
Skalbaggsarter som inte flterfunnits i Sverige pi lflng tid -
en uppfiiljning av en sammanstiillning frin 1978

STIG LUNDBERG

Inledning
Ar 1978 redovisade jag ett antal skalbaggsarter,
vilka trots intensifierad fflngstverksamhet inte
kunnat flterfinnas, i vissa fall trots att 6ver I 00 5r
gitt. Jag gav i flera fall tips pa hur arterna skulle
efterscikas (Lundberg 1978). Flera av de behand-
lade arterna har iterfunnits under de 26 ir som
gitt sedan artikeln publicerades; i vissa fall har
nya uppgifter om arternas biologi tillkommit och i
ett par fall har fynd gjorts av arter som jag borde
ha tagit med i sammanstiillningen, men diir de tidi-
gare fynden av nigon orsak fallit i glomska. Jag
skall hiir gi igenom aktuella arter, som endera
iterfunnits eller diir nya fakta tillkommit, medan
jag for ovriga i huvudsak vill hiinvisa till den tidi-
gare uppsatsen.

Vissa systematiska omgrupperingar har skett
under senare ir, menjag har valt att ta upp arterna
i samma ordning som 1978.

Aktuella arter
Carabidae, jordkipare. Bembidion azurescens
Wagn., som uppgivits fcir Ha, Siirri efter ett exem-
plar som finns i Gciteborgs naturhistoriska mu-
seum, avfiirde jag dfl den saknades ftir Norden i
civrigt och redan l96l ifrigasatts (Lindroth 1961).
Ett exemplar har nu tagits i Stinga pi Go den
16.V.19 (Gillerfors 1982), men Hallandsfyndet
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har dock inte medtagits i nya skalbaggskatalogen
(Lundberg 1995).

Harpalus nigritarsis C.R. Sahlb., som tidigare
bara var kiind i ett exemplar taget av Boheman,
troligen i Lu lpm, har nu pitreffats dels i ett exem-
pfar taget 1977 med flilla i Kalixtrakten i Nb
(Lundberg 1981), dels vid Miirkeniis i Pi lpm
l0.VII.69 (Conny Holmquist in litt.). Atminstone
fyndet vid Kalix gjordes pi utdikad myrmark och
dfl dessutom arten tagits pi finska sidan av Torne-
iilven, dels mitt fcir Kukkula i form av tre exem-
plar i markfiilla i skogsbryn (Muona 1988), dels i
fem exemplar mitt for Pajala vid Kolari i gles
granskog ocksi i markfiillor nzira en myr (Siitonen
1993), fcirefaller arten bunden till relativt torra
marker.

Dytiscidae, dykare. Agabus didymus (Olivier)
uppgavs i iildre kataloger som svensk art, men ut-
gick i 1960 irs katalog sedan Palm (1955) konsta-
terat att inga belliggexemplar fanns. Dock har
Nilsson & Persson (1989) pipekat att arten be-
skrevs frin scidra Sverige av Paykull som D_y/iscas
vitreus och att tre exemplar finns i hans samling (i
Riksmuseet). Paykulls exemplar ir troligen frin
Sk, men borde av mig angetts med ? i katalogen
eftersom arten inte Eterfunnits och lokaletikett
saknas.

Agabus c'ltpealis (Thomson), som ursprungli-
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Fig. 1. Rdnnpraktbaggen, Agrilus mendax, dterfanns i
Sverige och Dalarna dr 1980 - efter 63 dr. Nu ocksd
uppfickt i Htilsingland. Foto: Rune AxeLsson.

The buprestid beetle Agrilus mendax was rediscovered
in Sweden and province of Dalarna in 1980 - after 63
years. Now al,so discovered in the neighbouring centraL
Swedis h p rov inc e of Htils ing lantl.

gen togs vid Ringsjrin i Sk, har nu eterfunnits pa

Ol N om Mrickleby (Holmen 1980) diir den tagits
vid flera tillfiillen i en liten biick.

Laccophilus biguttatus (Kirby) (strohmi, Th),
som togs fcire 1900 i Hs och Jii utan lokal-
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uppgifter, har nu iterfunnits i Lu, Jokkmokk 1 939,
To, Sappisadsi 1966 samt i Bo dlir den pitriiffats i
tre sjciar niira Speker<id (Nilsson & Persson 1989).
Arten hflller i Bo till pi sandig botten med spar-
sam vassvegetation. Mcijligen fcirddrar den fcir-
surade sjdar med reducerad fiskpopulation.

Leiodidae, mycelbaggar. Liodopria serricornis
Gyll. Ar 1978 angav jag fynd i Vg frin 1800-talet
samt 1946 i Sm i en ihfllig bokstubbe i Horns<i-
trakten. Arten har nu iterfunnits i Sm i ytterligare
tvfl exemplar (B. Andersson i bilhflv och T.

Appelqvist pi liggande granstam), i Og (B.J. An-
dersson i fcinsterfiilla) (se Lundberg 1993), samt
dessutom med bilhiv ett exemplar vid Bcida pi Ol
1988 (P. Cederstrcim in litt.). Jag har iiven fitt ett
exemplar 4.X.84 vid sillning av gamla, mossdver-
vuxna granstubbar i tiit skog i sodra Finland pfl en

av de lokaler diir flera exemplar tidigare tagits i
fcinsterfiilla.

Corylophidae, punktbaggar. Sacium pusillum
(Gyllenhal). Gamla fynd frireligger frin Sk, Sm

och Vg samt fran l8.VII.43 i Pilkem, Lu lpm. Tre
exemplar, alla i anslutning till virke, har nu tagits
dels i barkhcigar frin ryskt virke i Varberg, Hl
(Gillerfors) och Skelleftehamn, Vb och dels i

frinsterfiilla vid sig i Kusfors ocksfl Vb (Lundberg
& Pettersson 1997).

Staphylinidae, kortvingar. Atheta nitella Btlun-
din, som i Sverige endast iir kiind genom typ-
exemplaret, en hona frin St. Kopparberg 4.V.50,
har nu pitriiffats i Danmark i flera exemplar av

bida kcinen. Genomgiende for lokalerna ?ir fuktig,
ofta torvaktig, vinterciversvzimmad mark. De tre
fyndstiillena utgdrs av solexponerade partier i an-
slutning till gamla lcivskogsomriden av ursprung-
lig karaktiir. Arten anges mcijligen vara knuten till
bon och gingar av smignagare (Pritzl & Hansen
1 987).

Lomechusoides inflatus (Zett.). Jag uttalade
1978 att orsaken till att vi inte kunnat iterfinna ar-
ten, som tagits i To lpm och Nb av Zetterstedt res-
pektive Boheman, mcijligen var att arten fciriind-
rats till L. mariae Palm pi de ndra 150 ir som gitt
sedan de tvi exemplaren togs. Noggrann under-
s<ikning av de tvfl typerna och ett stort material av

L. mariae har visat att de biigge arterna inte kan
hillas isiir varfrir allt material skall hlinfciras till L.
inflatus (Lundberg I 984)

Chanoma vorbringeri (Bernhauer) (Ocyusa
tullgreni, Palm) har nu iterfunnits i sex exemplar i
Torsiker, Gii i juni 1985 genom fangst med
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fonsterflilla vid ett krirromride (4. Lindelciw in
litt.). Arten iir nu kiind i 6tta exemplar i Sverige.

Euplectidae, klubbhornsbaggar. Cheruium
bituberculatum Latteille var tidigare kiind i ett enda
exemplar frin Noaks ark pi Oland, vilket tagits
13.V.55. Vi lyckades iterfinna arten den 2.V.80 pi
samma lokal under stenar hos vardmyran Tetra-
morium caespitosum (Lundberg 1982). Senare har
flera exemplar tagits, friimst pi lokalen ifriga, men

ocksi p6 Greby alvar (Alan Dufberg in litt.).
Meliceria traegardhi Palm, som endast varit

kzind frin de tvi typexemplaren tagna 1937 av
Thure Palm under barken pi en grov ek stflende
ute i vattnet vid Klockarin niira Alvkarleby i norra
Uppland, har nu tagits dels i en markfiilla i Litauen
dels av Nicklas Jansson i en ftilla ca 8 m htigt uppe

i en ek vid Kumla i Niirke. Den nzirstiende arten
M. sulciventri.r (Guillb.) skalt enligt Dr. Besuchet
(in litt.) leva upp till en meter ner i jorden pi do-
ende ekrritter i fuktig vitrdtad ved och detsamma
kan vara fallet fiir v6r art, vilket kan forklara de

fitaliga fynden !

Buprestidae, praktbaggar. Stdrre asppraktbag-
gen Dicerca aeneaL. har inte iterfunnits i Sverige,
men ett exemplar har pitriiffats under barken pi en

vindfiilld asp i anslutning till kliickhilet i scidra

Norge (K.E. Zachariassen in litt.).
Glanspraktbaggen Buprestis splendens F. har

inte heller iterfunnits i Sverige, men ddremot har
arten bl.a. tagits pi nigra lokaler i Grekland. Det
har ddr visat sig att den lever uppe i avdoende kro-
nor pi gamla grova tallar. Detta gcir att det Ar extra
svirt att upptiicka den. Mcijligen kan kikarspaning
pi driende talltoppar i juli-augusti liina sig p6
varma lokaler i nordcistra Uppland och sluttning-
arna mot Briviken och Vdttern, varifrin mtijligen
det virke, pi vilket ett exemplar togs i Askersund
1895, hiirstammade.

Rrinnpraktbaggen Agrilus mendar Mnh (Fig.
l), som togs LVII.lT av E. Klefbeck i Bjursis i

Dr, har ddremot iterfunnits. De forsta angreppen
och exemplaren insamlades av Karl Erik Forsman
i Leksandstrakten 1980 (Lundberg 1983), och an-

greppsbilden har beskrivits av Ehnstrcim (1983).
Dessutom har angrepp konstaterats i toppdelar av

rcinnar i tiit tallskog inlill E4 strax N om Tcinnebro
i Hs (R. Axelsson & A. Lindelciw in litt).

Agrilus loveical1/.s Mars.. som uppgavs tagen i

ett exemplar 1906 vid Uppsala, har konstaterats
vara synonym med A. betuleti Ratz. (Lundberg
r 980).

Skalbaggsarter som inte dterfunnits i Sverige pd ldng tid

Fig. 2. Den varierade flcickbocken, Chlorophorus
varius, tir en syd- och meLlaneuropeisk art som dd och
dd pdtrriffas inomhus i Sverige, bl.a. kkickt ur vinranke-
stockar. Nyligen har den pdtriiffats i Niirke under natur-
liga fbrhdllanden - fdr fbrsta gdngen i Sverige pd 125
dr. Foto: Rune Axelsson.

The cerambycid beetLe Chlorophorus varius has now
and then been found indoors in Sweden and hatched

.from importecl grapewine stems. For the first time in I25
years, it has recently been found under natural
circumstances, in the province of Ndrke, south central
Sweden.

Agrilus cuprescens Menetries (aurichalceus
Redt), som tagits i negra exemplar i Bl, lir fortfa-
rande inte peftaffad utanfcir Bl. Diiremot hiivdar
Bily (1982) att A. paludicola Krogerus, som ut-
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vecklas i dvZirgbjork och iir kiind frin Hr, Vb, Nb,
Lu och To, bdr betraktas som en underart av A.
cuP rescens.

Agrilus cyanescens. angavs vara tagen i ett ex-
emplar pi Ol. Detta har visat sig vara A. sulcicollis
Lacordaire (R. Baranowski in litt.). A. cyanescens
iir n[rmast kiind frin sydcistra delen av Jylland.

Cucujidae, plattbaggar. Uleiota planata Lat-
reille har under de senaste decennierna tagits i
stort antal, i huvudsak direkt i anslutning till infcirt
virke frin bl.a. Tyskland. Dels under ekbark, men
ocksa under tallbark. Atminstone ftir Nb, Gii och
Go rrir det sig siikerligen om inftjrda exemplar.
Frigan ar om arten civerhuvudtaget har fcirekom-
mit spontant i Sverige, ziven om den tagits lengt
frfln importhamnar i bl.a. Uppland nzira Oregrund
under aspbark si sent som 1992. (U. Nylander &
R. Widenfalk in litt.).

Boterideridae, barkbaggar. Arten Teredus
cylindricus (Olivier), som inte iterfunnits sedan
bcirjan pfl 1900-talet, har 5.VIII.9l paffaffats i tve
exemplar pi O1 krypande pA ett dritt parti av en
grov ek (J. Muona in lin.).

Cisidae, triidsvampbag gar. Octotemnus mandi-
bularis Gyll. har iterfunnits (1985) i form av rre
exemplar kllickta ur fnrisketicka (Poltporus for-
mentarius) vdxande pi en bok pi Hallands Vriderci
(J. Muona in litt.).

Aderidae, cigonbaggar. Bredhornad <igonbagge
Vanonus brevicornis Perris. som togs i ett exem-
plar pi Hallands Viiderci l.VII.50, har Sterfunnits
dels i tvA exemplar sittande pi undersidan av en
syllsvamp pi en tallstubbe i Sk vid Falsterbo
l.lx.l9 (A. Dufberg), dels i ett exemplar bilhivat
pi Bjorkon i Sm 3.VIII.81 (8. Andersson).

Melandryidae, brunbaggar. Rodhalsad brun-
bagge Phry-ganophilus ruficollis F. har visserligen
inte Sterfunnits i Sverige, men biologin fcir norra
Fennoscandien har klarlagts efter fynd av arten i
stort antal i Lierne i Norge (bl.a. Lundberg 1993).
Arten lever i mjuk ved av liggande stammar eller
stamdelar av bjcirk och gran angripna av siden-
lickan Trametes versicolor respektive DipLomi-
toporus lindbladi. Ofta peffaffades arten i avfall
ute pi f[rska hyggen, men dven i gles skog.

Scarabaeidae, bladhorni n gar. Fj iillig zingsborre
Hoplia farinosa L. har tagits flygande i ett exem-
plar vid Alabodarna i Sk i juni 1994 (T. Hiigg in
litt. ).

Cerambycidae, linghorningar. Varierad fliick-
bock Chlorophorus varius (Fig. 2) har erhillits in-
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omhus i Nb, Sd och Vg, bl.a. kliickt ur vinranke-
stockar. Dessa hade troligen infdrts fren Holland.
Dessutom har arten dels fotograferats i juni 1985
pi en rollekablomma (H. Pedersen) och dessutom
kliickts ur en lindgren (O. Mehl) tagen 1992 i trak-
ten av Skarhultsmossen i Niirke, fdrsta spontana
fynden i Sverige av arten pL 125 hr (Mehl & Peder-
sen 1995).

Aspsplintbocken Leiopus punctulatus har ocks6
flterfunnits och konstaterats fiirekomma lokalt all-
miint i aspkvistar, frdmst i cistra Uppland. Fcirsta
fyndet glordes vid Dalzilven i Bitfors, diir utveck-
ling i asp ocksi kunde konstateras (Lundberg &
Matin l99l).

Saperda octopunctata Scop. iir ytterligare en
I6nghorning som strukits dfl bekiggexemplar inte
kunnat pitriiffas (Palm 1955). Den bcir s<ikas

friimst i Skine, di ett exemplar miirkt "Coll Th,
Skine Thomson" nu pitrAffats i Gciteborgs natur-
historiska musei samling (J. Lindquist in litt.). Ar-
ten uppges leva frdmst i lind, men mcijligen ocksi
i asp och alm.

Curculionidae, vivlar. Yiv eln S c iap hob u s rub i
Gyll. iir en annan art som ocksfl avfdrdes av Palm
med motiveringen att belziggexemplar saknades
(Palm 1955). Ett exemplar har nu flterfunnits av
Alan Dufberg l1.VL94 vid Alabodarna i NV
Skine. Han konstaterar ocksfl att Gyllenhal be-
skrivit arten efter exemplar som tagits av Wetter-
hall i Skine. och att ett av dessa ocksi finns i
Riksmusei samlingar (Dufberg I 995).

Chrysomelidae, bladbaggar. En art som ocksi
"fallit bort" i de svenska skalbaggskatalogerna 6r
tolvprickiga sparrisbaggen Crioceris duodecim-
punctata (L.), fast[n redan Linn6 tog upp den som
svensk art och diitill 1883 rapporterades eter-
funnen (Gadamer 1883). Den har nu tagits i stort
antal i Bjiirredtrakten i Skine pi sparris av T. Jonas-
son, som ocksi lyckats hitta ett av Gadamers exem-
plar i Lunds musei samlingar (Jonasson 1994).

Siikerligen finns det ytterligare arter som av-
fcirts under irens lopp pi grund av att beliigg-
exemplaren fcirsvunnit eller fallit i glcimska pi ni-
got museum.
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Liimna firslag till mottagare av Naturvdrds-markiigardiplomet !
I sedvanlig ordning delar Sveriges Entomo-
logiska Fcirening under 1998 ut sitt Natur-
virds-mark?igardiplom till markiigare som vi-
sat s?irskild naturvirdshzinsyn till insekts-
faunan. Diplommottagare, en eller flera, kom-
mer att utses pa Nionde Svenska Entomolog-
mtjtet i G?istrikland 1997. Fdrslag pi viilfcir-
tjiinta markiigare lamnas till SEF:s sekreterare
senast l5 juni 1998, tillsammans med en god

motivering. Viilkomna med ftirslag !

Hdkan Ljungberg (sekr i SEF), Kcimntirst). 3A-
106,226 46 Lund, tel.046-15 7l 67 (hem).
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