
Bidrag till kiinnedom om svenska skalbaggar 22

[Contributions to the knowledge of Swedish beetles 22 (Coleoptera) ]

STIG LUNDBERG

O“
`グ

Jι6ツθχαれS Epph.― Denna kortvinge rappor‐

terades som ny fё r Norden efter exemplar tagna

宙d Ripa i Skane(Lundberg 1980,Baranowski&
Sёrensson 1981).Fё rsta exemplaren erhё lls sent

pa h6sten i oktober‐ november och det ansags
sannollkt att arten lever i bon av sork och kanin.

Den 22 juli 1982 undersё kte vi(Stig Adebratt,

Ambjё rn Carisson och forf.)skalbaggsfaunan un‐

der halinbalar och sandunderlag vid Ripa Darvid

togs 3 o“
`′

ブタSツ
`χ

αれS i anslutning till ett sorkbo.

Nο
`ο

滋
``″

[=4″力
`′

αl s`″α″ G.Bck.― Denna
kortvinge anmaldes sOm ny fё r Norden efter en

hona slaghavad 17.8.1978 i Greda ang pa nord_

ёstra 01and(BaranOWSki 1979).Jag besё kte lo―

kalen 24.7.1982 fё r att fOrsOka aterinna arten,

men det visade sig att graset inOnl reservatomra‐

det siagits,varfёr havningen inte gav nagot resul‐

tat.Emellertid bilhavade iag bide pa ditresan

fran ByXelkrok och pa aterresan och i bilhaven

fick jag en hona respektive en hane av den efter‐

sOkta arten.Avbildningen av honans spermathe‐

ca i''Kafer Mitteleuropas''ar val schematisk. I

verkligheten ar den mycket snarlik Ⅳ.s“ bg′αb″α

Sharp, som dock har stё rre ёgon, utat bredare

antenner och avvikande 6:e bakkroppstergit.

Denna ar pa Ⅳ.s`″″α
`α

 inbuktad,inedan den pa

Ⅳ.s“ bg′αb″α ar avrundad.Sannolikt bё rノV.s`″″α‐

′α gi att aterinna pa andra delar av C)land liksom
aven i smaland_skine.

Bαグン″α [=ス″ι″]`力れSr′ο
`“

j Baranowski.―

Denna art beskrevs som ny fё r vetenskapen av

Baranowski(1982)efter nagra exemplar fran Nas

i I)alarna och UIngransel i Lyckscle lappmark,

tagna pa spillning respektive i utlagd gras‐

kompost.Ytterligare exemplar har iag p10Ckat
fram dels ur sanmaterial fran 1981 fran grashё gar

撓 思 :湯雲 サ ズilettiふ fT¶ ettt客
8.7.1981 respektive 16.9.1981 genonl salining av

utlagda grasklipphёgar i granskog(leg R Pettcrs―

SOn).
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“`c力
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`s“
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`(Palm)synOnym till L.
:げarα (Zett.)OCh L.″

`rJF″
ブ(Palm)till L.r`″ ω
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(Epp.)一 I en uppsats i Reichenbachia(Schi10W

1981)har Samtliga ιο
“``力“

sο J′

`s‐

arter i Soviet―

unionen behandlats och darvid har angivits att L.

J$Q`α OCh L・

“
α″Jαθ ar synOnymerliksom att L.

″
`〃`れ

′, som Palin beskrev 1949 efter material
fran Finland,redan 1886 beskrevs under namnet

κ″
`s av Eppelsheim fran Kaukasus.I Sverige har vi saledes tre Lο ″ιε力

“
sοブ′

`s‐
arter.L.s″ン

“
οsα F.,L.′θrθs I=Wellenil oCh L・

′ぽ α″[=mariae].L・ S″

“
″OSα ar patraffad i hela

Sverige utom Gotl,G Sand,Gstr,Hrj och lapp‐
markerna och lever framst sOm gast hOs myran

Fο″
“
κα sαれg“ιれ

`α

 Latr,medan ι κ″o endast ar

kand fran Norrbotten(Kahx‐ Overkalix‐ trakten)

hos Fο″″たα
““

ル″sお Ruzsky och F α∫
``′

α Nyl.

pa myrar(Lundberg 1969).L J4/Jα
`α

 ar kand i

form av de tva typexemplaren frin Nb och Vit‐

tangi,T Lpm,medan den under namnet L.″ α‐

ガα
`tagits i stort antal(av bl a Palm,Hё

glund och

Lundberg)i nOrra sverige(Vb,Nb,P Lpm,Lu
Lpm och T Lpm),framst hOs den svarta,blanka
myran二 gαgα′οブグιs Ryzsky,i stubbar o.d.

Bο″rο c力α″ οb′″
“
α Er., こ刀

`′

οrα ρあれα″ (L.),

Cο″
`た

α″″ ρJ″θ″ ιο力s` οc力  ,々s s`χ′
`″

αr“s

(BOrn.).― Gillerfors(1982)beskr市 er de intres‐

santa″nden aV bl a dessa arter i virkesupplag i

Hunnestad och Grirneton i Halland fran 1978.

Han uttalar bl a sannolikheten fё r att vissa arter

blit med宙 rket till Grimeton fran TySkland.Att

sa kan vara fallet framst for barkborrenゎ SSα‐

グ
`77′

α′ιr ar val trOligt, da denna angriper farskt

virke och angrepp tidigare konstaterats pa virke

frin Tyskland.Daremot宙 ll iag inte halla med

om detta fё r flertalet Ovriga arter,da virkesupp―

lagen i de aktuella grusgroparna legat i nagra ar

Och sakerligen fungerat sonl anlockningskalla Och

lamplig utvecklingsplats fOr bl a svamplevande

arter.Indikation fё r detta ar att Bο ′J`ο c力α″α οb′ J‐

9“α aven tagits 13.7.1979 vid S01vesborg i Ble‐

kinge(Ingvar Rydh in litt.),medan cο ″たαガα

ρ′れι″erhallits i bilhav 3 9.1981 vid Nybro i Sma‐

land(Bengt Andersson in litt.).Dartill kOmmer

att C.′ J″

`″
nyligen patraffats vid Helsingfors i

Finland. Fёr dessa tva artcr ar det sann01ikt sa,

att dcn intensiva sanningen pa en gynnsam lokal
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ar Orsaken tin″ nden,inte inお rsel宙a宙rket.

Hur det ar med υ′
`ブ

ο″ρ″4α rα ar daremOt tvek‐

samt,da lcvande exemplar mycket val kan ha fOit

med virkct dolda under barknagOr Och fOrOkning

sedan skett,da gynnsamma utvecklingsmёjlig―

heter uppkominit vid dcn onormalt langa lag‐

ringen.Vid mitt besё k J8.8.1978 kunde iag sa‐

ledcs konstatera att UleJο rα klackts i stort antal

undcr tunn svartnad tallbark.

Ps`ングこηルε″sρ
`ψ

′α
“
S(Du V.).― Vid artbe‐

stamningen av Pselaphidmaterial ur Gёteborgs

museisamling patraffade lag ett exemplar av den‐

na art markt''sdm Sparreholin Sandin''. Arten

ar tidigare i Norden endast rapporterad fran

Kёpenhamn i Danmark,dar den tagits vid nagra

tillfallen i barkblandad gёdsel. Det aktuena
exemplaret torde ha tagits 1908,da Emil Sandin

sanllade i Sparreholins‐ trakten.

スriグルs[=Lα
`カ

ガグルsl bJ2SCプ″
“

(Rtt.).― Insam―

lingar av material i samband med ёversvam‐
ningar av HOje l i Lund har resulterat i fynd av

nera fёr svcrigc nya skalbaggsarter, exempelvis

約 ′ο′Ю″豚 ψ ″お Gerh.och Pカ プルッg′αたαおι″J‐

α″α Brd.(BaranOwski 1978,1979,1980,).Att det
inns mer att hamta visar en ingranskning av

material som Ambiёrn Carisson insamlat i
november 1981.Harvid patraffade iag ett exemp―

lar av den brokiga och sarpraglade lathrid五den
ス′J′J囲 わ権 sc′α′塔・ Denna ar ddigare rappor‐
terad som infё rd i Sverige efter ett exemplar till‐

varataget 1974 i barnvallingpulver i Stockholln av

Bengt Ehnstr6m(Lundberg 1977).Da arten,som
ar beskriven fran Australien 1979, patraffats pa

tvi stallen i Danmark genom sillning av eld‐

stader utOmhus(BangSholt 1981),tyder dessa

″nd pa att vi har en population i det fria aven i

Sverige. Salining av rester vid eldstader eller

brandskadad  skog  framst  i  sodra  Sverigc
rekommenderas fёr att klarlagga detta.

Cα′οs′″蔭 [=G夕
“

r。 ルッ″ε力
“
s]″r“ J″ α′暦 (Hbst.).

―I)enna vackra art hё r till vara sallsyntaste vivlar

Och ar framst tagen var och hё st genonl sallning

under vardvaxten,sOm ar vildmorot,i siantcrna

宙dÅ labOdarna i NV Skane.vid besOk dar

22.7.1982 slaghivade宙 (Stig Adebratt,Per Pritz
och fOrf.)pa宙 ldmoroten,som stod i blom.Fyn‐

det av ett exemplar C. ′
`rmJれ

αr夕s i Pritz hav

giOrdC att vi intensifierade havningen, Inen det

visade sig snart att b7asta sattet att ta arten var att

banka exemplar av vaxten ёver haven,framst da

sadana sOnl vaxte i frOdig vegetation.Inte mindre

an ytterligare 15 exemplar togs under en tiinme

mellan 141X‐ 15°
0.Da alla var nyklackta Och uppen‐

barligen hё ll pa med agglaggning ar det sannollkt

att tva generationer utvecklas pa den varma och

solexponerade lokalen. Den andra generationen

ёvervintrar f6rmodligen som funbildade.

Jag vill tacka Bengt Andersson, Roger Petters‐

son,Bengt Ehnstr6m,Ambjё rn Carisson,Willy

Kronblad, Birger Persson och lngvar Rydh fёr

uppgifter och material
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