
Strimmiga sammetsliiparen (Chlaenius quadrisulc atus (Paykull))
(Coleoptera: Carabidae) i norra Uppland - aktivitet, kiikslitage
och filder
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A population of the rare carabid, Chlaenius quadrisulcatus (Paykull), was discovered on a
protected bog in central Sweden. The beetles were collected using pitfall traps, connected
with a gutter, and embedded into large Sphagnum-htmmocks. A study of mandible wear
patterns and reproductive condition was used to determine the relative age of beetles. Their
gut contents were also identified to analyze whether the intake ofhard food could be one of
the factors contributing to increased mandible wear. A comparison was made with two
other adult-overwintering carabid species: Chlaenius costulatus (Motschulsky) and Ago-
num ericeti (Panzer), both characteristic species in bog habitats. C. quadrisulcatus exhibi-
ted a peak of activity in early summer (June), and the majority of collected beetles were
found to be in their, at least, second breeding season. Several overlapping breeding cohorts
of C. quadrisulcatus might therefore occur throughout the year, but the present investiga-
tion was unable to detect neither larvae, nor newly emerged or young individuals of this
species. C. quadrisulcalzs showed a much higher proportion of individuals with severely
worn mandibles than the other investigated species. However, the intake of hard food was
found to be higher in A. ericeti than in C. quadrisulcatus. Severe mandible wear in C.
quadrisulcatus could, therefore, be caused by intensive biting and burrowing into Sphag-
num-htrmmocks. Moreover, larvae and newly emerged beetles of C. costulatus and A. eri-
ceti were captured in pitfall traps indicating a more pronounced surface activity, among all
developmental stages, in these two carabid species. Further investigations are needed to
fully examine whether or not the occurrence of large Sphagnum-hummocks are essential
for the survival of C. quadrisulcatus.
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Inledning
I Sverige frirekommer totalt 7 arter sammets-
Idpare (sliiktet Chlaenius), varav samtliga iir rcid-
listade (Lundberg 1995, Ehnstrdm et al. 1993).
De iir i huvudsak knutna till vfltmarker sisom

sjcistreinder, kiirr och myrar. Under de senaste de-
cennierna har flera av afterna minskat i antal, ef-
tersom f6rsumpade marker i allt stdrre utstrdck-
ning dikats ut i kombination med att strandbetet
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hiring, vilken ger ett intryck av att djuret har 4
guldfiirgade band pi vardera tiickvingen (Fig.
1). Arten har viilutvecklade vingar, antas vara
dagaktiv (Freude et al. 1976) och har iakttagits
flyga mitt pi dagen i Ljungarumskrirren utanfcir
J<inkdping i Smiland (Lindroth 1945). Tidigare
fynd i Sverige har framfcirallt gjorts pi fcirsom-
maren, men ocksi pi h6sten, vilket visar att ar-
ten dvervintrar som adult och att fortplantningen
troligen dger rum pfl viren och fcirsommaren
(Lindroth 1945, 1986).

Namnet sammetsldpare kommer av att
Chlaenius-arterna, med undantag av C. costula-
/us (Motschulsky), har tiickvingarna tiickta med
sammetsliknande behflring. Vid fara dyker de
ofta ned i vatten varvid den tiita hirbekliidnaden
samlar en luftfilm som mrijliggrir att de kan stan-
na under vatten nerkrupna bland stenar och viix-
ter (Trautner & Geigenmiiller 1987). De dr rov-
insekter och anses leva av allehanda smiinsek-

Fig. l. Hona (vtinster) och hane (hdger) av Chlaenius quadrisulcatus. Naturlig storlek ca 14 mm.

Female (left) and male (riqht) of Chlaenius quadisulcatus. NaturaL size approx. 14 mm.

pfl minga h6ll upphtirt med igenviixning som
fiilj d (Lj ungb er g I 99 4, 1 995, Gustafsson & Ahl-
6t 1996). Frin naturvirdssynpunkt iir det ange-
laget att inhdmta mer kunskap om sammets-
ldparnas fdrekomst och levnadssltt i Sverige,
eftersom den kritiska perioden i deras livscykel
(fortplantning och larvutveckling) iiger rum i en
hotad miljci.

Chlaenius quadrisulcatus (Paykull) (hotkate-
goi2), lir tidigare endast sporadiskt petrAffad i
kiirr och nlira stillastiende vatten i nigra fi syd-
svenska landskap (Lindroth 1986). Det niist se-

naste fyndet iir frin Svenljunga i Viistergdtland
1951 (leg. G. Svensson). Det senaste fyndet av
C. quadrisulcatus 'd,r frfln Florarna i norra Upp-
land 1985 (leg. M. Jonsell), diir ett exemplar pi-
trdffades simmande i vattnet mellan Sphagnum-
tuvor. Strimmiga sammetslciparen iir svart med
tiickvingarnas udda mellanrum tiickta med svart
behiring och de j[mna med guldgliinsande be-
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Fig. 2 (ovan). Florama i norra Uppland med en av
mdnga smi sjdar i bakgrunden. Undersiikningsom-
rdde och fyndplats fdr sammetsldparen Chlaenius
quadrisulcatus o ch j o rdldparen Agonum ericeti.

Habitat for Chlaenius quadrisuhatus and Agonum
ericeti in centraL Sweden (above).

Fig. 3 (hbger). Fdngstrtinna nersiinkt i Sphagnum-
tuva ochfdrsedd med enfallfiiLla i varje rinde. Frillor-
na liims av Martin Holmer.

Two pifall traps connected with a gutter embedded
on top of a Sphagnum-tussoc (right).

ter, t.ex. collemboler, samt sniglar och maskar
(Larochelle 1974). Den till strimmiga sammets-
ldparen nlirstiende arten C. sulcicollis (Paykull)
(hotkategori l) har troligen varit konstant fcire-
kommande i Skflne och pfl Oland under 1800-
talet. Sentida fynd av C. sulcicollis hiirrdr frin
stranddrift utmed Skines ostkust samt en hona
som pitrdffades (likasi simmande i vatten) i
bOrjan av juli 1998 i ett litet kiirr beliiget pi en
myr i Giistrikland (leg. U. Nylander) . C. costula-
tr.rs (hotkategori 1) iir den Chlaeniu.s-art som hit-
tills endast pitreffats pfl mycket bl6ta myrar i
Sverige, och har en utpriiglat nordlig utbredning

Fotnot; hotkategori I = akut hotad, 2 = sflrbar (Ehnstrtim et al. 1993).
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(Lundberg 1981). Det fcirsta fyndet av C. costu-
/a/us i Norrbotten giordes av Kurt Persson som
fann ett exemplar uppkrupet pi ett grdsstri pi en
riversvdmmad myr. Senare insamlingar med
f6ngstriinnor kunde pflvisa fcirekomst av en po-
pulation av C. costulatus p6. en myr nlira Kalix
(Lundberg l98l).

Den hdr studien, som bedrevs under somma-
ren 1991, syftade ytterst till att 1. unders<ika om
det finns en population av C. quadrisulcatus pit
en myr i Uppland och 2. studera artens biologi
ndrmare. Det senare gjordes genom att bl.a. upp-
skatta djurens relativa ilder och f6dointag.
Dessa data jdmfdrdes med liknande data f6r tvfl
andra jordldpararter, C. costulatus och Agonum
ericeti (Panzer), vilka ocksi Overvintrar som
adulter och lever pi myrar i landet.

Understikningsomriden
Eftersom C. quadrisulcatus tidigare pitrAffats
pi Florarna i Uppland koncentrerades insam-
lingsarbetet till en lokal ca 10 km NO Tegelsmo-
ra (lokal nr. l). Florama ("Floran") i nordcistra
Uppland (Fig.  ) dr en av mycket ffl odikade
stormyrar i Syd- och Mellansverige. Omridet iir
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ca 100 km2 stort och bestir av en mosaik av st6r-
re och mindre myrar avgrdnsade av skogsbevux-
na fastmarksryggar och skogsholmar. Ddr finns
iiven rikligt med sjdar och tjiirnar. Florarna eir

sedan 1976 avsatt som naturreservat. Lokal nr. I
ligger vid en av de mindre sjciarna och karaktiiri-
seras av gungfly med talrika Sphagnum-tvor
(se Fig. 2 och3, f<iregiende sida) bevuxna med
bl.a. rosling (Andromeda polifulia) och vatten-
klciver (M eny ant he s t rifu I i at a). Vegetationen be-
stir i dvrigt av bladvass (Phragmites australis)
och tridstarr (Carex lasiocarpa) samt smi bjrir-
kar och martallar.

FOr att undersdka om C. quadrisulcatus fdre-
kommer i liknande biotoper bedrevs insamling-
ar pi ytterligare tvi lokaler i Uppland: lokal nr. 2
Stigsbo Rcidmosse (ca 30 km NV Uppsala) och
lokal nr. 3 SV kanten av sjcin Bingen (ca 2 km
NO Stigsbo Rridmosse).

Insamlingsmetod
Tio ffingstriinnor av aluminium placerades ut pi
lokal nr l, fyra stycken placerades ut pi lokal nr
2 ochNe sgcken pi lokal nr 3. Fingstrdnnorna
(liingd 100 cm, bredd 4 cm, hdjd 4 cm) fcirsigs

Fig. 4. Karta dver de undersdkta omrddena i Uppland. l. Florarna, 2. Stigsbo Riidmosse, 3 SV kanten av sjdn
Bdngen.

Map showing the investigated areas in the prvince ofUppLand. I Florarna,2. Stigsbo Rddmosse, 3 SW corner of
ktke Bdngen.
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Fig. 5. Tidsmiissig fdngst av Chlaenius quadri-
sulcatus vid Florarna, Upl. 1997. Varje stapel repre-
senterar fdngst i fallfiilLor under ca en mdnad.

S e a s onal o c c u r re nc e of C hlae niu s quad ris ulc atus in
central Sweden 1997. Each bar represent the total
number of beetles caught during approx. a month.

med en fallfiilla i vardera iinden (Fig. 3, fdregfl-
ende uppslag). Fallfiilloma bestod av en rund
plastburk (diameter I 1,5 cm, hdjd I 2,5 cm) fylld
till2l3 med urcpadd propylenglykol och nigra
droppar diskmedel fdr att bryta ytspiinningen.
Tio stora Sphagnum-tvor kl6vs pi mitten och
en fingstrdnna placerades nedsdnkt inuti den
kluvna delen med fallfiillorna l6st placerade pi
varje sida (Fig. 3). Fingstriinnorna spreds utmed
en oregelbunden linje (beroende pi tillging pi
stora Sphagnum-tvor) nigra meter frin sjdkan-
ten och vidare mot nermaste skogsholme. Av-
stindet frin sjcikanten till den mest avliigset pla-
cerade fingstrzinnan var ca 200 m. Feillorna var
utsatta 8 juni till 3l oktober 1997 och tcimdes
fem ginger med ungefrir en menads mellanrum
(Fie. s).

Aldersbestiimning
Tvi olika satt att uppskattajordldparnas relativa
ilder anvdndes (fr Wallin 1989). Dels graden av
kiikslitage som beror pe intag av hird fcida (t.ex.
skalbaggar) och/eller uttalat griivbeteende, ef-
tersom jordlcipare anviinder kdkarna fdr att "tug-
ga sig fram" i marken (Wallin 1988). Tre olika
kategorier av kiikslitage anvdndes fdr att be-
stiimma den ungefdrliga ildern pi insamlade in-

St rimmi ga samme t s Ldpa re n ( C hlae nius quad ri sulc atus )

divider av de tre jordldparartema (se fig 6A-C,
ndsta uppslag):

. Ml. Vassa, oslitna kiikar (karakteriserar ny-
kldckta och omogna individer). Spetsen pfl varje
kiikblad iir ling, bdjd och vass, tuggytorna (insi-
dan pi kiikbladen) skarpa. Eftersom kiikbladen
iir kraftigt bdjda mot spetsen syns undersidan
(sett ovanifrin) utmed hela den utdragna spetsen
pi vassa kiikar (se Fig. 6A).
. M2. Mattligt slitna kiikar (utmiirker mogna in-
divider under deras fcirsta reproduktiva period).
Spetsen pi varje kiikblad ?ir tydligt avrundad
(undersidan pi klkbladen syns ej utmed den slit-
na spetsen), tuggytorna slitna. Vdnster kiikblad
dr fortfarande liingre [n htiger kiikblad (se Fig.
68).
. M2-3. Kraftigt slitna kiikar (utmiirker mer 6l-
derstigna individer som mdjligen civervintrat
mer dn en gflng). Ingen antydan till spets pi kek-
bladen (vdnster kiikblad har blivit obetydligt
leingre 6n hdger kiikblad), tuggytorna helt ned-
slitna (se Fig. 6C). Inga individer av de tre un-
dersdkta jordlcipararterna har haft extremt slitna
(uttalade M3) kiikar eftersom kiikbladen iindi
kunnat ligga i kors niir de iir hopfiillda (endast
mycket korta "stumpar" iterstir av kdkbladen
hos tydliga M3-kiikar). Tydliga M3-kiikar har
endast kunnat observeras pfl exemplar av Pte-
rostichus melanarius (Illiger) (Wallin 1989) och
C. sulcicollis (H. Wallin opubl. data).

Vi studerade dven jordlciparnas reproduktiva
status (Wallin, 1989), som delades in i fdljande
kategorier:

. Nykliickta individer. Kroppen dr ofta outfiirgad
(ljus) och mjuk. Inga spir av fettreserv (fett-
k opp) och de reproduktiva organen dr ennu out-
vecklade (honor: ovarierna smi, inga spir av
iiggceller, hanar: testiklar smfl, outvecklade).
Kzikar vassa (Ml).
. Omogna individer. Kroppen iir fullt utfiirgad
och hird. Fettkroppen ofta viilutvecklad, men de
reproduktiva organen ej mogna (honor: inga iigg
i ovarierna, ovarierna kompakta och vita, hanar:
testiklar vita, korta). Kiikar vassa (Ml).
. Mogna individer. De reproduktiva organen iir
fullt utvecklade (honor: fullt utvecklade iigg i
ovarierna, hanar: testiklar fullt utvecklade,
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linga). Fettkroppen delvis tillbakabildad. Kiikar
slitna (M2 eller mcijligen M2-3).
. Alderstigna individer. Fettkropp saknas. ho-
ll,or: agglaggceller saknas, ovarierna mcirka och
tillbakabildade, men iiggledare tydligt fcirstora-
de, hanar: testiklar mtirka och tillbakabildade.
Kiikar kraftigt slitna (M2-3). Kombinationen av
fdrg/utseende pfl de reproduktiva organen och
graden av kiikslitage gdr det relativt enkelt att
skilja Slderstigna frin nykliickta individer trots
att fettkopp saknas inom bida kategorierna.

Fiidointag
F<ir att niirmare underscika om kiikslitaget bl.a.
kunde hiirledas till konsumtionen av hflrd fdda
(Wallin 1988, 1989) dissekerades samtliga in-
samlade individer av C. quadrisulcatus fdr att
bestiimma deras tarminnehill. Innehillet kate-
goriserades antingen som "mjuk" eller "hird"

106

Enl Tidskr. l2O (1999)

Fig.6. Ktikar av Chlaenius quadrisulcatus med olika
kcikslitage. Omogen hane (A) med vassa, oslitna kci-
kar (typ Ml ), mogen hona (B) med mdttligt slitna kd-
kar (typ M2) och dlderstigen hane (C) med krafiigt
slitna keikar (typ M2-3). Fi;rstoring ca 30 ggr.

Mandibles of Chlnenius quadrisulcatus with dffi-
rent mandible wear Immature male (A), mature fem-
ale (B) and spent male (C) with sharp (Ml),
moderately (M2) and more severely wom (M2-3)
mandibles, respectively. Approx. 30x natural size.

fdda (efter Wallin 1988). Hflrd fcjda innefattade
smi skalbaggar (fr.a. jordldpare och bladbag-
gat), skinnbaggar, myror, framkroppen av
spindlar samt oidentifierad hird kutikula. Mjuk
fcida innefattade hoppstjiirtar, bladltiss, skal-
baggslarver (fr.a. flugbagge- och nyckelpigelar-
ver) och vdxtmaterial (mossa). Individer med
enbart mjuk fdda i tarmen klassificerades som
jordkipare med "mjuk fdda" och individer med
huvudsakligen hird men iiven mjuk fcida klassi-
ficerades som jordldpare med "hird frida".

Eftersom graden av klikslitage hos jordlcipare
beror pi intaget av hird fcida och hur bendgna de
ar aft greva (tugga sig fram) i marken gjordes en
jiimfcirelse med de tvi fdljande jordlcipararterna
vars habitatval iir helt begriinsat till myrmarker
(se Lindroth 1961, 1986):

Purpurlciparen (C. costulatus) dr ca 12 mm
lflng och svart med grcin eller kopparFdrgad me-
tallgldnsande civersida. Arten saknar sammets-
behiring pi tiickvingarna. Larver av C. costula-
tus har insamlats tillsammans med adulter i

^a,:'lt.

I -. B

f

h

Ia,



Ent. Tidskr. l2O (1999)

Norrbotten 1995 (leg. P. Roos). C. costulatus
dvervintrar som adult och fortplantar sig pi fcir-
sommaren. Arten har civervdgande erhflllits un-
der fcirsommaren (slutet av maj till btirjan av
juli) och endast i enstaka exemplar under sen-
sorrmaren (Lundberg, I 98 I ). Totalt 22 individer
som insamlats i Norrbotten 1995 med fingstrein-
nor (se ovan) anviindes fdr att klassificera gra-
den av kiikslitage hos arten.

Smyckesldparen (A gonum eric eti (P anzer))
dr ca 8 mm lAng, svart med metallgldnsande
civersida som varierar starkt i ftirgen, men oftast
skimrar i grcint eller koppar. Denna art fcirekom-
mer endast pfl myrmarker med Sphagnum och dr
en utprdglad virart med en civervintrad genera-
tion adulter som fortplantar sig pi viren och fcir-
sorrrmaren varefter den nya generationen ny-
kliickta adulter uppenbarar sig pi eftersomma-
ren/htisten. Arten insamlades tillsammans med
C. quadrisulcatus pir Florarna. Totalt 20 indivi-
der anviindes f6r bedcimning av kiikslitage, re-
produktiv status och fcidointag. Aven smyckes-
lciparen saknar sammetsbeh6rin g pi tiickvingar-
na.

De tre olika jordlcipararterna uppvisade inga
tydliga kcinsskillnader i relativ 6lder eller fddo-
intag varfdr resultaten visas sammantaget fdr
varJe art.

Resultat
Totalt fingades 28 individer av C. quadrisul-
catus p6 Florarna (14 hanar och 14 honor). De

Strimmiga sammetsldparen ( Chlaenius quadrisulcatus )

flesta individerna fingades under perioden 8
jwi-21 jlli 1997 (Fig. 5). Djur fingades i samt-
liga tio frillor vilket visar att C. quadrisulcatus
fcirekommer civer ett stdrre omrflde, och att arten
inte uppvisar nigon tydlig preferens frir vare sig
ndrheten till sj6n eller ndrmaste skogsholme.
Inga larver av C. quadrisulcatus pitriiffades i
fiillorna. C. quadrisulcatus pefteffades inte pfr
Stigsbo Rbdmosse eller vid sjdn Bingen. D?ir-
emot fdrekom A. ericeti tiimligen allmiint bide
pi Florarna och Stigsbo Rddmosse.

Samtliga individer av C. quadrisulcatus hade
fullt utvecklade vingar. Endast 3 honor innehdll
699 motsvarande 0,50 dgg per hona (min=l iigg,
max=S Ag9.14 individer (50%) innehdll endast
viitska, 9 individer (327o) innehOll mjuk fdda
och 5 individer (l8Vo) hird f6da i tarmen (Tab.
l). A. ericeti uppvisade en stdrre andel individer
(33Vo) med hird f6da i tarmen (Tab. I ). A. e ric e t i
innehcill en mindre andel (22Vo) vritska i tarmen
och den relativa mdngden f<idopartiklar (mjuka
som hirda) var diirfcir stdrre hos A. ericeti dnhos
C. quadrisulcatus. De individer som endast
innehdll vdtska har antingen livniirt sig av mjuka
larver/maskar, mossa inuti Sphagnum-fiivor
eller annan viitskerik ftida.

Samtliga exemplar av C. quadrisulcatus som
insamlades pi Florarna hade antingen mittligt
(M2) eller kraftigt slitna (M2-3) kiikar (Tab. 2,
Fig. 68 & C). Som jamfcirelse visas exempel pi
oslitna (Ml) kAkar hos en omogen hane av C.
quadrisulcatus (Fig. 6A) som insamlats pi en
myr i Giistrikland (leg. H. Wallin). Exemplaret
insamlades i slutet av juli, 1999 i en fallfiilla som

Mjuk fdda/
Soft food

Hard fdda/
Hardfood

Endast viitska,/

Fluid

C. quadrisulcatus
A. ericeti

32Vo

44Vo

l8Vo

33Vo

50Vo

227o

Tab. l. Andelen mjuVhdrdfdda i tarmen hos Chlaenius quadrisulcatus (N=28) och Agonum ericeti (N=20) som
insamlats pd Florarna i Uppland.

Proportion of sofi/hard food and fluid found in the gut of two species of carabid beetles.
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Tab. 2. Andelen individer av Chlaenius quadrisulcatus (N=28), C. costulttus (N=22) och Agonum ericeti
(N=20) med olika grad av kdkslitage.

Proportion of unworn (Ml ), moderately worn (M2) and severely worn (M2-3) mandibles found in three species
of carabid beetles.

Vassa kiikar (Ml) Mittligt slitna
kakar (M2)

Kraftigt slitna
kakar (M2-3)

C. quadrisuLcatus

C. costulatus
A. ericeti

0Vo

4lVo
40Vo

46Vo

54,5Vo

55Vo

54Vo

4,5Va

5Vo

placerats pi den (under denna sommar) torrlag-
da marken intill en stor Sphagnum-tuva. Over-
vintrade exemplar av bide C. costulatus och A.
ericetihade ofta vassa (Ml) kiikar. Av de tre stu-
derade jordldpararterna visar C. quadrisulcatus
pe st6rst andel individer med kraftigt slitna (M2-
3) kiikar (Tab. 2). Hos C. costulatus och A. eri-
cefi peftaffades samtliga tre typer av kakslitage
med en stor andel individer med Ml-kAkar (Tab.

2).
Tre mogna honor av C. quadrisulcatus in-

samlades och dvriga exemplar var ilderstigna
individer som helt saknade fettreserv. A. ericeti
som insamlades i augusti hade Ml-kiikar och
var antingen nykliickta eller omogna med fullt
utvecklade fettreserver. Ovriga exemplar av A.
ericeti, som insamlats tidigare pa sommaren,
hade M2-kiikar och var till rivervdgande del
(64Vo) omogna individer och resterande (367o)

var mogna individer. Det enda insamlade exem-
plaret av A. ericeti med kraftigt slitna kiikar var
en ilderstigen individ. Mdrkfiirgade (niistan
svarta) exemplar av A. ericeti och C. costulatus
fcirekom endast bland Slderstigna individer med
mittligt eller kraftigt slitna kdkar. Ingen mogen
hona (med iigg) insamlades av A. ericeti.

Diskussion
Denna studie har kunnat visa att en population
av C. quadrisulcatus fcirekommer pi Florarna i
norra Uppland. Systemet med fflngstrdnnor ar
uppenbarligen effektivt fcir att finga adulter,
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men det fflngade inga larver av C. quadrisul-
catus.Detrelativt hciga antalet exemplar som in-
samlats (N=28) och den jiimna kdnsfdrdelning-
en indikerar dock att Florarna borde kunna er-
bjuda en liimplig miljd fdr artens hela livscykel
(se nedan). Det iir troligt att C. quadrisulcatus
har stor utbredning pi Florarna eftersom arten
har fullbildade vingar och god flygfcirmiga
(Lindroth 1945, 196l). Liimpliga biotoper borde
dessutom finnas pfl andra lokaler i landskapet, i
synnerhet di arten nu dven iir funnen i Glstrik-
land, endast ca 40km NV om Florarna. C. quad-
risulcatus har ej tidigare pitriiffats i liknande
miljder i Uppland trots insamlingar pi Rygg-
mossen (Palm 1985) eller vid vira insamlingar
pi Stigsbo Rddmosse och vid sjrin Bingen.

Kiikslitage och reproduktiv status hos de tre
unders6kta arterna visar att de borde kunna leva
i 2 ir (miijligen 3 6r for C. quadrisulcatus) som
fullbildade skalbaggar, vilket riverensstdmmer
med undersOkningar av andra medelstora jord-
lcipararter (Wallin 1989). Det verkar dock som
huvuddelen av populationerna av minga medel-
stora carabider bestar av individer som eir l-2 6r
gamla, ddr andelen djur med mflttligt slitna (M2)
kiikar iir vanligast (Wallin 1989). C. costulatus
och A. ericeti uppvisar detta mcinster diir ande-
len individer med kraftigt slitna kdkar tir liten.
Kombinationen av kdkslitage och reproduktiv
status har visat att inte en enda nykldckt, eller
yngre individ, av C. quadrisulcatu,s f8ngats pi
Florarna. Fyndet 1999 av en omogen hane av C.
quadrisulcatus (med Ml-kiikar) intill ett litet
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kiin pi en myr (biotopen liknar undersdkning-
somridet pi Florarna) visar att hela utveckling-
en kan frirsiggi pi en (tidvis) bldt och rik myr
diir det finns stora Sphagnum-tlvor. Diirfdr talar
det mesta fdr att larvutvecklingen och fcidosdk
hos unga adulter till stor del fdrsiggir undan-
gdmt inuti stora Sphagnum-tuyor eller simman-
de i vattnet mellan tuvorna. Den varma och torra
sommaren 1999 bidrog till att helt torka ut my-
ren i Gdstrikland, och detta skapade troligen en
unik mdjlighet att finga ett ungt exemplar pi
platsen eftersom marken under vflren och fdr-
sommaren varit helt tdckt med vatten. Om loka-
len pi Florarna torkar ut pi liknande sltt skulle
det kanske vara m6jligt att insamla bide ny-
kliickta och omogna exemplar av C. quadrisul-
catus genom att placera fallfiillor pi torrlagda
platser mellan stor a S p hag num-tuv or. Fallf?illor
fingar endast djur som dr aktiva pi markytan (ej
simmande) och detta skapade troligen ett "me-
todfel" i vir studie. Vi betraktar diirfOr virt in-
samlingsomride pi Florarna som en naturlig
fortplantningsbiotop fdr C. quadrisulcatus och
konstaterar att platsen ocksi erbjuder fcida fcir
iildre individer av C. quadrisulcatus. Nigon
uppdelning i habitar/fddoval mellan adulta
jordl6pare av olika 6lder, som insamlats under
fortplantningsperioden, dr inte kdnd fcir n6gon
annan art (Thiele 1977, Wallin 1989). Lindroth
(1945) skriver dock att C. quadrisulcatus ldm-
nar den naturliga fortplantningsbiotopen under
sommaren eftersom arten patraffats pi torr dngs-
och sandmark. Det kan bero pi att den naturliga
fortplantningsbiotopen antingen blir helt civer-
svdmmad eller uttorkad. Franck (1929) insamla-
de inte mindre iin 80 ex. av C. quadrisulcatus
under fdrsommaren genom att handplocka och
med en primitiv vattenhiv samla drift nzir floden
Oders mynning (vid Stettin i nuvarande Polen)
var helt dversvdmmad. De flesta exemplaren
hade scikt sin tillflyktsort under stenar som lflg
utmed en landsviig alldeles intill vattnet. Under
varma och torra somrar kan fdrsumpade omri-
den dessutom bli helt torrlagda och detta resulte-
rar i att djuren inte liingre kan simma utan tving-
as att springa pi marken i srikandet efter fcida,
bide pi och mdjligen intill, den naturliga fort-
plantningsbiotopen. Bide C. costulatus och A.
ericeti saknar sammetsbehflring pi kroppen och
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de dr diirfdr troligen mer begriinsade till att vara
aktiva pi markytan dn i vatten. Detta kan vara en
fdrklaring till varfdr det varit mdjligt att finga
bide nykliickta och unga individer av dessa tvi
ater i fallfiillor. Adulter av C. quadrisulcatus
sriker sig ddremot sdkerligen aktivt till torrare
markeq vilket ocksi erbjuds intill och inuti de
skogsholmar som fcirekommer rikligt pi Flo-
rarna, frir dvervintring (fr Lindroth 1945,
196l). Arten eftersciktes dock, utan framging,
tidigt pi viren och sent pA h6sten 1997 i kanten
av liksom inuti skogsholmar som rir beldgna
ndra undersciknin gsomridet.

Arterna i denna studie kan klassihceras som
adult-rivervintrare eller "virarter" (Wallin 1989)
som fortplantar sig tidigt pi sommaren (uni)
och med dvervintring av den nya generationen
adulter som kldcks pi sensommaren (augusti-
september). Den mindre, A. ericeti, civervintrar
huvudsakligen som adult. Nykliickta individer
av A. ericeti, med vassa klkar och mjuka, outfiir-
gade tiickvingar, iir dessutom ofta aktiva pfl
markytan under sensommaren. Den jiimfcirelse-
vis stora Chlaenius vestitus (Paykull) har kon-
staterats civervintra bide som larv och adult
(Hansen 1968) och halvvuxna larver av C. cos-
tulatus har fingats si tidigt som i mitten av juni.
De tvi stdrsta arterna, C. costulatus och C.
quadrisulc atus, dvervintrar diirfcir med stdrsta
sannolikhet bide som larver och adulter. Uppen-
barligen tir de st<irre Chlaenius-arterna diirfcir
inte typiska adult-civervintrare. Ett fital civer-
vintrande individer av C. quadrisulcatus har vi-
sat sig kunna vara aktiva tiven under sensomma-
ren/hdsten vilket dverenstammer med den typis-
ka virarten Pterostichus cupreus (L.) (Wallin
1989), dar iindi den stdrsta andelen individer
befinner sig i diapaus frfln mitten av sommaren
(fr Thiele 1977). Niirvaron av flera riverlappan-
de och fortplantande generationer hos jordlopa-
re dr en viktig bidragande orsak till att de kan
dverleva under 5r med torka eller fridobrist
(Wallin 1989).

Fcidointaget som hittills konstaterats hos C.
quadrisulcatus och A. ericeti dr karakteristiskt
fcir alliitandejordldpare, ochjust en allsidig diet
optimerar iiggproduktionen och cikar chansen
till civerlevnad fcir carabider (Wallin etal. 1992).
Fcidovalet hos olika Chlaenius-arter (dock ej C.
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quadrisulcatas) har sammanfattats av Laro-
chelle (1974). Han visar att de med fcirkiirlek
dter mjuka insektslarver, sniglar och maskar, vil-
ket talar fcir att fddan inte dr den primdra orsaken
till kraftigt kiikslitage. Troligare visar den stora
andelen individer med kaftigt slitna kiikar att C.

quadrisulcatus aktivt grtiver och tuggar sig fram
bland mer eller mindre hirda rritter i Sphagnum-
tuvorna (fr Wallin 1988).

Ytterligare undersdkningar kriivs fcir att kun-
na konstatera var larverna och de unga indivi-
derna av C. quadrisulcalus huvudsakligen uppe-
hiller sig. Mdjligen skulle en understikning av
Sphagnum-tuvornas inre kunna ge svar pi denna
friga liksom insamling med alternativa metoder
sisom trampning i kombination med vattenhiv-
ning mellan Sphagnum-tvor. Dessutom skulle
liknande insamlingar pfl fler myrmarker i Upp-
land, Giistrikland och andra platser i Syd- och
Mellansverige med gungfly och riklig tillgflng
pi Sphagnum-tuvor kunna ge svar pi frigan om
det hnns ytterligare livskraftiga populationer av
C. quadrisulcatus i Sverige.

Tack
Vi vill rikta ett tack till ldnstyrelsen i Uppsala f<ir till-
stind att bedriva understikningarna pi Florama och

till Entomologiska Ftireningen i Uppland f<ir resebi-

drag. Stig Lundberg, Bengt Ehnstr<im, Hflkan Ljung-
berg, Mats Jonsell, Mikael Sdrensson och Gdran

Andersson har lzimnat viirdefulla synpunkter pfl

manuskriptet och Richard Hopkins har granskat den

engelska texten.
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