
horanrJe uuticularlas. Valet av cunicularius som

vdrddjur dr kiint sedan tidigare. Fiirekomsten av a/Di-

labris vid Bettna visar att arten tillhtir den svenska

faunan. P g a sin siillsynthet kan man mojligen fdra

anen till hotkategori l. Hotorsakerna dr dock oklara
eliersom C. r'unicularius iir allmiin, etminstone i Me-

lardalen. Det kan alltsa var liimpligt att soka efter

albi lahr i s i c unitu,larias-kolonier i grustag i maj-juni.
Man kan inte ulesluta att afien ar en parallellfall till
skalbaggen Apala s bimacularus (L.) som ocksl lever

som parasit i cunitularius-kolonier, och som liinge

ansAgs vara yttersl slllsynt. Nhr dess levnadsslitt blev

allmant kant kunde dock Apalas pAvisas i ett ansenligt

antal grustag i Mellansverige, och iir numera kiind

frAn SK, SO, UP, VS och VR.
Det verkar som om alhilabri.t Aven upptrader i en

andra generation i Danmark (Lomholdt 1977), Fin-

land (Elfving 1968) och Sverige (mitt Falsterbo-fynd
gjordes den I I augusti). Vilken viird som utnytljas av

denna andra generation er okiint. Det kan knappast

var cunitularius, eftersom denna er en utpraglad ver-

och t'ijrsommar-art som aldrig anfiaffas senare pA

sommaren.
Fyndet av albilabris i Bettna iir intressant ocksl

med tanke pe lokalens belagenhet - 40 km frln havet.

Enligt Lomholdt (1977) nr albilabris en utpr:iglad

kustan i Finland och Danmark.

S. albilabrishar som alla andra arter i slaktet Sph?-

codes (blodbin) en iogofallande rdd bakkropp, och

den liter sig latt bestiimmas, t ex med hjelp av bc-

sramningstabellen i l-omholdt (1977). Del besta kan-

netecknet ar dess ansenliga liingd (10-14 mm) ijnm-
fijrelse med vira andra blodbin (hdgst l0 mm).
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AN = Andcrs N. Nilsson (Vindeln). GN = Ctiran E. Nilsson
(tjppsala), GS = Gunnar Steinholtz (Uppsala). KC = Ken-
neth Guichard (London), NEF = Norrlands Entomologiska
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Recension

Holmen, M. 1987.The aquatic Adephaga (Coleopte-

ra) of Fennoscandia and Denmark. L Gyrinidae, Hu-
liplidae, Hygrobiidoe and Noteridae. Fauna Entomo-
logica Scandinavia Volume 20. E. J. Brill/
Scandinavian Science Press Ltd triden - Copenha-

gen. 168 sidor, 288 figurer samt en f6rpplansch. Pris

ca 2tl0 Dkr.

Skalbaggssamlare har i alla tider stiitt pi svlriiver-
komliga problem med artbestamningen inom famil-
jema Gyrinidae och Haliplidae. Fdreliggande arbete

ar darliir mycket valkommet. Fitrutom tve namnda

familjer behandlas ocksA Hygrobiidae och Noteridae,

representerade med en resp lve arter i vlr region(!).

Boken inleds med en utmerkt nyckel ftjr savdl adulta

som larver till nordeuropeiska familjer inom Adepha-
ga skalbaggar. Fdr varje familj fiiljer sedan utfijrliga
beskrivningar aiver de olika kroppsregionema inklusi-
ve utmdrkta sAvzil tjversikts- som delfigurer. Fiir-
tjanstfulla kapitel om biologi, insamling och uppfdd-

ning ges t'0r de tvi stiirsta familjema. Diirefter fiiljer
bestiimningsscheman fdr slekten, underslhkten och

aner, och slutligen artbeskrivningar inkluderande

uppgifter om utbredning och habitatval, och ddnill en
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utbredningskalalog. Boken ar illustrerad med fina fi-
gurer: serskilt haliplidemas ben er fO rAffligt teckna-

de!
Min genomgAng kommer att fokuseras pi Gyrini-

dae, virvelbaggar, den insektsgrupp som jag har biist
kiinnedom om. De viktigaste synpunkterna finns ne-

dan samlade under tre olika huvudrubriker.

Allmiint

l. Det er inte utan att man i en handbok som denna
saknar konturteckningar av samtliga arter, sedda frin
ovan i samma skala. Liisaren gAr diirigenom miste om
information om de stora skillnader som hervidlag
finns inom gruppen. I det vidlyftiga begreppet "oval"
inbegripes i boken minga aner, av vilka de flesta har
en arttypisk form som skulle kunnat komma lasaren

till godo efter namnda etgiird. Darmed skulle den
gamla myten om "en homogen grupp med svirbe-
stamda aner" redan pA detta stadium delvis kunnat
vederlAggas. och kanske ocksA bidragit till art ge
dessa fantastiska insekter 6kad uppmiirksamhet. Vid
fdrfattandet ay faunor och revisioner av manga grup-
per, tror jag det har ett stdrre pedagogiskt verde en
vad man i allmiinhet anser att inte alltfor hengivet
rikta in sig pi detaljer frnn mikroskopets sneva syn-
fiilt, utan Aven betrakta insektema utifrin grodans per-
spektiv, si diir pi halvdistans. Konturteckningar av
djur i helfigur siiger ibland mer iin mAnga ord och har
dessurom ett betydande viirde vid uppiivandet av
formkiinslan och diirmed f6r siikerheten vid t ex be-

stiimning i Fdlt.

2. Fig. 49 51, som visar samtliga aners yttre h0gra
teckvingehalva, iir i och fijr sig ganska inviindnings-
fria, men iindi inte siirskilt publikfriande och ivissa
avseenden snarast lite fdrvillande. Siirskilt ftir den
oinvigde :ir det lett att tro att de enskilda punktrader-
nas fiirdelningsmdnster iiver ytan er anspecifika, men

se ar fallet endast iliten utstriickning (mellanansskill-

nader ipunktemas storlek och djup framkommer inte
sirskilt viil). Figurema kan framst anvendas fair an-
identifiering inom tre olika artpar av slaktel G,yrin(r:
l) aeratuslmarinus, dels vad gbller bakkantens form
och vinkling, samt skillnaden i inbuktning pe teck-
vingens ytlerkant, en fjiirdedel frin spetsen: 2) sab-

striatuslnqtator, motsvarande skillnad i inbuktning pi
teckvingens ytterkant som fdregAende, ehuru skillna-

den inte 6r fullt sA lydlig:3) cospiuslpar*a//i, bakkan-
tens form samt 4) fiir att bestamma suJli'iani pl den
svaga ellipsoiden (behtivs knappast illustreras). Det
hade nog varil mer pedagogiskt att utesluta punkira-

dema och darefter enbart presentera namnda tre art-
par. placera figurerna parvis intill varandra och med
pilar markera skiljande karaktdrer. vilka redan finns
i bildema. Problemet ar att i nuvarande skick nastan
drunknar dessa karaktarer i det prickmdnster punktra-
dema bildar och som blicken oundvikligen dras emot.
(Se even nedan l)

3. Numera er det nastan standard att scanningbilder
skall ingl i ett bestiimningsverk. och denna bok utgdr
inget undantag; ett drygt tiolal bilder ingAr. Under-
stundom ger sAdana tredimensionella bilder en vision
av negot som upplevs vara frAn en frdmmande viirld.
och det f,r viil det som er nagot av svagheten i detta
sammanhang. Fdr amaldrsamlaren med sitt vanligen
ganska enkla stereomikroskop, eller enbart lupp, blir
denna bildviirld dock mer eller mindre ouppnAelig; i
skrivbordslampans sken fir han ofta i haigsta fdrsto-
ring ndja sig med att endast kunna skiinja ett mer eller
mindre luddigt tii,cken av densamma. Mikroskulptu-
ren er fdrvisso av stor betydelse vid bestiimning av
virvelbaggar, och diinill lamplig ftir avbildning med
denna nya teknik. Trots sin stora uppltisning kan dyli-
ka bilder emellenid ibland vara direkt vilseledande.
Etl sedant fall utgdr figurema 3l och 34. Lisalen
mAste hiirav fA den uppfannin9en al G. marinus
(hona) och G. distinctus ser mycket lika ur pi tiick-
vingama! Men detta er en chimar, det iir en viisentlig
skillnad dem emellan. Hos honor av marinus finns pA

tackvingarnas sidor ett veluNecklat retikuliirt mon-
ster, perforerat av talrika mikropunkter (motsvarande
de som syns i Fig. 3l), nAgot som distinctus helt
saknar! Fdr dvrigt lider dessa scanningbilder av afi
det inte framgAr vilken del av vingen som Aterges. En
noggrann anSivelse iir dnskvArd, eftersom skulpturva-
riationen over tAckvingeytan ?ir betydande. Ar syftet
att presentera mellanartsvariationen iir det f'drdelak-
tigt om ett visst bestamt avsnitt konsekvent avbildas,
i detta fall nAgonsrans pe tackvingamas sidor, efter-
som skulpturen ddr ar lydligast utvecklad. Hur som
helst ges liisaren en ganska vag bild av mikroskulptu-
rens utseende fdr menga arter, dvs sasom den upplevs
genom glingse optiska hjelpmedel. Denna brist hade
nog bIsl avhjailpts med teckningar.

Bestimningstabeller och artbeskrivningar

l. Den tydliga skillnaden i gonocoxornas form hos

honorna av de mycket niirsteende C. pullaus rch C.
ueralus borde framgitt av bestamningsiabellen (eller
Itminstone i beskrivningen). Ingenting star namnt
dArom itexten trots att skillnaden klart framgAr av de

utmdrkta figurema. En sidan diskrepans mellan text



och bild har bland annat den nackdelen att det skaPar

en osdkerhet hos den uppmdrksamme llsaren (bAde

nu och i fortsettningen), om det handlar om en god

karakter. altemaiivt om de visade skillnaderna endast

iir en slump beroende pe fijrfattarens val av illustra-

tionsexemplar!

2. Fdr suffriani borde de markant stora och djupa
punktema i friimre delen av de yttre radema framhAl-
lits i tabellen som en utmarkt diagnostisk karaktiir
(inklusive figur!). Dessa punkter iir klart stdrst bland
alla vira aner.

3. Fiir G. opacas stAr "legs yellowish. often darkened"
(harmed avses speciellt mellan- och bakben). Benen

ar alltid rydligt formijrkade, sarskilt tarsens tvA ylre
leder (miirkbruna), och det Ar si pass tydligt att man

fdr blofta dgat kan identifiera anen pA de mdrka benen

nair den ger i handen (eller i varje fall under lupp med

lAg fiirstoring). Hos aerarrs, med mer gulaktig grund-

f?irg, Ar motsvarande partier avsevert svagare fiirmdr-
kade och arten upplevs inte under fiiltfijrhlllanden ha

mijrka ben! Ovriga arter har helt ljusa ben.

4. Artparet C. nalator och G. substriatus har blivit
nigot av en standardnijt fiir icke specialister. siirskilt
som behandlingen i flera bestdmningsbiircker varit
olillfredsstallande, vilket varje seriijs samlare snart

nog insett. Trycket och fdrventningama pe fiirbett-
ringar blir i gengiild diirmed stora fdr varje nytt arbete

som kommer. Aven om en fiirbiittring har skett gent-

emol vissa andra arbeten, har dock inte forfattaren
Iyckats pi basta mojliga sAtt, bl a vad gAller genita-

Iiemas utseende. Jag vill peka pA fdljande: Penis-

spetsen hos fldlrror illustreras som umypen, i sjiilva
verket t o m tydligare in hos sr.bsrriarrs. Delta air

hdgst olyckligt! Penisspetsens utformning ger niimli-
gen iallmanhet en klar indikation pi arttillhtirigheten.
G. natator har vanligtvis en rak eller nastan rak kant
(och med ej se Nlira h6m som i Fig 70), icke sallan

t o m svagt rundad(l), medan substriatus niistan alltid
har en svagt, ehuru tydligt (och symmetriskt!) umy-
pen stdan, negot som f ij redan visades av P. Brinck
fijr niistan femtio Ar sedan(!). (Ingen har dock lyckats
avbilda genitalierna hos detta artpar, inklusive inre

delar, sA bra som E. Tranda i Kluczeserien, och jag

drar mig inte fijr ati sega att hans figurer knappast

kan giiras biinre!). Fig. 84. som visar hongenitaliema
hos .sabslrrdtls, iir inget bra exempel pe ett "medelut-

seende", gonocoxoma ar iiverdrivet smala, slirskilt i

jAmfiirelse med natabr (Fig. 83).
I bestamninSstabellen stlr fiir srDsfiarus "Inner

rows of elytral punctures very weak anteriorly. almosl

Bo W. Svensson 5l

obsolete"; samt fbr natdtor'. "Inner rows of elyral
punctures slightly weaker anteriorly". Det hade varit
en klar f6rdel om det i tabellen (liksom iartbeskriv-
ningen) framgitt a natalors innersta raders gropar

iir mycket djupare mh stiirre an f6regAende ans (vilka

kan vara "almost obsolete". men l{ngt ifrin alltid iir
det). I kombination med mesostemums flirg Stir nem-

ligen denna karaktar det miijligt att efter viss ovning
bestiimma praktiskt taget alla exemplar av dessa arter,

utan tillgang till genitalier! Under alla omstandigheter

skulle jiimfOrande teckningar av de inre rademas

punkter pA teckvingama hiir vara pi sin plats!

Undersidan hos C. notolor beskrivs som ". . . often
with hypomera, epipleura, mesoslernum and the fused

gonocoxostemites brown (rarely reddish)" och for
suhstriotns "... with the hypomera, epipleura, meso-

stemum and the fused gonocoxostemites reddish (ra-

rely brownish or black)". Eftersom skillnaden iir tyd-

ligast och mest artkonstant fiir mesostemum, hade en

begriinsning till denna karaktar i tabellen varit bettre.

Flrgen fdr de i tabellen nAmnda kroppsdelama ftiljer
namligen inte alltid varandra, speciellt dr det inte

ovanli9t atl natatol har svan mesosternum och orange

eller t o m gulaktiga epipleural Jag har inget att inviin-

da mot den senare beskrivningen. dvs att substriatus'

mesosternum kan vara svart (ehuru det lir mycket

siillsynt). Herddraget ger ju dock defia lesaren upp-

fattningen att denna art kan vara miirkare An negonsin

natator (eflercom denna stir som "brown")! Detta dr

felaktigt eftersom mesosternum hos nalalor oftare dr

svafl An brun! (Det bdr dock noteras att delar av

virvelbaggamas undersida ofta ljusnar negot med

eren i torrt tillstlnd, ehuru netolor me(1 sYart meso-

stemum inte rir ovanliga). En tumregel, inte minst

anvlindbar fdr fdltbruk (iiven rned obevapnat ii8a!),
kan uttryckas ungeliir sA hdr: substriatus' mesoster-

num iir vanligen ljus (ungefiir som en hastkastanj i

solljus), mindre ofta mairk - medan den hos nalator
aldrig iir ljusl

Forfanaren er vard en siirskild eloge ftir den si vin

iag ftirster nya karaktaren om pronotunrs form, sedd

frAn sidan, som vid stickprov befunnits vara pAlitlig
(aven om punktradens utformning inte Ar helt perfekt

ttergiven). Dock undrar jag om lasaren fdrstAr fiiljan-
de textanvisning (natator): "Lateral border of prono-

tum, at least in Fennoscandian specimens, poorly de-

Iimited in a shon section in front of the middle, iust
in front of the widest point of the border (lateral view)
(Fig.96)"!

4. Att vara helt konsekvenl icn bestirnningsbok rir

svirare an man tror. Pi denna punkt finns emellertid
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inte mycket att anmiirka, ehuru uppgifter om benfiirg
fdr flera aner av nlgon anledning saknas. Nigra fl
inkonsekvenser forekommer, t ex att marinu.r skiljes
frln aeratus och pullaus bl a pe fdljande karakriir
'lhe highest point near the middle", vilken rikar vara
densamma som fiJr pullatus. Under slektet Arlonog-y-
ras ldser man "Our species . . .", vilket ?ir nigot ovlr-
dat med tanle pA att ingen an nigonsin petraffuts i
regionen (vilket dock inre Ar otenkbart a$ se kan ske).

Utbredning och habitatval

Uppgifterna om fijrekomst och utbredning itr iall-
miinhet bra. om iin inte fullkomliga. Fiirutom att nAgra
fi landskapsfynd saknar bellgg (och Iuckor finns ef-
tersom belAgg saknas for nigra Iandskap) iir uppfan-
ningen om anemas talrikhel mot norr ibland nAgot
overdriven. Det giiller t ex for natator och subslriutus
(t ex 'tather common northwards to ObS" i Finland
fiir den senare). C. substriatus fdrtjiinar kallas "com-
mon" i siidra Sverige, istAllet fdr "rather common",
som fdt natotor, vilket diremot lir passande. Fdrres-
ten hur iir det pl Island? Ar verkligen opacus belagd
diirifrAn? Det b6r tilleggas att arten iir kAnd frln SkA-
ne, som I l- l2 000 lr gamla subfossil frAn Atminstone
tvA lokaler!

Likaviil som en klar professionalism i allmiinhet
preglar de systematiska och beskrivande avsnitten om
virvelbaggama, lika tydligt skymtar en viss osiikerher
i uppSiftema om Uera aners habitatval. Nlgra triiffan-
de upplysningar ges dock, t ex fdr paykulli och t aspi-
rs, medan mindre lyckade generaliseringar ges ftir
minutus, marinus och natator.I motsats till vad som
ster i lexten er den forstnAmnda arten helt klan knuten
till vatten med iivervattensvegetation ddr de vuxna
skalbaggama giima uppehlller sig, t ex bland Care-r,
Juntus, Erluisetum och iiven griis i grunda vatten. F6r
marinus anges att den vanligen undviker habitat med
tatare vegetation pA ytan, sAsom k5rr. Verkligheten
seger precis tvenonr, marlza.s finns ofta i (sttine) per-
manenta kdrr, dammar och smi giilar med rik flyt-
bladsvegetation av t ex nate och ndchrosor. Aven fdr
nalutor gijller snarast det omvAnda. I motsats till sab-
striotus yis namligen natator el klar preferens fiir
skuggiga vatten framfijr exponerade, :iven om den
regelbundet ocksi pltriiffas i sAdana. Ingen art uppgcs
finnas i stiirre rinnande va en [n biickar, och de(a
ar, med fijrlov sagt, en mild tiverdrift! Framfijr allt
aeratus ah substriatus fiirekommer ofta i lar. den
fiirra ickc slllan i r(ora mingder.

Fijrfattaren gijr ett par utmiirkta utredningar om
synonymin hos G. paykulli och sliiktet Arlonog1'rus.

Korrekturldsningen miste ha varit mycket nog
grann och kapitlet verkar nastan befriat fr6n tryckfel,
endasi negra fl har pitriiffats aven vad giiller figur-
hiinvisningar och liknande. Deremot saknarjag i refe-
renslistan Brincks fdrtriiffliga uppsats iOpuscula En-
tomologica frin 1940 om siirskiljandet ay natator och
substriatus och iivensl E. Trandas fina arbete frin
1969.

Slutomdiime

Raden av synpunliter blev som synes l6ng. I rdttvisans
namn biir man samridigt komma ihag att det mesr
handlar om detaljer och om fiirslag till hur vissa mo-
ment skulle kunna ha &ions benre. Skulle 6 andra
sidan dessa synpunkter bli till gagn fdr en enda fram-
tida ftirfattare i liknande sammanhang fiir andra grup-
per, har en viktigt syfte med min recension uppfyllts.
Man bdr ocksA ha i minnet att jag under flera Ar
koncentrerat mitt intresse till .just dessa virvelbaggar,
inte minst i llilt, och art med en sedan bakgrund inle
kunna rada upp anmiirkningar orch inviindningar i en
omfattning som ovan, vore minst sagt fdrvenande.
Utan tvekan anser jag gyriniddelen i denna volym
vara elt mycket vairdefullt arbele.

Det biir ocksA observeras att nAgra av de bristerjag
petalat (t ex avsaknaden pi tigurer dver virvelbaggar-
nas varierade kroppsform och bittre itergivna punkt-
rader) inte giiller fiir halipliderna fdrfattarens egen
specialitet! Tviinom iir dessa ledsagade av alldeles
utmiirkta teckningar i dessa avseenden. En hastig ge-
nomliisning av kapitlet om Ilaliplidae, som er en av-
sev?in mycket svirare grupp att afibestemma An den
tbregAende, siiger mig intuitivt att denna del hAller
ennu hdgre standard. F6r minga Ar sedan forsiikte jag
lera mig gruppen, dock utan storre framglng,jag fast
nade pl honoma (vilket iir ytterligare ett skal rill var-
fdr jag begriinsat min tiamstiillning till en familj!).
Det er nog dags fiir ett nytt ftirsdk - vilket inte liir
bli ntgra problem med denna volynt i handen. A and-
ra sidan giiller kanske hAr som vid bestiimning av
minga andra svlra insektsfamiljer. nemligen att en
ganska stor vana vid gruppen iir av niiden f6r att r5tt
kunna tillimpa och uppskatta innehallet!

Grattis Mogens rill en tin bok, den kommer att bli
nAgot av en bibel fijr mAnga nordiska vattenskal-
baggsintresserade fdr lAng tid framOver!

I t W. Stensson



Nya landskapsfynd av barkstinkflyn (Hem.-Het., Aradidae)
jimte Aradus truncatus, ny fiir Sverige

CARL-CEDRIC COULIANOS

Inledning

De nordiska barkstinkflyna utgijr en tamligen anfaltig
familj med fiir niirvarande 23 arter kiinda frin omrA-

det. Av dessa har 2l aner petrdffats i SveriSe. Deras

levnadssiitt er ofta mycket speciellt. De ytterst platta
djuren och deras larver uppehAller sig (med undantag

av tvA aner) pa ddda trad och stubbar som oftast er

angripna av tradsvampar och av vilkas mycel de le-

ver. NAgra nArmare undersokningar dver eventuella
v[rdvaxtsamband mellan svampama och barkstink-
flyna fiireligger dock inte fiir nigra av de nordiska
arterna. Man finner dem pt och under bark, ibark-
sprickor eller i murken, svampangripen ved.

Vissa arter 5r endast funna i gammal naturskog och
flera av de bamradslevande arterna synes vara bund-
na till eller i varje fall starkt gynnade av briinda triid.
Dct Ar sjllvfallet inte fdrv{nande att triidlevande in-
sekler med sedana levnadssatt mer eller mindre slarkt
nrissgynnas av det moderna skogsbruket - i varje fall
som det t'iir ndrvarande bedrivs. Pl den lista iiver
hotade evertebrater i Sverige som nyligen publicerats
(Andersson m fl 1987) &terfinns ocksA ndra helften
av de svenska barkstinkflyna: tvfl aner i kategorin
akul hotade och atta arter i kategorin sirbara.

I sarnband med arbetet att skaffa uppgifter till data-

Coulianos. C. C.: Nya landskapsfynd av barkstinkflyn (Hem.-Het., Aradidae) ji,mre Aradus trun(a'
las, ny fiir Svcrige. [New provincial records ofSwedish flatbugs and barkbugs (Hem.-Het.. Aradidac)
with Aradus tnurcatus Fiebcr, 1861. ncw to Swcdcn.l - Ent. Tidskr. 110: 53-57. UmeA. Sweden

1989, ISSN 0013'886x.

New provincial records of 15 species are given. with notes on thcir distribution and biology in
Sweden. Of special interest are records from southem Sweden of some species favouring bumcd
forest, viz. Ara(lus aterrimus Fieber lound in shore drift material on the island of Farii (provinco

of Gotland) and A. .r ignatk'ornis F. Sahlbcrg lrom a recently bumed coniferous forest at Oskarshamn
(province of Smdland). A. truntatus Ficbar is rcponed for the first time from Sweden, found at

three localities in the province of Uppland undcr thc hark ofdead, large aspen trunks, The imponance
of aspen lrees in differenl developmental stagcs as httst trees for bark- and flatbugs in the Nordic

countries is emphasized. This applies both to some rare spccies lAradus bima<:ulatus Reuter. A

conspicuus Herrich-Schaeffer, A. truncltus Fieber, Meziro trcrnulae (Gemat)l and to common -
relatively common species [A. r/eprcssas (Fabriciusl, A. picfits Berensprung and Aneurus avenius
(Dufour)1.

Carl-Cedric Coulionos, Kumm?lniisrAqen 90, S-132 37 Saksiij-Boo, Swedcn.

banken 6ver hotade arter betriiffande dessa barkstink-

flyns utbredning, status och biologi harjag haft anled-

ning att gi igenom ett storl antal musei och

privatsamlingar. Med hiinsyn till dessa djurs levnads-

satt har jag hafi sarskild anledning att vdnda mig till
de entomologer som samlar vedskalbaggar. Flera av

dessa har haft det goda omdijmet att Aven tillvarata
barkstinkflyn och tack vare dem har ttskilliga. intres-

santa fynd kommit i dagen, bl a en fdr landet ny art

samt Atskilliga nya landskapsfynd. Dessa rapporteras

i denna uppsats.

Artlista

Nomenklatur och lidigare utbrcdningsuppgiftcr enligt Couli
anos & Ossiannilsson (1976). Om inget annat niimns se

bcfinncr sig djuren hos insamlaren. Museisamlingar anges

cnligt fitl.jandc: GM = Naturhistoriska Museet. Cdteborg.
LM = Zoologiska Muscet. Zml. Inst. Lund, LU = Sverigcs
lanlbruksunivcrsitcl, avd. fdr vrixt- och skogsskydd, Ultuna.
RM = Naturhisloriska riksmuseet. Stockholm.

Arudus utcrrimus Fieber. GO: Fird. Sudersand 25.v.

1981. l, tlcg. S. Lundberg. coll. S. Perssont. GA:
Hofors 23.vi.1944, l? (leg. E. Wieslander. coll.
RM). 'Iidigare var denna som det synes dverallt
siillsynta art endast kdnd hos oss genom ett 1800-
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talsfynd frAn Stockholms trakten (l ? leg. P. Wahl-
berg, coll. RM). En eurosibirisk taiga-art, som niir-
masi er funnen i SO Finland (Heliiivaara & Viiislnen
1983), Estland och Leningrad-trakten (Putshkov

1974) i form av gamla fynd.
Firii-fyndet giordes vid sAllning av stranddriftsma-

terial, vilket tyder pe an aften er en aktiv flygare som
kan sprida sig iiver stdrre avstAnd. Negon fast stam
pe herb eller Cotland fdreligger sannolikt intc. Avcn
i nona SSSR har den petreffats istranddrift (Stark

1933) och i England har den sporadiskt pltriiffats med
lAnga tidsmeltanrum i Kent l86l och 1933 (Massee

1954) och i Sussex, I ex hevat i skogsbryn 1977

(Jones 1978). Inom sitt huvudutbredningsomrAde iir
arlen funnen pe tall och gran, giima i brand skog
(Stark 1933) men frin Kent rapporteras larver och
adulter tren svampangripna huggningsrester av ikta
kastanj (Massee 1954).

Sporadiska fynd ofta lingt frAn det sammanhing-
ande utbredningsomrldet och upptradande i strand-
drifl och liknande fiirhAllanden som tyder pA lnngdi-
stansspridning 6r kiint frin andra barkstinkllyn som

ftjredrar briind skog, t ex Aradus signaticornis (se ne-
dan), A. crenaticolft.r (se nedan) och A. lugubris.

Aradus hetulae (Linnaeus). DS: Frtiskog, Fengersfors
17.vi.1973 I ex. 29.vi.1973. I larv IV. 30.vi.1973.
I ex (leg. T. Johnsson, coll. GM). AS: Asele 2l.vi.
1972,1 ex (leg. T.-8. Leiler). Asele 2.vi.1976 2larver
III, I I (leg. Ake Lin,telti*). En hos oss allmiin och
vitt utbredd art som petraffats ihela landet med un-
dantag av OL, GO, GS. BO och HR. Lever friimst pi
hdgstubbar av radsvampangripen bjOrk, men har i

SK och BL flera ginger petreffats pe bok.

Aradus betulinus Fall6n. OL: Bdda, slgen I .vi. 1983,

7 ex (leg. S. Persson). Gl0mminge, Aledal I 8.vi. 1985

2d, 3?, 5 larver V pi grov granliga angripen av

klibbticka (Fomitopsis pinicola (leg. C.-C. Coulia-
nos). DS: Frdskog, Fengersfors, gamla sAgverket
17.viii.l914.2 ex (leg. T. Johnsson, coll. GM). Arten
iir ej ovanlig pe stubbar och l6gor av gran och tall
och funnen ner till SM. Ej rapporterad frin SK, BL
och HA. Anen dr sdkerligen ej liirbisedd pA OL utan

de nAmnda fynden diirifiin tyder pA att anen nyligen
etablerat sig diir.

Aradus himaculata.s Reuter. LU: Kvikkjokk I4.vii.
1924, I ex (leg. E. Arwidsson. coll. LM). FrAn lapp-

markema fdreligger tidigare endast ctt gammall fynd

frin "Lp.b." (= nona lappmarkerna) I ? (leg. P.

Wahlberg. coll. RM). Anen lever pi yngre, stiende

ddda el. d6ende aspar (Ossiannilsson 1967) och som

det f(irefaller en ligt min egen erthrenhet endast sAdana

som Ir angripna av svampen Hypo-rylon mammalum.
Pl sldana trdd har den 6ven pAtrdffats av Bengt Ehn-
srrom (in lirt. ).

Aradus brevicollis Fall6n. SO: Trosa. L:a Uttervik
22.vi.1969 I d (leg. A. Kistner. coll. Coulianos). An-
hammar, S. Axsjdn 23.v.1976. I ex (leg. G. Sjiidin).
UP: Vattholma 25.vi. I986, I d (leg. A. Lindeldw).
VR: utan niirmare lokal l6.viii.l903, I ex (leg. P.

Geijer, coU. RM).
Hos oss funnen friimst pA stubbar och llgor av tall

men Aven pe gran. Uppgiften hos Pettersson & Nils-
son (1986: 113) om fynd frAn AN: Tjiim beror pe

tryckfel och uppgiften avser Aradus betulae.

Aradus cinnumomeus (Panzer). DS: Billingstbrs
l7.vii. 1954, 8 ex (leg. O. Lundblad, coll. RM). Ler-
dals k:a l8.vii.l957, I ex (leg. H. Lohmander, coll.
GM). I barksprickor och under ytbark pA ungtallar pA

soliga, tona marker. Suger v:ixtsaft pa friska tred och
iir ofta skadlig pe ungtallskog frAmst pe sandig, lon
mark. Allmiin river hela landet och tenderar att iika i

antal och utbredning.

Ardthrs <orti(ulis (Linnaeus). G0: Fole, sAgverk
26.v. 1981. I ex (leg. S. Persson), Tjengvide naturre-
servat 20.vi. I 981. 1 9 (te-e. M. Siirensson). DS: Eds-
leskog-Fr6skog, Hafs6sen I1.v.1975. I ex (leg. T.
Johnsson, coll. GM). En av vAra allmannare after.
rapponerad upp till NB. Friimst pi granstubbar.

Aratlus crenaticollis F. Sahlberg. SM: Alem 20.vii.
1968, l9 (leg. T. E. Leiler), Homsri, Abbetorp 2.vi.
198 I , 2 ex (leg. S. Persson). Mitckhult, brandfldltsre-
servatet i fdnsterfliillor 8-13.v.1984, 25.v.1985,
15.vi.1985, 30.vi.-7.vii.1985 (i fallliilla pA hygge)
I ex vid varje tillf:ille (leg. R. Baranowski), d:o
4-10.v.1986,2 ex (leg. R. Baranowski, coll. LU).
OC: Simonstorp 29.iv.1969, I ex (leg. B. Ehnstrdm,
coll. Coulianos). GA: Hofors 23.vi.1944, I ? (leg. E.

Wieslander, coll. RM). ME: Jemtkrogen 1.ix.1985, -5

ex (leg. R. Pettersson), Tunadal l9.vi. 1986, I d , 3 I ?
(leg. A. Lindelow).

En art som uppenbart ftjredrar briind skog och
ftamst patrAffats pa bamriid. Den har god spridnings-
ttjrmAga och fijrm6r uppenbarligen snabbt etablera sig
pl nya brandtiih som i Mtickshult (Oskarshamnstrak-

ten) der den upptrdtt i antal direkt efter omfattande
skogsbrand ionrr6det. Anen upptrlider emellertid ofta
pi Iiirskare timmervaltor och vid sigverk frin vilka
miljOer det fdreligger flera svenska fynd.

Aradus depressus (Fabricius). VR: Blomskog. Posten

SE 25.vi.1981. I ex (leg. H. W. Walddn, coll. GM),
N. Skoga 21.v.1981. I ex, S. Finnskoga 6.vi.1984, I


