning utmcd en litcn grusvig

nara Maltcsholln i 6stra Skanc dcn 18.8.77.Lo―

kalen ar fotOgrafcrad och publiccrad i Entomo―

logisk Tidskrift 1980, sid. 101  Senare har.iag

tillsammans mcd Mikael Sbrensson erhanit nar_

marc 300 cx. i glasburkar, som gravts ner som

ね1lor i ett dikc nara vittskё vle.Lokalen ar nar_

mare beskriven av mig undcr artcn L.ノ 7α ソ
`sc′

77S

Schm.l ovannamnda Ent.Tidskr.(BaranOWSki
1980) SirSkilt pl eftersOnllnaren och h6sten

i978 fann vi arten i stort antali長 1ヽlorna H6sten

1981 var den fortfarande vanlig l ttillorna har vi

samrlaniagt fatt 4 L′′ο″′s― arter,alla betraktade

som shlsynta eller mycket s,1lsynta. Fё rutom
g′′′fα7 1eVer har′αl,′ s(′72S Schm.,て,わ′ο″gα Er.

och″′′gて,sa Stcph De ar alla utpraglade hё st‐

artcr.二  gα′′′(α har av mig antrarats inte bara

har utan ocksa i narbelagna lё vskogsomradcn
nara vittskё vle,samt l cx den 7.10.79 vid Hcr‐

rcm61lan nara Degebcrga. Detta togs i cn mark―

falla i ett 16vskogsbryn.Sё rensson har patraffat

arten pa den larde Och sista lokalen,namligen i

en nlark長 11la pl en skogsing nara Borrestad,dar

han flck 2 ex. dcn 7.10.79. Lokalen ligger uppe

pa Lindcrё dsasen. svenska ex. av gα 〃′(α ar
rcgistrerade under tidcn 18.8-30.10, varav de

nesta ar tagna i mitten c‖ cr slutet av scptember

samt i bё ttan av Oktober. Fig. 2 visar utbred―
ningcn av gα〃′(′ , som den hittills blivit kand.

Vid mina brsta fё rsё k att besthmma den sar‐

cgna二ご
`,α

′s― arten,komjag fram tin att det skul‐

le kunna vara den bl al Danmark funna ι.b″″″―

″′α Sturm.Vid jambrelsc med mellaneuro―
peiska exemplar av ι″′

`72″

′α kunde latt kOnstate‐

ras att detta var fel.Jag lanade da ctt antal dan―

ska och ett engelskt exemplar avわ ′7r″ ll′α. Kan‐

ske inte hclt ёvcrraskandc var att alla dessa

ёverenssthmdc mcd dc svenska. Nar nu artfra_
gan fatt sin 16sning, blir siledes resultatet att

gα〃′(α far crsattaゎ″″″77′α i Danmark tills dess

att allt danskt FnatCrial reviderats.

二 gα′′′(θ  har tydligen nara slttktskap mcd

わ″′ィ″″′α.Gar man i victor Hanscn's bestam_
ningstabcn i Danmarks Fauna konlmcr man tvek‐

16st fram tin ι′ι′7t′′α. Blda artcrna kanneteck_

nas av dc mot spctsen endast svagt utvidgade
framskenbencn, den smala,jamnbreda antenn―

klubban som alldd ar Jus samt storleken
(1,9-2,6 mm).L gα′′ノ(・α skijcr man frin br″″―

71`α pa bl a antcnncrna,sonl ar betydligt langre,
den smalare kroppsformen och aedeagus, som
avviker markant むα〃′(α ar avbildad i Fig。  1).

Dcn mest utmarkande(och OVanliga)karaktaren

som gr7′″(α  uppvisar ar dOck tackvingarnas
punktstriinmor Punkterna star i sa tat fё ud,att
dct bokstavligen ser ut som om vissa punkter i

andra ti‖  femte strirnman inte far plats, utan

hamnat utanfё r den egcntliga punktradcn.L`Jο ‐

″′s gα″ノ(a beskrevs av Reitter ar 1884 och hari

litteraturen upptagits sonl synonym till ι.b″′ィ″‐

″′α Sturm.
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