
Anteckningar om svenska coleoptera 2

GOSTA GILLERFORS

B′ /plわ′ど′ο″″′grた'ο′″′ Gyll.― Ha.Tris16vslage
22.2.1977. Vid salining av tang pa sandstrand

togs ctt excmplar. OvanfOr strandcn ar marken

hedartad med bung-OCh krakbarsvegctation och

荀uret tOrde ha kommit darifrin.

B′ /11わ′″ο″αて″″′S(｀

`″
S(Dalla Torre)一 Vid in―

sanlling av skalbaggar vid kanten av en ■lindre

vattensanlling i en sandgrop dcn 26.5.1979 i

Stinga pa Gotland erh61l jag ett exemplar av

denna art. Den fuktiga sanden var starkt slam―

haltig Ejurct togs springande i solskcn tillsam―

mans mcd andra bembidier, smakortvingar och
heteroceridcr  ArtbcstamningCns 五ktighet har

bckraftats av Rickard Baranowski och Stig
Lundberg bl a efterjambrelse mcd B.′ ′″′′rfrrll
Er. Fyndplatsen ligger c:a en mil fran narmsta

kust och det kan val fё rmodas att arten har cn

fast stam pa ёn.Enligt Horion(1941)skan aχ frr′ _

SC′ 7tS Vara en montan art sonl upptrader vid rin_

nandc vattcn.En fynduppgift fran Hesscn(Vast_
tyskland)angcr dock att dcn tagits vid en 16ssier―

grOp, vilkct kan stamina ganska bra mcd fynd―

platscn i Stinga En fynduppgift av Sandin fran

sarb i Halland har ddigare ifr髪 3asattS av bl a
Lindroth(1961)och Lundberg(1978).
3`″わ′rriο″ ヵ″″′″α′′ Sturm ― Ha.Svartra

22.6.1977.Vid ctt besё k av Andcrs Tё rnvan kom
vi fё rbi en torvmossc som Sag ut att vara ctt
stanc dar man kunde vanta sig 3 /1ι ′′″′″α′′ E←
tcr cn stunds letande fann vi ocksa ett par sma

snabba bembidicr som visade sig varajust/1″ ″′―
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′α′′. Jag har scnare tagit cnstaka exemplar av

artcn pa samma mosse. 1)cn tycks ha ganska
spcciclla krav pa nlijё n di dcn endast har tagits

pl cn stracka av c:a 20 m utefter ett gaminalt

dikc. Utanfё r dikcskanten ar marken nastan
fcgetationsfri och tamligCn fllktig.助 uren haller

till vid kantcn av sma liung-Och starrtuvor.Ut―

satta burkぬ 1lor har● g市 it nagon angst.En an―

nan trevlig skalbagge,som jag har tagit pa mos―

scns torrare partier i Fο ″″た'α sa″ g″レ′a rtrs`θ _

samhanen ar EIrc。 ″″″s(.′αソ′g′″(M● 1)
И″α′αα″′力ο♭′α Villa― Vid ett besё k pa Hal―

lands Vader6 5.4 1980 salladejag fё rna undcr ctt

vildapcltrad nara stranden. Vid gcnomging av

sallgodset patrarades ett exemplar av denna fё r

Sverige ovanliga art.Dcn fё rekomincri Syd― och
MeHaneuropa men blir allt sallsyntarc mot norr.

D,」ёr ar det val maligCn sa att ttur som patri←
fas i vart land可 11lhёr nagon fast stam utan

cndast ar tillfhlliga. Den har tidigare tagits av

Lamprecht i Skane, vitcm6Ha och scnast av
Thomas Sandgren vid Ekerum pa 01and
9.7.1972.

D″ο″ノィィs721′′α″ο(で′力α′″sD可 ―Ha Hunnc_
stad 18.l1 1979.Denna cndast fran Skane tidiga_

re kanda art togs pl en dikesren vid sandig aker.

0″′οイッr′ ss′ρr′ ″rriο″α″s(Gyll.)一 Vid en rcsa

i ёvre Norrland● 1lsammans med Anders Tё rn‐

va1l och Peter Ccderstrё ■l sommarcn 1981 stan―

nadc vi vld en nllndre back i Lahnasuando soder

om Tarcnd6 21.6.Dels sallade vi driftmaterial pa
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slambankar med rik forekomst av skalbaggar,

som B′″♭〃′ο′ ″″cr`ィ″ Zett., 〃yグ

“
″′c″′α

64′力′′αりr″グfl'′ ″′′Fs(Epp.)(enstaka),И ′/1′ rα ′ο―

′α″Fs Bernh. och andra mera tHviala arter. Bac―

ken var tanlligen grund med sand― grusbottcn.

vid havning i bickfaran ined strё mmandc vatten
ick宙 ett stort antal θ″′οめ

,r′ S tillsammans med
Bry`./1ル

`s′
′′1'α r″s(Panz.)ssp.(ア メ∫′α′ιrs J.Sahib.

0″
`ο

イッr′s_exemplarcn var till stё rsta delen

Sθ″″α′たF(Sahib)(″′ソα′′∫GyH.),men bland dessa
fanns det ocksi en del exemplar av sepr′ ″―

′″fο rtα ″s(Gyll.),en art sonl under senare tid cn‐

dast ar tagen i ett exemplar 1969 i Lu Lpm.

(Lundberg 1976).
L′′οグ′s ′ル″ra  Steph. ― Ha  Hunnestad

20.8.1979.Vid kvanshivning eftcr cn■ lindre vag

mellan akcrmark och skogsmark erhё ls ett

exemplar Skogen bestod av c:a 40‐ arig gran_

skog. Utcfter vagen vaxte 16vtradssly av olika

arter.Andra L′′οα′s― artcr tagna pa samma lokal

ar: ′″′ゎ′た′′(Schm), οわ′οllgα  (Er.), s′′どS′α
`.rI

(Kr.),(｀ α′(｀α″α′′(Er)och c/7`わ ′α(Kug.).

C/70′′l'α  ′′οplg′′α (Payk)一  Hao Nё sslinge

28.11.1974.Jag har vid nagra tillfhllen unders6kt

bon och gingar av vattensork,som fё rekonllner

ganska sparsamt i Varbergstraktcn Darvid har

Jag kunnat konstatcra att inscktsfaunan ar myc―
kct fattigare har an i skane.utom ε/1.′ ′ο71gα′α

har dock nagra intressantare arter kunnat fangats

i gingarna,som Car()ps rt′ g″たヽ′α),Fs Gerh.(dO″ ″′

Rcit.),飯ypοグα ′ο″g″′s MulS(d1lSammans
med C/1  ′′ο″gara)och И′′οc/1α ″a sραグた`′α

(Er.).

S′′″た/1″

``s 
ροll'′ ″′ (Fow.) (/1α ハ,'οο″fα ll′′∫

Will.)一 Gotl. Mastermyr 6.4.1979. Arten togs i

nagra exemplar tilisammans lned bl a S.ρ ″s′′ルrs

(Mun.)。 ch E″ て`
`,″

77″ S It'′′′′″/1α′″(Gyn.)i drift_
material i vatten vid 6vcrsvamning cfter sn6-

smaltning.Fё rstnamnda arter tycks tillhё ra vara

ovanligare Sr′ 71た
./1″

`ィ

s― arter di endast fa fynd_

lokaler ar kanda i svcrige.Delvis kan det bero pa

att de lever p1 lokaler dar de ar svatthngade.

Trots nera ars insamlingar pa Mastcrmyr harjag

aldrig tidigare patraffat dem dar SOm cxcmpel
pa en arts skenbara shllsynthet kan namnas
И′/1′ ′αわ″′rr′ ″′Joy som i ёvcrsvimningsmaterial

fran odladc myrar pa Gotland 1979 kunde fё re‐

komma i oerhё rda mangder,men trots detta可

flnns upptagen forlandskapeti Catalogus(1969).

ルイた″ορ′ρ′
`ぉ

′ar′ ′s Hampe― Artcn togs som ny

fё r Sverige 24 4.1975 Ha. Nё sslinge. Lokalen

dar tturen fanns ar myCkct spccicll.Den togs宙 d

sallning av gammalt murket och fuktigt avfalls―

virke vid cn gammal mindre, nedlagd sag. Den

fё reko■l sarskilt en bit ned mot marken dar dct

var synnerligen kant och fuktigt Artcn har avcn

tagits under liknande fё rhallandcn vid en annan

sag i narheten. stig Lundberg har aven fatt den

vid sauning av en gammal bradhё gi HOrnsё ,Sm.
(1977).Sa宙 ttjag vet brekommcr artcn narmast
i Jugoslavicn.

En beskrivning av arten finns hos Koch(1937).

Da den a rlnns medtagen i Die Kafer Mittclcu―

ropas llmnas har en kOrtfattad bcskrivning.Av
de svenska lイ た.″

()pep′71s― arterna star den nar_

mast′′ムマイS Er.i det dcn har 2 ryggribbor med
tydlig punktur inenan ribborna.FrinJl`′ 1'ιrs skil^

jer den sig bl a gcnom att skulder● bban ar starkt

upphttd och helt thckande tackvingens sidokant.

Ribban ar svagt vagformig.Mcllanrummet mcト

lan skulderribban och andra ryggribban ar nastan

lika brett som menanrumlnet rncllan andra rygg―

ribban och sturalribban.Ribban pa dcn ombttda

tickvingskanten ar endast rudirncntar. Liksom
hos′ィム'″s ar clypCus hos hanen utdragen i en
spets.

Pa samina lokal har avcn andra intressanta

artcr tagits som Ⅳ′″″αρ/1′ S ρ′たブεο′″s Reit.,

S(｀y″ 7770″αρ/1aS′77レ ′rr″ s(Chd.)OCh βりて,ρο′″s

(″αSSた 0″″お (Mak.).Nρ ″(.ノ (.ο′′お おrekomst ha―

de fё rmodligen nigot att gё ra rncd de musgingar

som fanns i bradhё gen. Arten har sedan f6r―

svunnit fran lokalcn.β  (ヽα′sSた 0`″ 77′ s haHcr till l

de ttupare delarna av bradh6gen dar det ar fuk_

tigt ined svampbildning.

〃′r′′ο′/1ορs sr′gル′71′b′″g′  Israelson ― Ha.
Hunncstad 10.10.1977. Den av Stig Lundberg

(1980)nyligen upptackta Och av Gunnar lsrael―
son(1979)bcskrivna art framsillade jag nagra

exemplar ur cn halinhёg vid kanten av en aker,

dar marken bestod av sandmylla Halinen var
ditlagd undcr cftcrsommarcn och dirfor ganska

obrindrad.コ uren h61 tiH nere mot marken.
FёlJande ar da halmen var inera rnё glig och rut―

tcn fanns inga exemplar av arten kvar.

r/1ル ,。 77ル

`s IPl``llSrζ
rF Shcerp ― Jmt. Jornllicn

30.6.1979. Tinsanlmans med Peter Cederstrё m
lctadc jag efter kortvingar vid en bOck Backfa_

ran och strandcn bcstod av skiffcrgrus och stc―

nar vadret var synnerligen olustigt ined ihallan_

de regn,I skiffcrgrusbankarna』 ordC Vi Smi for―

damningar och sk6jdc upp vattcn si att vi flck

sma vattensanllingar l dessa flё t det upp sma
kortvingar som hadc uppchallit sig i gruset.01ika



arter kunde insamlas som〃 yグrο S″ 7′て'′ar/4rル′αリ
s″ br′′′′s′777α (Kr.),〃 .脅4.,α′′′('α ′

``′

α (Sharp.),

r/1'710あ ル′s sr″α′グF Smctana (i antal) OCh ett

cxcmplar av dcn i Svcrigc cndast fran Abisko
kanda r.777fr″ Sr′″′.

0り′′′′rs″′grarο″Fauv.― Dct brsta fyndet i

Sverige av den 6sterifran snabbinvandrande art

JOrdeS Vid bilhavning 20.8 1978 Ha.Dagsis.
Men dcn tordc vid det tilllhllet redan ha varit

spridd i sёdra Svcrige(Dahlgrcn 1980)och nu‐

mcra inns den formodligen i st6rre delen av

landet Eftcrsom det hr en vhrmealskandc art

kraver den biotopcr dar varme utvecklas som

komposter och gё dsclhё gar. l en g6dselhё g av

huvudsakligast hastgё dsel i lDagsas togS Ctt antal

/21む″αrο″11lsammans med andra termoAla artcr

som Bθ力′771た ′′レα′αソ″′″″′S(CamcrOn)OCh
И′

`(,('力

α″α sα″gι

`′

′′α(L.).Samma hё st tog jag

aven O. 711igrα rο″ i en gёdselh6g i Vcdcrslё v,

Sm
Oχv′ο″α 71′grた .ο″ll′s Mtsch. ― Ha. Akuna

26.8.1977. Av denna nordliga art flck jag ett

exemplar vid bilhavning i barrskog. Som cxcm―

pel pa andra ovanliga artcr som endast ar tagna

vid bilhavning har i varbcrgstrakten kan nam‐

nas: ′ヽイた″ορ′ρ′ι′s r′ ss`″ι
`′

α  Curt, И′ο(ヽ ο″rα

“

r力 ′rα , ρ′α′ψο″S(Watcrh。 ), C力′′ο″ο″力α
′ο″g′ rα″sお (Th.)OCh E′′ρ′′ε′″sわ′s(′′7c″ s Reit.

Nackdelen med bilhavning ar ju att man inte

cxakt vet var tturen levcr,mcn i andra sidan kan

man erhalla ttur sOm kan vara svara att tt med

andra fangstmctoder.

ルイ′ο′た.α ′ο/1s′′ G. Benick ― Ha. Dagsis
l.6.1978. Det fё rsta exemplaret ick jag vid bil―

havning. SCdan patraffade jag arten i antal vid

Atran indll ctt sagverk.コ uren hёn dH i ttanten

av in i bark―  och sagspanblandad jord. Badc

ling― och kortvingade cxcmplar fё rekom
Иr/1′ rα グ′b′ ′ο′′′s Strand― Vid ёversvamning

av Himlein nara Varberg 10.3.1978 insamlade
jag cn dcl driftmaterial i vattnct.Darお rekom cn
ganska stor mangd skalbaggar, till stё rre dclcn

tHviala arter Mcn i matenalet patraffades ett par

av den fё rlandct nya och narmast frin Oslo― om―

ridet kandaИ  ″′ゎ′′ο′グ′s.Scnarc harjag crhallit
yttcrligarc cxemplar, mcn cndast i vattnct vid

ёversvamning. I likhet mcd narstiendc arter

tycks den lcva underiordiSkt,宙 lkct bl a dc sma

ёgonen tydcr pa. Andra arter av intrcsse som

tagits vid 6vcrsvhmning av an kan namnas:rr′ ―

(/17`S ′
'2た

″`OS (Hbst.), Lα ′/7″οbル′772 ′α〃′″ι″η

Nordm.. Gy″ορ力α′″α ′′′σ′″′′α Er.. Eρ ι′′α′α

И″′
`(々

″′″gar ο/27Sソ ′′S々α(.0′′)prara 2  75

′ο″gノ c′α)'メs ttё b.,И ′ο″α″′α ′777′ r′ SSα Er. och

Иrο″α″′α bα″α′I Brls.

Bο′bο rορο″αた″ααrそ′Fuss― Ett par exemplar

av denna sallsynta art togs pl Mastermyr,Gotl.

鴛島懸11:iti猟 :IP■鵠躍
eF轟

馳器:

starkt blekehaltig mark pl den dcl av myrcn som

可ar uppOdlad.Av fё ucarterna kan namnas TI・ οχ

/1Fs′′″ιィs(Pon.),SOm tycks vara en tanlligen van―

lig art pa limpliga lokalcr pa Gotland.3.た ″αarて′

har jag aven tagit i HaHand i ctt exemplar pa

sandomridet vid Haverda1 7.7 1978 under re―
sterna av cn d6d,mindre fagel.

3ο′Jrο
`/1α

″α οb′′977α Er.,υ′′′οrα ρ′α′α′α(L.),

cοrr′ (α″′α ρ′″′r′  Lohse och `′ s S′χグ′″rα ′
`ィ

s

(B6rn)一 Under varen och sommaren 1978 in―

sanllade jag nagra intressanta skalbaggsarter i

Hanand i anslutning till rnassavedstaplar huvud‐

sakligen av tall upplagda itva gamla sandgropar,

dels i Hunncstad och dels i GHmcton. Vcden i

Grimeton var importerad fran norra Tyskland
fran trakten av Luneburgerheide,Incdan veden i

Hunnestad kom fran den omgivande bygden.ヽ ′id

ett bcsё k vid Hunncstad l.5 tog jag vid sallning

av bark pa rnassaveden den fOr Svcrige nya arten

Cο′′ο
`α

″J′ ρ′rl θ′′ Lohsc och under ganska grov
tallbark`ρ S S′χ′′″rarι

`s(Bё
rn.).Vid Salining 5.5

under tallklampar med svampbildning patraffa_
des cn mё rk βο′′′ο

`/1ara, som visadc sig vara
den fё r Sverige nya arten Bο ′ルοε/2α″α οb′′9〃α

Er. Dcn 7.5 undersё ktc jag massavedtravarna i

GHrneton f6r att se onl aven dessa innehё H nagra

intrcssanta ttur.Undcr tunn bark pa tallved dar

barken satt si lё st att dcn gick att lossa mcd

flngrarna fann jag snart cn platt skalbagge,som

visade sig vara den i Sverige mycket sallsynta

υ′′′οrα ρ′α′α′α(L.)Dcn visade sig scdan fё re―

komina ganska vanligt pa tallveden. Fё retra―

desvis fanns den under tanlligcn tunn, ganska

16st sittande bark pa ved som lag ganska solox‐

poncrat Langrc ncr i travcn kundc eJ nagra
exemplar patraffas. Fё r ёvrigt lag veden val

skyddad och solbclyst nerc i gropcn. Pa vedcn
fanns ganlla angrepp av lρ s s′χ″′′′αr″s och un―

der vcd som lag pa markcn fanns iven har Bο ―

′ルο
`力

α″α οb′′″″α. Veden har i Griincton hade

legat ganska langc si att dcn till stor del var

barkfallcn och dif6r var utbytet av skalbaggar

fё r ёvrigt cJ sa Overvaldigande.I Hunncstad dar_

cmot,dar vcden var av farskare datum,erh61ls
ctt stort antal olika arter Av de incra intressanta

kan nhmnas P′α(.″ sα α′″αrα  (Sahib.),И ′ο777α″′α
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′′ο″garι
`′

α Er.,И ″οb′

`ィ

r77r力ο771SO″ ′(Kr.)och ZF―
′ο″αル″〃g′″′θ(Payk.).Ingen av de brst namn_
da arterna var tagna haritrakten.ι /′′′ο′αρ′′71α ‐

ra hadc d tagitS pa manga ari sverige,senast i

Sёdermanland(Lundbcrg 1978),frpS Sご χグ′″rar`ィs

fOrekonllner i ёvrigt numera endast i Norrland

och de ёvriga ar nya fёr landet. Alla de har

arterna rlnns i norra Tyskland och det ar dafё r

sannolikt att de har fout med massaveden hit.

Frin Grilneton har de scdan kunnat sprida sig till

Hunnestad. 01le Trottcstam tog scnare ett
exemplar av ι/′′′οrα ρ′α71α′α i Hunnestad. Av‐

standet inellan lokalerna ar c:a3km.Terrangcn

ari stort sett ёppcn akermark Undcr hё sten och

vintern 1978-79 bortfraktadcs lnassavcden.Fra―

gan ar nu om arterna har kunnat fa fast fot i

trakten.Trots vissa efterforskningar har jag sc―

nare d kunnat patraffa ntton av dessa arter fran‐

sett ett exemplar av Bο′′rο c/1α″α οb′′9ι
`α

 somjag
rlck vid ёvcrsvamning av Hinllean vid,varbcrg.

EIrry′′Sα Sf″″α′′Er.― Gotl.Etelhem 2.8.1976.

I ett ιas′″sb″″PI″′
``s―

Samhane i det inre av en

gammal ek patraffades nagra exemplar.Arten ar

uppcnbarligen en sansynthet pa Gotland liksom
vardmyran

Pカッ′ο∫″s sρ′″Jセ″ Curt _ Jag hadc ganska
lange sё kt efter arten pa lampliga sandstrinder

men brst den 29.10.1975■ ck jag ett cxcmplar i

ctt sallprov som jag tagit under ting pl cn sandig

strand vid Tangaberg, Ha. strax norr om Var―

bcrg.Sedan harjag ocksa tagit den vid Trislё vs‐

lage. Pa cn sandstrand pa Galter6 i Gё teborgs

skargard patraffadcs Anders T6rnvall och jag

den i stort antal undcr ting.Pa en stracka av c:a

50■l fanns sakert itskilliga tuscn cxemplar.

P′′
`た

2ρ力′ο′″s″
`イ

ιFg`″ α (Reit.)― Ha.Dagsas
29.10.1978.Nagra exemplar togs genonl sallning

av cn ganlinal murken hё gstubbe av bok inom ett

stёrre samlnanhangande bokskogsomradc.

T″ノ('力ο″yχ s″′cた οヽ′″s(Reich。 )一 Vg.G6teborg
31.5.1978 Vid sauning av mulln och murken ved

i en gammal alm patraffadcs vid LerichOlm ctt
cxcmplar av den fё r traktcn ovintadc r. s′ ィたヽ′_

(ο〃Fs.Almcn ar numera borttagen och arten kan

val brvantas tt mindrc malighctcr att kunna

lcva kvarinom omradet,da lhmpliga trad i dalig

kondition blir antmer sillsynta.

BryαχFs(｀ rrrrFs′ (Leach.)― Dcnna i vissa traktcr

i skane ratt vanliga art(BaranOWSki 1980)pa―
traffade jag i Veddige strax NO Varberg
30.10.1977 1)jurCn tOgs ilё vskog av huvudsakli―

gen hasscl och ck mcd ttup bma med forckomst

av smagnagaregangar.Pi samma lokal har jag
tagit den i trakten annars ovanliga P′ ′てヽrορ/7′0`″S

″ルメグrrs(Frm.)i en ihalig ek.

Иρ/1ο″′′ィs ′たr″s Sturm ― Ha Tras16vslage
21.1.1978 Denna i Sverige tanlligen nyupptackta

och tidigare endasti Skanc tagna art fё rekomincr
avcn i kospillning pa strandingarna i Varbcrgs―

traktcn.De R5rsta exemplaren flck jag vid sall_

ning av f6rna och gammal kospillning vintern

1978 pa hedartad」 ungmark nara havsstrandcn
/4ρ力ο″

`rs 
ρο″α′S (F.) 一 Ha. Varberg

14.10.1979.Pl cn 10kal andelesinvid Varberg har
jag tagit ett par cxcmplar i tamligCnね rsk ko―

spillning pa sandig mark. Diurcn Satt andcles
invid kanten av gingar av G′ ο′″rrp′s sr′″

`ο
″θ_

″′′′S.

Иχ′llοrars″ s IPIα ″g′′r7″s(Cast)一 Ha.Varberg
288 1979, Vid kvhllshavning pl den ganlla sop―

tippcn fickjag ctt exemplar av dcnna fё r Svcrige

nya art Vegctationen bestod av diversc ёrter
och gris Artcn■5rekommer narmasti Danmark
Och ar vanlig i Mcnaneuropa.

R力 ″々力αg`ィs ρたゎ′∫ 01)一 Ha.Getinge
14.41977.Jag har ta」 t nttra cxcmplar undcr
barken pl cn alstam vid kanten av Susean.

/4/1r/2た ″∫′′777b″′″ιィs Laf.― Gotl.Nar 28.6.1978.

Vid ett besё k pa Narsholln letade jag cfter skal―

baggar i strandgrusct Med en hink skё ude Jag
upp vatten pa stranden varvid cn dcl(増 ur kllade

fram och darbland en mё rk74r2′力′ctrs som scnare

vid exanlineringen visadc sig vara ″″ι″′″″s.

Trots iangvarigt letandc patraffades endast detta

cxemplar.Sommarcn 1980 hittade Anders Tё rn―

vall aven ett exemplar pa samlna strand.Arten

tycks endast vara sparsamt fё rckommande.
P″ rl′′771a lザ0′αε′″771(F.)― Ha.Valngc

234.1975. Denna som cn sansynthct betraktadc

art(Palm 1959)brekom ganska rikligt inom ctt
nlindrc lё vskogsomrade nagOn.lil utanfё r Var―

berg Anledningen var att det fanns ett antal

kullblasta ckar eftcr h6ststormcn 1969 med riklig

fOrckomst av kuddsvampenノ 4rf`″ ′α″′α″′s′″′
`―″′cα . Under i6s bark vid cn sadan svamp kunde

dct sitta ett flertal excmplar.

P〃′″2ο srο″α′2s′″οSα (SChall)― Gotl.Vast―
crgarn ll.4.1975. Vid genomgang av driftinatc―

rial frin Paviken eftcr ёvcrsvamning frann jag ett
par av denna tydligen s,1lsynta art.Dcn lever pa

′″″′α som ar ctt vanligt vaxtslaktc pa Gotland.

Diuret ar grant r6dぬ rgat si det borde vara latt att

fa syn pl det. TrOts ingiendc granskning av ctt

stort antal′ ″″′α―bestand harjag tt lyckatS flnna



dcn pa vardvaxten.Bengt Andersson hartagit ctt

excmplar krypandc pl en stig i Tofta(1974).

Cass′ ′′ νF″α′α Vill.―  Ha.Hunnestad
15.8.1979. I dcn tidigarc namnda sandgropen i

Hunnestad mcd vedupplag uppstod cn rik fё re―

komst av Sp′″g″′α α′1,′7tSIS. Pa scnsommarcn
1979 fёrekonl pa denna vaxt den annars itrakten

ovanliga Cα ssJグαl'メrrα′α i stort antal.Sfわ′″′α′ο‐

′′″rJ′′α′Gcrm var cn annan art som tt var sa
ovanlig pl akerspergein.

Иρ′ο″ οわ″)'ル′″ Schnsky _ sk. Maglehem
27.7.1979.Vid en exkursion til1 6stra Skane med

Anders T6rnvall undcrsё ktc vi bl a r/1y″
`ィ

ss′ r―

ρッ′′ιrr4-tuvor som vaxtc pa fё r ёvrigt vegeta―

tionsfri mark.En ganska stor mangd sma Иρ′。″

sprang livligt omkring undcr och vid tuvorna Ett

antal av diuren samlades in.Vid gcnomging av

skalbaggarna visadc det sig att det var tvi arter,

nanlligen α′οIPlα″′7r771 Kirby och ett cxcmplar av

οわ′ハ,ル

`″
, som tidigare har i Sverigc har be―

namnts″′″′″′ss′ 777“″ Rosenh.
ソV`ο sF′ο

`θ
′″s  (C′ ″r力 ο″″カンl(1/77rS'  /7α ″ρ′′

(BriS.)一 Ha.Varberg 16.9.1979.ノV./1α ″7′′′ar i

Sverigc tidigarc endast tagcn vid Stockholin.
Den ar aven kand fran osloomradet.vid havning
pa B′ ″′′″。α′77(｀α′α Vid ganlla soptippen i Var―

berg flck jag nagra excmplar.Å ven under som―

rarna 1980-81 harjag tagit den sa den tyCkS vara

konstant fё rckommandc. En annan vivel som
lcvdc pa sandvitan var C′ ″′/7ο″″/1y72(/2`ィ s FgrtFrfrs

Gcrm.,narmast kand frin Skine.Aven en trctte
vivcl som jag tagit p1 lokalen kan vll vara vard

att namnas,nimligenノ V′οs′″οこarr`∫ ρy″″/7て

'″

′/1y″ ―

(.力″s(Mars,)pa sFsy721b″ ′″771α′′な∫′″″771

И77′′σた″ピrlgα′ο″7 sy′ ″Sたθ(ヽο′
`opr′

″α2  77

Tlll sist villjag tacka Rickard Baranowski och

Stig Lundbcrg fё r lJttlp med kontrollbestamning

av vissa artcr.
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