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The first two parts on Coleoptera Staphylinidae in the handbook series "svensk Insektfau-
na" were prepared by the lat
order to update this work, we
cies that have been added to
many species, and characters
ted.

The late T. Palm, c/o R. Danielsson, Dept. Zoology, University of Lund, Helgonaviigen 3, S-
223 62 Lund, Sweden.
S. Lundberg, Skeppsbrogatan 9, 5-972 38 Luled, Sweden.

Introduktion
Fcir att fA behandlingen i Svensk Insektfauna 9,
Coleoptera, fam. Staphylinidae Hft. 1 och 2
(Palm 1948, 1961b) a jour med senare framkom-
men litteratur och senare giorda insamlingar och
undersdkningar, har vi av Entomologiska fcire-
ningens styrelse ombetts att utarbeta ett tillagg.
Detta innehAller uppgifter om nytillkomna eller
avfdrda arter med kompletterande bestAmnings-
tabeller, 2indrad nomenklatur (enligt Silfverberg
1979 och Lundberg 1986) m m. Den gamla texten
kvarstAr sAlunda i stort sett ofciriindrad. Fcir att fi
biista reda i framstiillningen har Silfverbergs
omplacering av sl2ikten och underfamiljer ej
foljts, ej heller har auktorsnamn inom parentes
utsatts. I dessa avseenden begagnas samma mon-
ster som i Klefbeck & Sjoberg (1960).

Kompletterande uppgifter i tilliiggen hdnvisar
till figurnummer i originalhiiftena (Palm 1948,
l96lb), varigenom de latt eterfinnes. Menga nya
landskapsuppgifter har tillkommit efter utgivnings-
lren av huvudtexten. Dessa omn6mnes ej hiir dl
de redovisats i den nya skalbaggskatalogen (Lund-
berg 1986).

Arbetet med tillAggen har vi f6rdelat se, att
Palm i huvudsak svarar fdr utformandet av tex-
ten, figurer, litteraturhiinvisningar, landskaps-
uppgifter i Hft. 1 och fcir underfam. Steninae och
Euaesthetinae i Hft. 2. Lundberg svarar f<ir land-
skapsuppgifter i Hft. 2, underfam. Oxytelinae och
Oxyporinae, bestAmningstabellen for slAktet Thi-

nobius, mAnga primAruppgifter om fynden och en
slutlig kontrollgranskning av samtliga uppgifter i
bAda hiiftena. Vid utredningen av kritiska arter
inom sliiktet Bledius har vi haft god hjalp av Olle
Trottestam (t) och renskrivningen av manuskrip-
tet har gjorts av Bert Gustafsson, fdr vilket vi
tackar.

TillAggen fcirelAg som flirdigt manuskript
23.V.1985. DA stora delar inaktualiserades vid
publiceringen av den nya skalbaggskatalogen
(Lundberg 1986), har en omfattande bearbetning
av texten giorts av Anders N. Nilsson, vilket vi
ocksA tackar for. Detta arbete har utfdrts efter
Thure Palms bortgAng 2.Y.7987, och Thure har
diirfcir ej kunnat beredas tillfiille att granska den
slutgiltiga texten. DA manuskriptet nu Ar betyd-
ligt kortare tin i originalversionen, har det befun-
nits lempligt att publicera det i Entomologisk
Tidskrift och ej som tidigare var tenkt som ett
eget hiifte i Svensk Insektfauna.

Tillngg till hifte 1
Siffran i bOrjan av varje stycke iir en sidhdnvis-

ning till Palm (1948).

30. Micropeplus fcirs numera till en egen familj,
Micropeplidae (Lundberg 1986), i stiillet f6r som
tidigare en underfamilj av Staphylinidae.

33. M. latus Hampe tillkommer som ny fcir Sveri-
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starkt upphcijd och helt tackande tiickvingens
sidokant. Ribban er svagt vdgformig. Mellanrum-
met mellan skulderribban och andra ryggribban
Ar nastan lika brett som mellanrummet mellan
denna och suturalribban. Ribban pA den ombcijda
tiickvingekanten Zir endast rudimentiir. Liksom
hos M. fulvus iir clypeus hos hanen utdragen i en

sPets.

38. Sl[ktet Phloeobium skall nu heta Metopsia
Wollaston. M. gallica Koch. tillkommer som ny
for Sverige och ar funnen pA Go (St. Karlsti) av

Nils Linnman (i.1.): t hane 19.VIII.1984 i ett trut-
bo. Dessutom inford med virke frAn Frankrike till
Ha: Varberg (Gillerfors 1988). Freude etal(1964:21)
ger en beskrivning av arten. Den skiljes frAn M.
clypeatum PA att 6:e sternitens bakkant lir
djupare utskuren, mellan- och baktibierna vinkla-
d'e, vid basen och i mitten smalare, i fdrsta tredje-
delen och framfcir spetsen utvidgade samt ocksA

p6 hanens genitalier.

45. M. nitidulus Kr. tillkommer som ny fcir Sveri-
ge och Zir forst funnen i Dr: Vansbro 19JX.1952,3
6x i en hog av ruttna svampar (Dahlgren 1953).

Senare iir irten ockstr tagen i Sm, Vr, Hs, Jii och

An, ofta i komposthcigar med granbarr.

48. Proteinus apicidens skall nu heta P. altaicus
Reitt. (Muona1978)

49. P. altaicus sensu Sjoberg har senare beskrivits
som en egen art, P. hyperboreus Muona.

56. Sliiktet Anthobium skall nu heta Eusphalerum
Kraatz.

58. E. ophthalmicum Payk. skall nu heta E.

luteum Marsh.

66. Sl[ktet Phyllodrepa skall nu heta Hapalarea
Thomson.

72. Som det antas i texten iir den sibiriska arten
H. baicalensis Bernh. ej funnen i Fennoskandien.
De djur som beskrevs som 1L baicalensis hOr som

fdrmodats till H. sahlbergiLuze.
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80. Omalium strigicolle skall nu heta O . brevicolle
Thomson.

8L O. littorale Kr. ,ir numera ansedd som sjiilv-
stiindig art (Lohse 1960:32-34, Palm 1962:185-

186). Den iir fcir niirvarande kiind fr6n Sk, Ha,
Go, GS, So, Up och Nb samt fr6n Norge, Finland
och Danmark. Arten lever under tAng vid havs-
kusten, fcirmodligen som halobiont.

O. rugatum Muls. & Rey Ar ocksd numera
betraktad som sjiilvstiindig art (Lohse 1960, Palm
7962) och ej omniimnd i den gamla texten. Arten
er hittills siikert dokumenterad frAn Sk - Dr, dock
ej frfln GS, N2i och Vs. Dessutom funnen i Me, Jii
och Nb. Dess levnadssatt synes dverenstamma
med det for O. caesum beskrivna.

Omalium littorale och O. rugatum st6r den i
hela landet allmiinna O. caesum Grav. mycket
niira och kan skiljas fr6n denna enligt fciljande
kompletterade bestiimningstabell:

1. Huvudet tatt, men ej utpriiglat rynkigt punkte-
rat, tinningarnas rundning (och diirmed huvu-
dets starka insncirning) antytt vinkelformad,
borjar fdrst tydligt bakom ogat. Antenner med

svait eller brunsvart basled, i ovrigt bruna eller
gulbruna. Halsskoldens framhcirn nigot vink-
tigt och mycket smalt avsatta. Hanens penis
apitatt avrundad....... littorale Kr.

- Huvudet mycket tett, negot liingdrynkigt
punkterat, tinningarnas rundning (och diirmed
huvudets starka insn<irning) bcirjar kort eller
omedelbart bakom ogat. Halsskdldens fram-
horn mer eller mindre avrundade. Hanens
penis apikalt tillspetsad. ............2

2. Tinningarnas rundning rett stark och nigot
tviir, borjar kort bakom Ogat. Antennernas
basled i regel mcirk; siirskilt i fjiilltrakter ftire-
kommer dock exemplar med helt ljusa anten-
ner. Halsskoldens framh6rn ratt smalt avrun-
dade. Hanens penisspets i mitten riitt bred, rdtt
starkt avsmalnande bide framAt och bakAt och

darmed med betydligt rundade sidor, apikalt
starkt tillspetsad. ................ ...........caesum Grav.

- Tinningarnas rundning flackare, b6rjande
omedelbart bakom <igat. Antennernas 1 - 5

leder i regel roda, i ovrigt morka, endast myck-
et siillan annorlunda fiirgade. Halsskcildens
framhtirn riitt brett avrundade. TAckvingar
baktill mer rynkigt punkterade dnhos c'aesum.

Hanens penisspets i mitten smalare och diirfor
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med svagare rundade sidor iin hos caesum, api-

::::::::::::lTT::::_ ,. ga,umMu's & Rey

82. O. imitator Ltze har avfrirts som nordisk art
(Palm 1955:110). Arten har dock nyligen rappor-
terats frAn Finland.

O. muensteri Bernh. tillkommer som ny fcir
Sverige. En hane Ar funnen av Nils Linnman (i.1.)
den 28.IX.1982 i Nederkalix (Nb) vid sillning av
sumpstrandfcirna intill iilvbron pd en lokal f6r
Deubelia picina Alb€. Ytterligare en hane togs
av Stig Lundberg den 17.V.1983 i Blikolen
domdnreservat N om Niemisel (Nb) i mossa pA
granvindflille. Arten 5r iterfunnen pA lokalen i
Nederkalix i ett 40-tal ex 1988 och 1989. Dessut-
om funnen under vArvintern 1990 vid Oversviim-
ning vid Tomtasjdn, Rasbo s:n (Up) i ett 30-tal ex
(S. Lundberg, B. Ehnstrcim. A. Linaetiiw;.

90. Xylodromus affinis Gerh. tillkommer som ny
fdr svenska faunan, funnen i 1 ex den 10.XII.1979
i samband med en <iversvdmning av HOje A vid
Lund (Sk) (Baranowski 1980b). Sannolikt hiir-
stammade djuret frAn ett vattensorkbo, som fanns
pA platsen. Diirtill 1 ex sAllat under ljung vid
Ljunghusen (Sk) den 26.X.1985 av A. Dufberg (i.1.).

94. Orochares angustatus Er. tillkommer som ny
fcir Sverige, funnen i 1 ex av Nils Linnman pA
Lidingti (Up) den 8.XI.1959 (Linnman 1965).
Sedermera har arten ocksA rapporterats frln Sk
och Sm. Baranowski (i.1.) har meddelat att han i
de entomologiska samlingarna pA Zool Museet i
Lund uppttickt 3 iildre ex, ett insamlat 3.X1.1921
(coll. T.O. Fredlin) och ett annat 1S.XI.1929 (coll.
N. Burrau), bAda i trakten av Lund, Det tredje
exemplaret (coll. D. Gaunitz) htirstammar fr6n
Korsberga (Sm) och har erhAllits i december
1925. Fttr mer iin 60 6r sedan togs alltsa det fcirsta
svenska exemplaret, och samtliga hittills kiinda
fynd tyder pA att arten iir ett "vinterdjur".

96. Mannerheimia divergens skall nu heta M. bre-
vipennis Motsch. Den synes uteslutande vara en
skogsart av dstligt ursprung, beskriven pA sibi-
riskt material.

99. Sliiktet Lathrimaeum skall nu heta Anthobi-
arn Samouelle.

702. A. fusculumEr. tillkommer som ny fdr Sveri-
ge, insamlad vid Ripa i 6stra SkAne 3.X.1976 i 1

ex och ddrefter hosten 1978 och 1979 Aterfunnen

Sv e ns k ins e ktfauna, ko r tv ingar

pA samma plats av flera samlare (Lundberg 1980).
Marken i Ripa iir sandig med sparsam vegetation,
och pi liknande lokaler lever arten ocksi i Mark
Brandenburg enligt Uhlig (1981:151). Den upp-
ges diir vara utpriiglat psammophil pA vegeta-
tionskisa eller mycket glest bevuxna och viil
belysta sandytor, ibland med enstaka tallar, diir
arten erhilles genom fcirnasAllning vir och h6st.
De tidigare fAtaliga fynden av A. fusculum iDan-
mark har gjorts "pA sandbekker" (tva jyllendska
lokaler). Arten iir nu ocks6 kiind frAn Finland
(Ruutanen i.l.) och Bengt Ehnstrdm patraffade
den i 3 ex 11.IV.1981 i Up vid Daliilvens mynning
medan sndn Snnu lAg kvar pA marken.

109. Slaktet Arpedium omfattar numera endast
A. quadrum Gr., medan <ivriga arter fcirs till sliik-
let Eucnecosun Reitter.

ll2. E. brachypterum var. gyllenhali Sahlb. till-
kommer som ny fdr Sverige och iir av flera samla-
re rapporterad frAn Bl - Sm, Vg, Ds, Sci - Dr, Jii,
An, Nb, Pi - To. Frdmst tagen med bilhAv och
f<insterfiillor.

E. norvegicum skall nu heta E tenueLeconte

121. Den art som benAmndes Lesteva fontinalis,
vilken nu iir pAtrEffad iiven i Sverige, skall nu
heta L. hanseni Lohse. Artnamniindringen
(Lohse 1953) tillkom efter en ingAende studis av
sliiktet i Mellaneuropa, vilken visade att den i
Danmark funna L. fontinalis (sensu Hansen) ej Ar
identisk med Kiesenwetters L. fontinalis och fril-
jaktligen mAste nybeskrivas. L. hanseni finns
ocks6 i nordvdstra Mellaneuropa, men inte L.
fontinalis Kiesw. I Sverige togs L. hanseni f6rst
26.Y1.1946 av Lundblad (1953), som erh0ll 1 ex
pA viistsidan av Ivd (Sk) alldeles invid stranden av
sjcin i en liten mossbevuxen traranna, som ledde
vatten frAn en kiilla. Senare er arten tagen av
flera samlare i Sk, bl a i Skiiralid samt i Ha.

Slaktet Geodromicus skall nu heta Psephidonus
Gistel. VArt nuvarande artbestind av sliiktet har
utretts i Palm (1961a). I uppsatsen ing6r en ny
bestiimningstabell med teckningar samt uppgifter
om de olika arternas dA kiinda fdrekomst och lev-
nadssiitt.

P. plagiatus F. dr numera uppdelad i tva sjalv-
stiindiga artet P. plagiatus F. med ab. subnigritus
Lohse och P. nigrita Miill., tidigare uppfattad som
abberation till P. plagiatus. De bAda arterna skiljs
siikert pA hanens genitalier. Hos P. plagiatus iir
penis n6got kortare iin paramererna, siillan sA
lAnga som dessa och utan tydlig kdl i mitten, hos
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P. nigrita nigot liingre iin paramererna och med
en tydlig, l6ng och tamligen skarp liingdkdl i mit-
ten. Pi yttre karakterer kan arterna (och dA

friimst honor) vara svAra att skilja 6t. Huvudfor-
men av P. plagiatus har pA vardera tiickvingen all-
tid en tydlig, langstriickt, r6d fliick, medan P.
nigrita alltid har enf2irgat svarta tAckvingar. Ab.
subnigritus skiljs frfln huvudformen genom fiirgen
pA tiickvingarna, vilkas roda fliickar iir mycket
svagt framtrAdande och pi orena djur svAra att
upptAcka. SAdana honor av P. nigrita kan fdljakt-
ligen vara svlra att identifiera. BAda arterna har
det levnadssiitt, som anges i huvudtexten, vare-
mot deras landskapsutbredning Snnu mAste anses

som ofullstiindigt kiind. Siikra fynd har hittills
faststiillts f1r P. plagiaras (huvudformen) frAn
Sm. Ol, Go. Og, Vg, Ds - Nb och alla Lappmarker
utom As; fcir ab. subnigritus fqfn !r, Dr, Jli, Vb,
Nb och Ly; fcir P. nigrita fran Ol, Og, Vr, Dr, Hs,
Hr, JA och To. Av dessa uppgifter att dcima har P.

subnigritus en mera nordlig utbredning iin huvud-
formen och betriiffande frekvens torde P. nigrita
vara siillsyntare in P. plagiatus. Dock ger dag-
boksanteckningar upplysning om att P. nigrita
skulle ha varit talrikt fcirekommande i Ombergs-
trakten vid Vettemstranden under stenar p[ sand

eller grus och i sprickorna pA sml fuktigt liggande
trebitar.

123. P. hoejeri Palm, 6r en art som skall liiggas
till. Den beskrevs (Palm l96la) efter exemplar
frAn Sk:Skiiralid och Go:Hoburgen, tagna
l1.VIII.1952 (leg. J. Hdjer) resp. 24.VI.1947 (leg.
S. Aberg). Denna art ster P. longipes niira, men
skils liitt frAn denna pA storre storlek och tvifar-
gade tdckvingar, som har rcidbrun grundfiirg,
sido- och bakkanter och en stor, vinkelformad
flAck framtill bakom skutellen mcirk. Aven hos
hangenitalierna finns olikheter. Redan 1934 hade
Nils Linnman (1963) i stort antal antraffat sanno-
likt samma art pA St. Karlsci (Go). Dessa ex iir
genomsnittligt nagot mindre iin Skiiralid-djuren,
men stammer i <ivrigt i alla vdsentliga punkter viil
<iverens med dem. Miirkligt iir emellertid, att lev-
nadssAttet hos Skiiralid-djuren riitt betydligt avvi-
ker frAn de gotltindskas. De forstnAmnda var ej
som de senare stranddjur under klappersten utan
hade tagits pi den bokskogskliidda SdderAsen,
dock i biickdalen pd grus, diir grundvatten sippra-
de fram. Arten erhAlles vid sAllning av det glesa

och fuktiga vdxttiicket, som huvudsakligen bestir
av mossor och lavar. Undersokning av ett st0rre
material kan mcijligen bringa klarhet i artfrAgan.
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Tilliigg till hifte 2
Siffran i bclrjan av varje stycke iir en sidh2invis-
ning till Palm (1961b).

8. Slektet Coprophilus skall nu heta Elonium
Samouelle.

Sliiktet Acrognathus skall nu heta Manda
Blackwelder.

11. Slaktet Ancyrophorus skall nu heta Ochthep-
hilas Mulsant & Rey.

12. Av slaktet Thinobias Kiesw. har nytt material
insamlats under de senare flren, vilket foriindrat
utbredningsbilden samt ocksA klarlagt vilka arter
vi har. Flertalet av dem synes vara utpriiglat nord-
liga. Vidare har Smetana beskrivit flera nya arter,
Israelsson (1978) avbildat genitalierna for mAnga
arter och Lohse (1984) beskrivit en art, som fcir-
viixlats med L pusillimus Heer och visat sig f<ire-
komma iiven i Sverige. DA detta medfcirt stora
fbrAndringar i bestAmningstabellen, har denna i
sin helhet omarbetats. Siikrast skiljes arterna i
grupp 4 pA hanens genitalorgan.

Artbversikt till Thinobius.
Figurhiinvisningar till Palm (1961b) anges med P.

1. Tinningar tiimligen riitlinjigt avgrlinsade, sA

lAnga som eller nAgot lAngre 2in 6gonen, dessa
riitt fint facetterade. Huvudets civersida mer
eller mindre tillplattad och med intryckningar.

- Tinningar rundade, tydligt kortare iin tigats stdr-
sta bredd, Ogon grovt facetterade. Huvudets
oversida jiimnt viilvd. .................4

2. Tinningarnas sidor parallella eller bak[t svagt
konvergerande (P Fig. 3 B). Halsskcild svagare
tviirbred, ca 1/5 bredare dn lAng. Liingd: 1.6 -

1.9 mm. ......................./ongicornis

- Tinningarnas sidor bakAt tydligt divergerande
(P Fig. 3 C-D). Halsskdld starkare tv2irbred,
minst 1/4 bredare iin lAng. ................................ 3

3. NAgot stcirre och kraftigare, 2,0-2,3 mm. Tin-
ningarnas sidor bakAt starkare divergerande.
Antennernas 5-10 leder tydligt transversella,
iiven 4 leden nAgot bredare iin lAng. Halsskcild
nAgot mindre tviirbred och bakAt n6got mindre
avsmalnande (P Fig. 3 C). ....................brundini
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Fig. l-9.Aedeagus(l-6)ochspermarheco(7-9)hosThiaobius.-l,2,7.T,praetorSmetana.-3,4,8.T.flagellatus
Lohse. - 5,6,9. T, brevipennis Kiesenwetter. - 1,3,5. Underifrdn (from below). -2,4,6. Frdnhdger (fromthe right).
- Efter Israelsson 1978.

4

Nigot mindre och slankare, 1,8-2,0 mm. Tin-
ningarnas sidor bakAt nagot svagare diverge-
rande. Antennernas 5-10 leder ungefAr sA
lAnga som breda, 4 leden tydligare langre an
bred. Halsskcild nAgot starkare tv2irbred och

::li: :3:: :::: :t:T"l:: :l: l: :'?: ; :),,,
Genomsnittligt stOrre och kraftigare, 1,0-1,6
mm. Antennernas 4-10 leder (siirskilt led 5 och
7) tydligt liingre iin breda (P Fig. 3 G). ...........5

Genomsnittligt mindre och spiidare, 0,9-1,3
mm. Antennernas 4-10 leder mer eller mindre
tviirbreda. ............6

Smalare och parallellare. Halsskcilden liingre
med svagare avsmalning fram6t och bakAt.
Normalt morkare svartbrun och genomsnitt-
ligt mindre. Aedeagus och spermatheca som i
Fig. 1,2 och 7. ............ ......proetor

- Bredare, framfrir allt tir halsskcilden bredare
och kortare med starkare avsmalning sAvtil
framAt som bakAt. Normalt med ljusare bruna
tiickvingar och genomsnittligt st<irre. Aedea-
gus som i P Fig. 4 G. ................................crinifer

6. Halsskcild starkare tviirbred, nAstan 1/2 gAng
bredare 2in lAng. Tiickvingar kortare, bredare
och mindre parallellsidiga, vid skuldran blott
713 - ll2 g6ng liingre iin halssk<ilden liings mitt-
linjen (P Fig. 3 I). LAngd 0,9-1,0 mm. Aedea-

::: ::l :T:T:::::: ::: ::'?: l,l;:*?;,..,,
- Halsskcild mindre starkt tvarbred, ca l/3 bre-

dare iin l6ng. Tdckvingar liingre, smalare och
mer parallellsidiga, vid skuldran ca 415 langre
iin halsskcilden liings mittlinjen (P Fig. 3 H).
Langd 1,0-1,3 mm...............................................7

7. Kortare och mrirkare antenner som lagda
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bakit nAr till slutet av tAckvingens framre tre-
djedel. Aedeagus och spermatheca som i Fig.
3,4 och 8..................... ...flagellatus

- L5ngre och helt ljusa antenner som lagda
bakAt nAr mitten av tAckvingarna. Aedeagus
somiPFig.4I........... ...pusillimus

14. T. brundini Scheerp. Ftirutom vid Abisko i
Sverige endast kand i 1 ex. frAn To: Arosjokk vid
Kalixiilven (leg. S.O.Ulefors 1.VIII. 1968).

T. munsteri Scheerp. Forutom vid To: Abisko
nu ockse tagen i flera ex. i JA vid Jormlien, till-
sammans med bl a T. crinifer sffandi Smetana.

75. T. longipennis Heer i buvudtexten innefattar
de tvi arterna T. praetor Smetana och T. uinifer
Smetana T. praetor har en vidstriickt utbredning i
norra Sverige, diir den friimst tas pA grusbankar
vid mindre biickar i skogslandet men iiven pA lik-
nande lokaler vid stranden av stdrre iilvar. Hittills
iir den rapporterad frAn Vr, Hs, Me, An, Vb, Nb,
Pi och Lu. Arten fcirekommer ocks6 i Norge, Fin-
land och Danmark.

T. crinifer Smetana upptriider i tv6 raser, L c.

crinifer Smetana och T. c. strandi Smetana. Den
sistniimnda iir ursprungligen beskriven som sar-
skild art (Smetana 1960), men sekra genitalskill-
nader finns knappast. Diiremot tycks T. c. strandi
konstant vara st6rre och kraftigare byggd iin
huvudarten. I Sverige iir endast T. c. stranditagen
fdrutom i Frostviken och Jormlien (Je), i Hr och i
ett par ex vid bilhAvning i Vs. Detsamma giiller
Norge och Finland, diir blott T. c. strandi iir fun-
nen. I Danmark iir diiremot T. c. uinifer (men ej
T. c. strandi) kiind genom n6gra gamla museiex-
emplar, som hiirstammar frAn Nordsjiilland och
sannolikt tagna i en numera ftirsvunnen sandgrop
i Geelskov.

T. brevipennis Kiesw. iir dels Aterfunnen i ett
par grustag i Sk, dels ocksA i ett grustag pA Go
(huvud0n), vid bticken Ridonjira pA Nuoljas ost-
sluttning i To och vid bilhAvning i Nb. Atminsto-
ne fyndet i To torde ha anknytning till utbred-
ningen i Norge, diir arten sedan huvudtexten
skrevs iir nytillkommen.

16. Under det felaktiga namnet T. pusillimus
Heer har T. flagellatus Lohse rapporterats som
tagen i stort antal i ett grustag vid Pers<in i Nb,
diir den ocksA erhAllits vid bilhAvning niira LuleA
vid nigra tillf5llen (Lundberg 1972a). Dessutom
Ar arten funnen i grustag i Up, i fcinsterfAllor pA

en myr i Vs samt vid bilhAvning i Dr. Den har
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nyligen beskrivits (Lohse 1984), och sflviil det
svenska som finska materialet har visat sig tillhci-
ra denna art. BAde T. flagellatus och T. pusillimus
(Fig. 3-a resp. P Fig.   I) kiinnetecknas av att
hanens aedeagus iir fdrsedd med ett mycket l6ngt,
hArliknande bihang (flagellum). Biigge arterna
fdrekommer i Mellaneuropa, men T. pusillimus
enligt vAr nuvarande kiinnedom ej i de nordiska
liinderna.

17. Sliiktet Trogophloeus skall nu heta Carpeli-
mus Kirby.

22. C. heidenreichi L.Benick tillkommer som ny
fcir Sverige, hittills kiind i 1 ex (leg. P. Priitz), som
tagits 10.VI.1980 med bilhav vid Margretetorp i
nordcistra Sk (Lundberg 1982a) och i 1 ex (leg. A.
Dufberg) taget 4.V.1986 vid Ljunghusen i sydviis-
tra Sk (i.1.).

25. C. schneiderl Ganglb. tillkommer som ny fdr
Sverige, funnen dels pA slambankar vid havskus-
ten i Vg: Gciteborg och Bo: Solberga 26.V1.1972
resp. 22.VII.1972 (Huggert 1974), dels i Bledius'
g6ngar pA sandig havstrand i Ha: Vallda Sando
17 .X.19'7 6 (Lundberg 1 978).

28. De wder Oxytelus upptagna arterna fdrs nu
till de tvA slAktena Oxytelus och Anotylus Thom-
son. KvarstAr som Oxylelus gdr arterna O. fulvi-
pes, O. laqueatus, O. piceus och O. sculptus.

33. O. migrator Fauv. tillkommer som ny f<ir Sve-
rige. De fdrst publicerade exemplaren upptiicktes
av G. Dahlgren (1980) 26.V.1978 i Sm (Hossmo
n2ira Kalmar), diir arten di tycktes ha en fast stam
i en ganska bl<it komposthtig med ktiksvdxtavfall,
bestAende av rcidbetor, potatis, tomater, iipplen
m m, inkl. bladen; diiremot saknades den i n[rlig-
gande ogriishcigar med svinmAlla. Sedermera har
arten, som tydligen fort hAller pA att spridas,
o-cksA rapporterats fr6n Sk, Ha, Go (huvudon),
Og, Up och Nb. De flesta exemplaren har diir
erhAllits vid bilhAvning, andra i gridselhogar av
huvudsakligen hiistspillning. Denna art beskrevs
frAn Japan, men har snabbt invaderat Europa och
iir nu niirmast oss ocksi funnen i Danmark och
Finland. Den iir latt att kiinna igen, liknar O.
sculptus pi grund av stora ogon, men iir mycket
mindre, hOgst 3 mm. Vidare iir halssk0lden gl5n-
sande, utan mikroskulptur, medan den hos O.
sculptus dr delvis chagrinerad och matt. En utfcir-
ligare beskrivning ges av Dahlgren (1.c.).

A. mutabr Lohse. stAr A. sculpturatas mycket
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niira och enligt auktor iir den betydligt siillsyntare
iin denna i Mellaneuropa, hittills blott kAnd frAn
Nordviisttyskland (Liineburgerheide och Hol-
stein) och diir f<irekommande under spillning och
as i skogsomrAden. Arten har iiven patraffats i
Danmark (Hansen 1969) pA flera lokaler (Dyre-
haven, Lejre och Nivi) dAr den tagits sommartid i
hjort- och ridjursspillning, 1 ex. ocks6 i en mull-
vadsging. Den b6r nog kunna finnas iiven hos oss
och viil dA niirmast i Sk6ne. Honor av de bAda
arterna kan ej sdkert atskiljas, diiremot hanarna
relativt latt pe paramerer och sekundiira k<inska-
raktiirer enligt foljande:

Sjette bukledens tviirintryck djupt, framtill tydligt
och rdtt kraftigt avgriinsat, de tvA kncllarna pA
ledens bakkant pA insidan med brdm av korta,
gula hAr. Paramerer (som bdr lcisg0ras frAn aede-
agus) starkt utvidgade, med rundat, platt skedfor-
migt spetsparti (Freude et al. 1964:84) sculpturatus

Sjiitte bukledens tviirintryck grunt, framtill otyd-
ligt avgrAnsat, knolarna utan hArscim. Paramerer
har smalt spetsparti och iir nigot utvidgade strax
bakom spetsen (Freude et al. l964:84) ....mutator

34. A. petzi Bernh. tillkommer. Den iir sAllad i 1

ex i Sk: KAseberga 7.Y.1977 (P. Cederstrcim i.l.).
Arten st6r odra A. nitidulus, men har punkturen
pA framkropp och tiickvingar enkel i stiillet fcir
liingsrynkig. Halssk6lden har glesare punktur och
svagare firor. Den ar narmast kiind fr6n Osterri-
ke.

A. clypeonitens Pand. dr funnen i antal i kom-
posthcigar i Danmark i trakten av Kopenhamn,
de frirsta 9.Y.1982 (Hansen & Mahler 1985).
Arten Ar nArstAende till A. tetracarinatus och A.
complanatus, men llitt skild fr6n den fcirra pA

halsskoldens blanka lAngdkcilar, den blanka,
endast svagt chagrinerade munskolden och fram-
skenbenens inskArning. FrAn A. complanatus,
som har liknande skulpturerad framkropp, awi-
ker den med tydligt mindre storlek och med
avsaknad av k<il liings <igats innerrand. Svart,
tiickvingarna i regel brunt genomskinande, benen
gula eller brungula, l6ren nAgot mcirkare, anten-
nerna svarta. Liingd 2,0-2,4 mm. Arten dr vitt
utbredd i Syd- och Mellaneuropa, fr6n den Iberis-
ka halvcin i viist till Mindre Asien och Kaukasus i
dst.

A. tetratoma Czwal. har i Silfverberg (1979:19)
felaktigt angivits fdr Sverige, men torde i de nor-
diska liinderna blott vara pAtraffad i Finland. I
Tjeckoslovakien (Plesivec) har LObl (1961)

Sve ns k inse ktfauna, kortv inga r

22.1V.1960 funnit den dA fdr landet nya, overallt
som mycket siillsynt ansedda arten i omkring 600
ex i rAdjursspillning, nAgot som visar att iiven rari-
teter av detta sliikte stundom pA den "rtitta loka-
len" kan upptriida i enorma mtingder.

35. A. clavatus A. Strand tillkommer som ny fcir
Sverige. De fcirsta svenska exemplaren har kon-
staterats fr6n Up, Vs, Dr och Gii (Palm 1963b). I
den uppsatsen beskrives ocksA utf<irligt(med
teckningar) hur A. clavatus skiljs frAn niirstAende
arter. Sedermera har arten visat sig vara ratt van-
lig och vida spridd i.Sverige. Den iir nu kAnd frAn
Sk - Ga utom frAn Ol, Go, GS och Bo. Dessutom
iir den funnen i Vb och Nb och har framfcir allt
erhAllits i iilg- och griivlingspillning. I rivriga nor-
diska liinder fcirekommer arten fcirutom i Norge,
varifr6n den beskrivits, ocksA i Finland, men
synes Snnu ej vara pAtriiffad i Danmark och ej
heller i Mellaneuropa.

A. saulcyi Pand. iir ocksA en nykomling i den
svenska faunan. Annu iir arten blott kiind i ett
fAtal ex frAn Sk6ne diir det fdrsta, en hane, erhdlls
i Orup 30.IV.1973 av A. Dufberg (1975:25) ur ett
sillprov taget vid basen av almstammar. Senare
(i.1.) har arten Aterfunnits pA samma plats av A.
Carlsson och i Alabodarna av P. Cederstrcim.
Den uppges utomlands vara bunden till underjor-
diska diiggdjursbon, friimst mullvad. Frirmodligen
kan arten visa sig fdrekomma liven i andra land-
skap, diir mullvad lever.

49. Bledius spectabilis Kr. och B. germanicus
Wagner rAder det fortfarande ej full klarhet om.
B. germanicus har i huvudtexten upptagits som
underart till B. spectabillg men anses nu pA grund
av aedeagus-olikhet vara en sjlilvstiindig art. Olle
Trottestam arbetade fcire sin ddd med detta och
andra Bledius-problem. I England har Tottenham
(1954) samt i Mellaneuropa Horion (1963) och
Lohse (1978) behandlat dessa arter utan att fre-
gan f6tt sin slutgiltliga lcisning. Som l2iget nu iir,
tycks det svenska materialet uteslutande tillh<ira
B. germanicus, medan det danska omfattar b6da
arterna (Trottestam i.l.). VAr art ar nu kiind frAn
Bl, Go (huvud0n) och Up (se iiven Hansen &
Mahler 1985).

50. B. dama Motsch. (8. bicornis Germ. nec
Block) dr funnen som ny i Danmark, pA Sjalland
(Amager) och Jylland (Skallingen), pi den sist-
ndmnda halvcin tillsammans med B. spectabilis, B.

furcatus och B. diota (Hansen 1969). Arten stAr
B. diota mycket niira, men skiljs frAn denna enligt
Freude et al (1964:91) pA fciljande siitt:
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Svart, tiickvingar mdrkbruna, deras ytterrand och
bakre vinkel ofta gul. Antennbas och ben brunro-
da. TAckvingar kraftigt och tatt punkterade.
Pannhornen hos hanen vinkligt avtrubbade. Stor-
re,4,5 - 6 mm. ............ ...............dama

Svart, tiickvingar gulbruna eller rcidaktiga, tem-
ligen fint och glesare punkterade. Pannhornen
hos hanen enkelt tillspetsade och vid spetsen
n6got initbcijda. NAgot mindre, 3,8 - 5 mm...diora

52. B. atricapil/zs skall nu heta B. praetermissus
Williams.

53. B. fracticornrs skall nu heta B. gallicus Gra-
venhorst.

55. B. crassicollis Lac. har visat sig vara den niir-
stAende B. occidentalis Bondr. Detsamma gdller
det danska materialet (Mahler 1987).

55. B. erraticus Er. och B. fontinalis Bernh. (8.
bosnicus Bernh.). Den senare tas av Palm (1961b)
upp som underart till B. erraticus i enlighet med
den ditida uppfattningen. Diirvid pApekades
emellertid ganska stora olikheter mellan de bAda
formerna. Nu anses de emellertid (t.ex. Freude et
al 1964:96), liksom ursprungligen, som sjiilvstiin-
diga arter. PA detta tyder ocksA deras i v6rt land
helt skilda utbredning och fcirekomst i olika mil-
jcier. B. erraticus iir sAlunda hittills blott kiind frAn
SkAne, B. fontinalis enbart frin fjiilltrakter i Jiimt-
land och Torne lappmark.

57. B. baudii Fauv. togs av Klefbeck & Sjoberg
(1960:60) felaktigt upp under namnet B. agricul-
tur Heer (8. pygmaeus Er.). B. baudii ar i Sverige
funnen i Sk och pA GS.

60. B. larseni skall nu heta B. annae Sharp. Mi)jli-
gen Ar detta endast en variant av B. fuscipes Rye.

67. B. kutsae E.Kangas Ar sannolikt endast en
variant av B. fuscipes (Trottestam i.l.). NAgot nytt
fynd har ej gjorts.

62. B. litoralis Heer tillkommer som ny for Sveri-
ge, funnen av T.-E. Leiler och P. Prtitz i Medel-
pad vid L<igdo bruk N Indalsiilvens mynning 11-
15.V11.1977 i efter riversviimningar med tunt
lager av lera belagda sandrevlar riitt lAngt frAn
vattenlinjen (Leiler & Priitz 1977). Arten lir sena-
re tagen av flera samlare pA lokalen ifrAga.
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B. denticollis Fauv. NAgra exemplar sA beniimn-
da (leg. G<ista Svensson) har rapporterats.. frAn
Vg: BorAstrakten, tagna pA sandstrand vid Atran
den 17.VIII.1955 (Lundberg 1969). Dessa har
dock senare befunnits vara felbestiimda och iden-
tiska med B. opacus Block.

B. denticollis har emellertid senare pAtreffats i
Angermanland, diir 5 ex (det. Trottestam) erhAl-
lits 1.VII.1982 i samband med en inventering vid
Ore iilv (Nilson & Lundberg 1985). TvA ex togs
pA Lillniiset i fAngstfiillor pA sandstrand. B. denti-
collis ar som i huvudtexten anges ocksA funnen i
Norge, diiremot ej i Finland, diir sA benAmnda ex
varit felbestiimda (Trottestam i.l.). B. denticollis
kan skiljas frAn B. opacus enligt fciljande:

Halsskcild bakAt starkare avsmalnande, framfcir
de tydligt markerade bakhcirnen mer eller mindre
insvdngd (Freude er al. l9&i94). Tiickvingar bruna,
vid basen och suturen successivt iivergllende i svart,
tatare punkterade, avstAnde t mellan punktema nes-
tan mindre lin deras diameter. Ogon mer framskju-
tande. Hos ab. obtusicollis lir halsskiildens bakhiim
ej riitvinkliga utan avtrubbade. Liingd 3,8 - 4,5
mm. ............. ...................dentico\|is

Halsskdld bakAt svagare avsmalnande, alltid med
rlitvinkliga bakhiirn (Freude et al. 1964:94). Tiick-
vingar gulrdda, vid basen och suturen kontrasterat
sviirtande, mindre tett punkterade, punktavstflnden
nlgot stdrre lin punktdiametern. Ogon mindre fram-
skjutande. Lringd4,3 - 5,0 mm. opacus

62. B. fennicus E.Kangas ansigs av Trottestam
(i.1.) ej vara en sjiilvstAndig art utan en underart
till B. poppiusi.

B. pallipes Grav. anses numera sannolikt vara
synonym med B. annae.

B. condensus E.Kangas och B. pudens E.Kang-
as. Fcir dessa har beskrivningar aldrig publicerats,
men de iir iind6 upptagna i Klefbeck & Sj6berg
(1960:60). Sannolikt 2ir det inga sjiilvstiindiga
arter utan tilfalligt avvikande former av andra
arter (Trottestam i.l.).

63. B. arenarius skall nu heta B. fergussoni Joy.
Denna iir fciretriidesvis en havskustart pA flacka
sandstrdnder och har en tlimligen jiimn utbred-
ning frAn Sk upp till Nb. Beliiggexemplar fdr ett
iildre fynd fr6n Lu har vi fcir kontroll ej lyckats
hitta. Ett fynd sA lAngt frin havskusten och i en
frin denna helt awikande miljci verkar hOgst tvi-
velaktigt och kan m6hiinda bero pA felbestiimning
eller felaktig etikettering.
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72. S. bipunctarru skall nu heta S. comma LeConte.

74. S. sibiricus J.Sahlb. Denna som mycket siill-
synt ansedda art Ar numera funnen i stort antal i
Lu och To. Dess levnadssiitt har ing6ende beskri-
vits av Lundberg (1982b). Arten patreffas mest i
fuktig mossa, sivAl Sphagnum som husmossor,
der vatten i branta sluttningar droppar frin hiillar
och stenar. I siillskap med S. sibiricus fcirekom-
mer ofta Ocyusa grandiceps J.Sahlb. talrikt och
Atheta piligera J.Sahlb. enstaka. Enligt Puthz
(1967b:236) h6r S. sibiricrzs till undersl. Paraste-
nus och ej som tidigare ansetts till Stenus (s.str.).

77. S. excubitor skall nu heta S. gallicus Fauvel.
Den riktiga S. excubitor har visat sig vara en
annan art (Puthz 1967 a:288-292),se nedan.

78. S. rogeri skall nu heta S. providas Erichson.

87. S. rossicas skall nu heta S. excubitor Erichson.
Namnet excubitor har tidigare felaktigt anvants
for den art som nu skall heta S. gallicus, men
sedan Puthz (1.967a) granskat typerna och under-
sdkt ett rikligt mellaneuropeiskt material, har
klarhet erhAllits. S. gallicus hdr till Stenus (s.str.)
och S. excubitor till Nestus, biigge sjiilvstiindiga
arter med delvis nAgot varierande yttre karaktli-
rer. SA iir t ex benfiirgen ("svart hos gal/icas, rdd-
brun hos excubitor") ej ett sAkert artskiljande
kiinnetecken. Biist skiljs arterna pA undersliikt-
karaktiirerna (Palm 1961b:69), pA olika slags bak-
kroppskcilar, varvid dock iir att miirka, att dessa
stundom kan saknas eller vara otydliga och svAra
att upptacka, men framfrir allt och lattast pe
penisspetsens utformning. Spetsen ar hos gallicus
(Freude et al. l964ill2) platt, kragaktigt avsatt och
ytterst kantad med nigra borst, hos excubitor (ll5)
apikalt starkt och spetsigt avsmalnande, ldngst ut
en aning avrundad, mycket lik motsvarande del hos
morio (Palm l96lb:Fig. l6 M).

De bAda siillsynta arternas utbredning ar annu
ofullstiindigt kiinda. SAkra ex foreligger hittills av
gallicus frAn Sk, Ha, Sm, Vg, och Bo; av excubitor
frAn Go (huvud6n) och Up samt ocksA frAn Dan-
mark och Finland. Levnadss2ittet torde vara tiim-
ligen likartat hos arterna. BAda iir mest tagna
tidigt pA vAren (mars-april) eller pA htisten (sep-
tember-oktober). Biotopen f.6r gallicus frin ett
10-tal sydsvenska lokaler (Palm 1966:45) kan
sammanfattningsvis siigas vara lciv- och barrskog
av lundartad typ i blockig och stenig terr6ng med
riklig fdrna av l6v och kvistar, diir djuren erhAllits
genom sAllning. Fbr excubitor giiller tidigare upp-

Sv ens k inse ktfauna, ko rtv ingar

gifter (Palm 1961b:88). Senare har ytterligare 3 ex
tagits under liknande fdrhillanden vid sjdn Val-
loxen och 1 ex i en fuktig ldvkompost niira Upp-
sala (Up,leg. Palm).

90. S. confusoides skall nu heta S. vinnulus Casey.
Denna fdretriidesvis nordliga art er numera tagen
iiven i s<idra Sverige: Vg (exemplar i Naturhisto-
riska museet i Goteborg) och Ha (Dag6s I hane,
leg. Gillerfors).

97. S. amplivenrrri J.Sahlb. (5. linnaniemii Renk.)
har anmiilts som ny for Sverige (Lundberg
1972b). Vid senare kontrollbestiimning har samt-
liga ex visat sig vara S. ageus (Lundberg 1991).

92. S. gerhardtl skall nu heta S. ageus Casey.

93. S. kongsbergensis Munster tillkommer som ny
for Sverige (Lundberg 1,972a), funnen i flera ex
juni-juli 1966-68 pA Haparanda Sandsklir (Nb)
genom sAllning av fcirna under en- och l6vbuskar
pA mycket torr, sandig mark. Sedermera har iinnu
1 ex tagits dels 15.VII.1968 i Hcigsbole (Nb) dels
3.VIII.1971 i en granbarrhdg vid Robertsfors
(Vb) (Persson 1975).

S. cautus skall nu heta S. europaeus Puhtz.
Genom genitalunderscikning av typerna till S.

cautus och S. vafellus har Puthz (1966a:111-120)
kunnat faststiilla, att de feltolkats och m6ste byta
namn. S. europaeus Zir en vanlig art funnen i niist-
an alla svenska landskap Sk - Lu, dock iinnu ej
rapporterad frAn GS, Vs, As och Ly.

94. S. vafellu.s skall nu heta S. cautus Er. (se
ovan). Denna art iir i regel siillsynt och hittills
blott stikert kiind frAn Sk, Ol och Og. Vid Sk:
Arlov togs den (Palm 1963a:116,119) 30.V. och
29.V1.1962 i stort antal och sAgs liven kopulera
under Ortrester och stenar pA fuktig, humusbe-
mAngd, mer eller mindre lerhaltig finsand, en
lokal som viil stiimmer dverens med danska fynd i
komposthcigar och drivbAnksavfall. Arten har
tidigare uppgivits f<ir Dr (Palm 1961b:94).
Beliiggexemplaren (leg. Axel Olsson) diirifrAn
har senare kontrollerats och befunnits vara
honor, vilket gor att bestiimningen mAste betrak-
tas som tvivelaktig, varfdr Dr nu strukits som
fyndlandskap.

95. S. receptus L.Benick har befunnits vara syno-
nym till S. proditor Er. (Lundberg 1968:69).

96. S. glabellus Thoms. iir en mycket siillsynt art,

r69



Thure Palm & Stig Lundberg

dock numera funnen ej blott i Sk utan ocksA pA
Go (huvuddn), i Up och G5. PA Go: Ostergarns-
berget iir i ett Cladium-kiirr 11.VI.1958 2 ex
tagna, vilka hdll till i en tuva av griis som stack
upp ovanfcir vattenytan (Huggert & Ulefors
1971:58); i Up och Gii (Nedre DaliilvsomrAdet
ndra Bitfors) 1ex 23.IX.1973 och I ex7.X.7975
vid sAllning pA sumpiga stellen (pA ett av dem
med al), d5r b[da exemplaren togs tillsammans
med Atomaria reitteri Ldv. (Baranowski 1975:102,
1980a:31). PA fastlandslokalerna iir arten senare
Aterfunnen.

S. gibbicollis J.Sahlb. iir en mycket siillsynt,
utpraglat nordlig art, som nu ocksA lir pAtriiffad i
Nb pA sandigt underlag vid stranden av Tiirendci
iilv ca 10 km scider om Masungsbyn (Lundberg
1966:53). Nya ex av arten har senare tagits pA
samma lokal samt liven i To vid Abisko. De sven-
ska djuren anses nu h6ra till underarten S. g. sub-
arcticus Poppius.

97. S. declaratus skall nu heta S. nanus Steph.
S. simillimus skall nu heta S. assequens Rey.

98. S. linnanienii Renk. har visat sig vara en syno-
nym till S. ampliventrls J.Sahlb.

S. lindbergi Renk. har visat sig vara en synonym
tlll S. atratulus Er.

S. latipennis J.Sahlb. Ar en felskrivning av art-
namnet, som skall vara lativentri J. Sahlb. Palm
(1961b:98) fdrscikte gOra en utredning om arten, i
brist pA tillriickligt underscikningsmaterial dock
utan att komma till sdkert resultat. Sedermera
har Puthz (1965:27) granskat alla finska exem-
plar, som i samlingarna stAllh in med namnet /ari-
ventris, och ddrvid funnit att det enda siikra euro-
peiska fyndet av denna art ar en genitalunderscikt
hane (leg. Hell6n) fr6n Ivalo i finska Lappland
(Li). Senare har ytterligare 2 ex tagits i norra Fin-
land (Muona i.l.).

100. S. salriDurgensis skall nu heta S. intermedius
Rey. Den riktiga S. salisburgensis dr en yngre
synonym till S. crassus Stephens.

105. S. ibericus skall nu heta S. oscillator Rye.
Denna S/enas synes nu vara godtagen som sjiilv-
stlindig art. Den dr uppenbarligen hos oss mycket
siillsynt och nigra nya svenska fynd efter 196l
fcireligger ej.
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vid Pitkajdrvi ca 15 km stider om floden Swir i
Sydkarelen (Kontkanen 1961). Fyndet iir mArk-
ligt, emedan arten betraktas som typiskt vast[g
och ej iir bekant frAn Baltikum.

S. kiesenwetteri dr en stor, prydlig art, som ar
latt att kanna igen bl a pA fiirgteckningen och som
ej kan fdrviixlas med nAgon annan. Det iir niimli-
gen en Hypostenus med gulroda flAckar pe Uck-
vingarna och siigs levai Sphagnum-tnyrat, sArskilt
ddr det vdxer Juncus.

108. S. pubescens Steph. Denna i Sverige tydligen
siillsynta art Ar annu blott funnen i SkAne. Tidiga-
re kAnde man endast till Gunnar Israelsons fynd
pA flera lokaler i Hiissleholms-trakten, ddr den
senare eterfunnits. Emellertid har arten i mars
1977 ocksA patraffats vid Hiickeberga i sydviistra
SkAne pA en sumpAng i samband med var6vers-
viimning av denna (Baranowski & Scirensson
1978).

110. S. brevipennis Thoms. sAgs tidigare som
underart till S. picipes, men har numera, (t.ex.
Freude et al 1964) upphci,jts till sjiilvstiindig art.
Detta sedan det upptiickts, att det finns en liten
svArobserverad men konstant skillnad pA aedea-
gus, vars penisspets hos S. picipes har vinkelhcirn,
medan den hos S. brevipennis lir mer rundad. De
omniimnda yttre detaljerna (Palm 1961b) iir
oftast tillriickliga for att skilja arterna At. Siikra ex
av S. brevipennis kdnner man hittills frAn Sk - So
utom frAn GS.

113. S. audax J.Sahlb. tillkommer som ny fcir Sve-
rige. Arten iir hcignordisk, fcirut kiind frin Fin-
land och Norge och har 1966-68 tagits i ett 15-tal
ex i Lu: Vietas av Bengt Ehnstrdm, som meddelat
oss detaljer om fyndet. S. audax iir uppenbarligen
mycket siillsynt och har ett speciellt levnadssiitt.
Arten har endast hittats pA en enda myr vid bAck-
drag i av grundvatten genomblotad Sphagnum
framf<ir allt omkring mAnadsskiftet juli-augusti.
En lokal for Diachelia och Elaphrus lapponicus
Gyll.) och diir kortvingen Quedius subunicolor
Korge ej var ovanlig. S. oudax rdr sig mycket
trcigt och iir svAr att upptiicka. Arten har nu ocksA
tagits i norra Finland vid Utsjoki (T. Clayhill i.l.).

1,16. S. coarcticol/is skall nu heta S. ludyi Fauvel.
S. coarcticollis Epp. har blivit feltolkad i de nor-
diska liinderna och Mellaneuropa och iir hittills
endast kiind frAn Bulgarien och Kaukasus (Puthz
1966b:121).

S. erichsoni skall nu heta S. ochropas Kiesw.
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1.17. Dianous har felstavats i den nya katalogen
(Lundberg 1986:59).
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