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ANISOPTERA
AESHNIDAE
Aeshna caeruleq (Strdm). En art mcd ctt stort utbred-
ningsomridc iSverigc. Ander (1944) angcr artcn fr6n
Mcdclpad och Valle (1952) markcrar ctt fynd nara
Sundsvall.
A. inceq (L.). En mycket allmiin art. Petraffad iett
stort antal pa samtliga unders<ikta lokaler. Tidigare an-
given av Ander ( 1944).
A. subarctica elisabethue Djakonov. En art med ett
splittrat utbrcdningsomradc iSvcrigc. Hittades pi lokal
I och 4. Exemplarcns (2 dd) teckning(ivcre nsstdmmcr
bra med illustrationen hos Valle (1929). Ny fiir landska-
pet.
A. g. grandis (L.). En mycket allmiin art. Tidigare ej an-
miirkt fren Medelpad men under insamlingarna funnen
pi samtliga lokaler.

CORDULIlDAE
L'ordulia aenea (L.). Angiven frfln Medelpad av Ander
( r 944).
Somatochlora netal/rta (van der Lind. ). Tidigare funnen
isamtliga svenska landskap utom Medelpad. Ett flertal
cxcmplar (5 dd. 29 9) insamladcs pi lokal 1. 3. 6 och
7.

LIBELLULIDAE
I-eucorrhinia duhia (van dcr Lind. ). Ander ( l9tl4) anger
artcn frdn landskapct.
L. rubicunda (L. ). Tictigarc ej anmiirkt frin Medelpad

men en ovanligt sent flygande cl av denna trirsommarart
hittades pa lokal 3.
Libellulo quadrimaculoto L. Uppgiven frin Medelpad av
Ander ( 1944). Jag fann I d pa lokal 4.
Sympetrum danae (Sulzcr). Valle ( 1952) angcr ett fynd
nira Sundsvall. Jag hittadc I Q pA bkal 6 och I Cl pl lo-
kal 7. Artcn siktadcs dcssut()m pa flcr av lokalerna.
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Smflliindska skalbaggsfynd pi vattenvdxter

IFinds of beetles on aquatic plants in the province of Smiland, Sweden]

WILLY KRONBLAD

Den torra sommaren 1982 resultcradc i ctl myckct
ligt vattenstind i vattcndragcn. Dirigcnom blcv
dct gynnsamt att s<ika skalbaggar som lever pa vat-
tenvaxtcr. Framtrir ellt inom gruppcrna Hydra-
enidae och Elmidae kunde menga intressanta
iakttagelser goras.

Hydraenidoe

Hydraenu testaea C\rlis 6r cn for Svcrige ny art
som narmast air funnen i Danmark (Hansen 1931).
De hiir rapporterade fynden av arten fren 1982 har
tidigare kortfattat meddelats av Lundberg (1984).

Det f<irsta exemplaret av H. /esracea hittades i Als-

Icran vid Alcm 7.Vlll.tt2 bland vattenlevande
mossa av slaklel Fonlrflaiis viixande pi grunt vat-
ten. HAr fanns ocksi menga exemplar av Hydra-
ena britteni Joy och H. riparia Kugel. Ytterligare
tve exemplar av H. testacea togs kort diirefter pa
samma lokal ( lO.VIII.82 samt leg. B. Andersson
28.V!11.82). Undcr 1983 bcsdktcs lokalcn vid flc-
ra tillfAllen men arten gick ej att iterfinna. Diir-
emot fann jag tvi exemplar av arten 1984
(25.VIIl.ll4, l.5.lX.lt4) och ytterligare ett exemp-
lar insamlades av B. Andersson 8.X1I.84 genom
sillning av strandfornan vid Oversvimning av Als-
terAn vid Strdmsrum. ca 2 km frin lokalcn vid
Alc,n.



Elmidae

Stenelmis canaliculato (Gyll.) ir cn ny art ftir Srni-
land. Den hittatlcs bidc i Em:in (Ryningsniis
6.VIll.82) och i Alstcran (Alcm 7-28.VIll.tt2).
Vid Alcm forckom artcn rikligt pi halvmeterling
Fotttinalis antiltyrelica. som vlxte lingt ut iin diir
dcn vid normalt vattenstand skulle ha varit svir att
n6. S. canaliculata levde diir tillsammans med
l-itttnitts yolcknnri (Panz.\ och Oulintnius nber-
arlatls (Mtill.). Dessa tvi arter ir allminna i
Emin och Alster&n. bide pi h0glandct och lig-
landet.

Elmis aenea(Mill.) iir myckct allmiin i Emiin pa

hiiglandct (Vctlanda. Str(imahult 31.VII.82.
4.VIII.82) d?ir dcn lcvcr pii Fontinalis antipyretica
i forsarna. Jag har intc pitriiffat arten i Alsteran
vid Alem, nren den t'<irekommer diiremot iden
niirliggande Oknobicken liings strackor der trad
viixer utmed kanterna.

Nornnndia nitcns (Miill.) ir funnen i Alsterin
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men ej i Emin. Artcn iir nrcstadels funnen i ensta-

ka exemplar vid slaghiivning utmed vattendrag.
Under 1982 visadc dcn sig emellertid vara allmtin
pfl Alems-lokalen diir den levde i mycket kort
Fontinalissp. pa grunt vatten med berghlllsbottcn
(samma plats som Hr-draena testace4 hittadcs). Ef-
tcr'l9ti2 har N. rrrirns inte iterfunnits pt lokalcn.

Frir hjalp med kontrollbestamningar samt frir
fingstuppgifter vill jag framfora ctt hjartligt tack
till Stig Lundberg. Lulcl, och Bcngt Andersson,
Nybro.
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Forsta svenska fyndet av kortvingen Gyrophaena obsoleta

lThc first Swodish rccorrl of Gynlplrorro oltsoleta Ganglbauer (Col.: Staphylinidae)]

WII-I-Y KRoNT]LAI)

Den 6 september l98l sillade jag en gammal barr-
tredslega med intillvixande svampar vid Btita
kvarn, IIornsti. Lokalen tir bevuxen mcd bokskog
med inspringda granar. Marken iir myckct fuktig
di Alsteran rinncr runt lokalcn. Vid sdllningcn cr-
holls Gyrttphaen rr-artcrna G. ufJinis Mann.. G.
pon,eri Crot.- (i. t<tngnut Erich., (i. bihamata
-l'lroms. samt en hane och tvi honor av G. obsoleta
Cangl. Fyndet av G. obsoletavar det fcirsta i Sveri-
ge. vilket tidigare meddelats i en sammanstzillning
civcr svcnska nyfynd (Lundbcrg 1982). Niirmast iir
a cn tagen i C)slo-trakten i Norge dir den ir fun-
nen pa jaittetrattskivliog. Clitocbc gigantca (Palm
1968).

Frirgan var nu om arten lever pi samma svamp
hir. Viinncn Bcngt Andersson, Nybro. bcsOktc
diirfdr lokalcn dcn 16 scptcmbcr och selladc ell
antal svampar, som han dock inte kunde artbe-
stdmma. Han fick 24 exemplar av G. obsoleta till-

sammans mcd G. pult:hella Hccr. , G. aJJinis, G.
g?nlilr.r Erich., G. poweri, O. munsteri Slrand. G.

fisrrata (Mars.), O. conBrua samt ett exemplar av

G. lr-ryroides Wiisth.
Tre dagar senare besokte jag lokalen och fick

mirnga olika G)'rophaena-arter men ei G. obsole-
Id. Vid ett besok den 3 oktoberfann jag emellcrtid
en grupp jattetrattskivlingar som vextc i en halv-
cirkel. Dossa sirlladcs och jag kunde pii platsen se

atl sAllprovct innchiill rikligt med G!"rophaena.
Provet resulterade i 32 hanar och 26 honor av G.
obsolcta. Fdljearter var denna gtng G. pulc'helkt

och G. gentilis.
Insamlingsrcsultatcn tyder pa ,tll G. obsolela

liksom 6. pulchelh iir cn h(islart. Detla tillsam-
mans mcd dct faktum att jAttetrattskivling inte iir
sa allmiin kan vara orsaker till all C. obsoleta inte
tidigare ar funnen i Sverige. Framtiden fir vlil ut-
visa dess utbredning i landet.
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Egendomligt iir att arten hittills inte hamnat i
nrigon bilhiiv, vilkct Ar fallct med si gott som alla
dvriga Gyrophaeno-artcr. Bilhivning har f<ire-
kommit i stor omfattninB i Hornsti-omridet under
sju irs tid.

FOr kontrollbestAmning sanrt tdr fengstuppgif-
ter vill jag framfora ett hjiirrligr rack till Stig Lund-
berg, Lulei, och Bengt Andersson, Nvbro.
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Blepharita amica, ett f6r Sverige nytt nattfly

lRlepharita unti<'a (Tr.), a moth new to Sweden (Lep.: Noctuidae)l

NILS RYRHOLM och CLAS KALLANDER

Blepharita amica ('1'r.) iir cn ostlig art sont l'rirc-
kommer i ett mer eller mindre kontinuerligt band
frrin Osteufopa tillJapan (Fihiger lgttl ). I Osteu-
ropa ir den utbredd ide norra och centrala delar-
na. Artens normala nordvistgrans ger genom Po-
len. utmed baltiska kusten in i finska viken for alt
sedan vika av dsterut norr om Ladoga (Fibiger
l98l). I Finland ir Blepharitha antica fast tore-
kommantlc cndast i sydostra hornet, mellan ryska
grlnscn och kotkaomradet. Hiir tycks arten vara
kustbundcn och frircdra rippna cller halvtippna
marker (Mikkola 1977). Forckomstcn iFinland
varierar mvcket mellan olika zir. Undcr gynnsam-
ma ir pitriiffas arten iiven vAstcr om Hclsingfors.
medan den andra ir kan vara siillsynt till och med
i sydost. Flygtiden iir september med maximum
under mitten av minaden.

Fjiirilens teckning och storlek iir sa karakteris-
tiska att den knappast kan forvixlas med andra ar-
tcr (Fig. l). Larven, som Overvintrar, Ar blek-
gron-griisgrrin och har i fingenskap fotts upp pi
ett storl antal olika viixtcr, hl a maskros och higg
(Fibiger l9lll).

Det svenska exemplaret ljusfingades pi on
Missten en kilometer oster om Singo i Uppland
(sc Fig. 2) dcn l5.lX 1984. Samma kvill firngadcs
ivcn en Plusia mandurina (Frr.).

V:idret under periodcn (li.lX-) var hristruskigt
med ett djupt ligtryck som rorde sig lingsamt 6s-
ter ut Over C<ita- och Svealand. Detta medforde
vdstliga vindar under hela veckan fram till 14.lX

lig. l. Blephariro anico. - A. Hane. MAssten l5.lx
1984. - lJ. llona. Estland l0.lX 1924 (W. Peterseo leg. ).
t'oto: Nils Ryrholm.

Blepharita untica. - A. Malc, Sweden. Uppland provin-
ce. Masstcn l5.lX 1984. - B. Fcmale. Estonia l0.lX
1924 (Lcg. W. Pstcrscn).

di vinden viinde till ostlig och rcgncn upphorde cf-
ter lagtryckspassagen. Under l5.lX var det mest
uppehill och fortfarande ostlig vind p g a lig-


