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The three nitidulid beetles Meligethes pLaniusculus (Heer), M. symphyti (Heer) and M.
matronalis Audisio & Spomraft are recorded for the first time from Sweden. Meligethes
planiusculus was first found in Malmtj, Skine in 1989, later in the central part of Skine
(Revinge, Vomb). Meligethes symphyti was found l99l at Hovdala, south of Hiissleholm,
in the northem part of Skine. Meligethes matronalis was found 1996 at Hri<ir in the central
part of Skine, later at Lomma, near Malmtj, and in the northwestem part of Blekinge. A
table to separate M. matronalis from the closely related M. subaeneus Sturm and M. cora-
cinus Sturm is given. The Swedish specimen recorded as Meligethes anthracinus Brisout
de Bameville belongs to M. subaeneus Sturm and M. anthracinas should be deleted from
the list of Swedish beetles.

Bertil Ericson, ktgmansviigen 3, 5-24333 Hdiin Sweden.

Bakgrund
Rapsbaggar, Meligethes Stephens, iir ett skal-
baggssliikte inom familjen glansbaggar, Nitidu-
I i da e. Enligt se naste skalbag gskatalogen (Lund-
berg & Gustafsson 1995) iir 37 arter funna i
Sverige. De olika arterna iir si lika varandra att
knappast nigon rapsbagge kan identifieras i fiilt.
Di dessutom en mycket hcig andel av alla funna
exemplar utg6res av en enda mycket allmiin art,
M. aeneus (Fabricius), blir sliiktet ofta fcirsum-
mat av skalbaggssamlare. SOkandet efter raps-
baggar ger dock goda botaniska kunskaper, efter-
som flera arter dr monofaga, dvs lever pi en enda
vdrdv[xt. Senaste nytillskotten i den svenska
faunan utgdres av M. haemorrhoidalis Fdrster
och M. czwalinai Reitter, bida funna i Maltes-
holm av Rickard Andersson (Baranowski 1976,

1982). Htu anmdles ytterligarc tre f6r Sverige
nya arter: M. planiusculus (Heer), M. symphyti
(Heer) och M. matronalis Audisio & Spornraft.

Meligethes anthracinus Brisout de Barneville ut-
gir ur den svenska faunan, di felbestdmning f6-
religger. Dessutom rapporteras om fynd av nigra
sdllsyntare arter. Nomenklaturen fciljer Lundberg
& Gustavsson (1995) och Weimarck (1985).

Meligethes planiusc ulus (Heer, 1841)
Vackert blomrika dikessldnter dr en njutning vid
bilftirder pi sommaren i det dppna skinska land-
skapet. Pi torrare marker dr det oftast stora, bl6-
blommiga vdxter som lyser upp tillvaron. Blield
(Echium vulgare) iir kanske vanligast, men andra
vackert bliblommiga arter iir oxtunga (Anchusa

ffi c inal i s) och cikoria (C i c ho r i um inty b us). Men
blfleld iir inte bara vacker att se pi frfln bilen, den
dr ocksi viirdviixt fdr intressanta skalbaggsarter.

Den 10.8 1989 besdktejag en 0ppen grusplan
i utkanten av Malmti. Denna lig otrivsamt in-
kliimd mellan jlirnviigen till Lund och den hflrt
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trafi keradeViistkustleden. Hiir var blield vanlig.
Vid insamling av den pi blield mycket vanliga
rapsbaggen Meligethes tristis Sturm noterade
jag att vissa exemplar var fcirvinansv[rt smi. En
kontroll vid hemkomsten avsldjade att dessa
smi exemplar var Meligethes planiusculus, en
fcir Sverige ny art.

Mctor Hansen (1950) anger arten som ut-
bredd i Mellaneuropa och funnen sfl lingt nomrt
som Hamburg, men ej funnen i Danmark. Ar
1988 rapporterades dock om ett gammalt fynd
frin Hammaren, Bornholm samlat redan den
I1.6 l9l9 (Hansen 1988). Den 30.6 l99l hina-
des den i antal i St. Klinteskov pi Mpn, som bara
ligger 8 mil frin min fyndplats 1989 i Malm6
(Hansen et al. 1992). Diirefter verkar det ej ha
rapporterats fler fynd frin Danmark. Frin
Sverige finns dock fler fynd. Den 15.6 1992
fann jag arten talrik pi ruderatmark intill jiirnvii-
gen ej lingt frin Malmti Centralstation. Denna
ruderatmark dr numera en del av kontinental-
banans nybyggda bro 6ver motorvAgen mot
Lund. Jag har ocksi funnit arten den 10.6 1998
pi gamla Eternitfabrikens omride i Lomma.
Men den finns ocksi i det inre av Skine. Jag har
sett exemplar tagna 6.8 1996 av Alan Dufberg i
Vombs fure, och sjiilv har jag funnit arten den
I 1.8 1998 pi Revingefiiltet. Den [r sdkerligen en
nyinvandrad art eftersom fyndplatserna genom
flren iir mycket vdlunderscikta och arten dessut-
om upptrdder i stort antal pi dessa. FOr beskriv-
ning av arten htinvisas till Hansen (1950),
Spornraft (1967) och Audisio ( I 993).

Meligethes fisfrs Sturm, 1845
Meligethes tristis dr vanlig i sydligaste Sverige,
men kdnd ocksi frin Sddermanland och Upp-
land. Vid en kviillsutflykt med hela familjen i
underbar fcirsommarnatur den 13.6 197 0 tog jag
ett exemplar av denna rapsbagge pfl valltirt vid
parkeringsplatsen till Osterzingen, Str6msholm.
Den dr ny frir Vristmanland.

Meligethes symphyti (Heer, 1841)
Jan Pedersen (1990) rapporterade om fyndet av
denna fdr Danmark nya rapsbagge. Den hade
hittats pfl vallOrt (Symphytum fficinale) i maj
1988 och 1989 pi tre olika platser pi scidra Sjiil-
land. Detta fick mig sommaren l99l att bdrja
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underscika om arten inte kunde tdnkas f6rekom-
ma dven i Sverige.

Vall0rt h<ir till samma vlixtfamilj som blfleld,
Boraginaceae. Medan blield viixer pi mycket
torr mark, diir andra vdxter har svirt att dverleva
torra somrar, vdxer vallcirt pfl betydligt fuktigare
och bdrdigare mark, giirna litet hdgre upp pa
biicksl[nter. Den vdxer ofta i tiita, meterh<iga be-
stind. I Hcidr finns den t.ex. vid Hdrirsin och
Kolljungabiicken. Vid cykelturen frin stationen
till hemmet pi kviillarna passade jag giirna pi att
kolla om det fanns nflgon rapsbagge i vall0rts-
blommorna. Men alltid med negativt resultat.
Bdttre framging fick jag niir jag den I 8.8. l99l
utstriickte scikandet till Hovdala skjutfiilt sOder
om Hiissleholm. Diir vlxer mycket stora bestflnd
av den upplZindska valltirten (Symphytum x up-
landicum), som dr en hybrid mellan fodervallcirt
(5. asperum) och valltirt. Den skall diir vara in-
fcird under I 800-talet fcjr att anvdndas som grcin-
foder till svin och hOns. Uppliindsk vallcirt finns
rikligt runt Hovdala slott (Fig. 1), utmed Hov-
dalafln men ocksi pfl minga andra platser pi
rivningsf5ltet. Fdrmodligen bidrar stridsvag-
narna till spridningen genom att rotdelar fastnar
pi banden och fcirs till nya vextplatser (Holm
1983).

Mitt fdrsta eftersdk gjordes vid Hovdalafln
ndra dess utlopp i Finjasjdn. Flertalet plantor var
riverblommade och nervissnade. Md hivning
fick jag en stor, kullrig, svagt bleglensande raps-
bagge, som under lupp latt kunde bestdmmas till
Meligethes symphyti, ny ftir Sverige. Vid hiv-
ningen erhcills ocksi jordloppan l,ongitarsus
curtus (Allard) i stor miingd. Denna iir rcidlistad
som hiinsynskrdvande (Ehnstrcim et al. 1993).
Aven viveln Ceutorhynchus asperifoliarum
(Gyllenhal) fcirekom ganska talrikt. Dessutom
erhcills enstaka exemplar av lnngitarsus nas-
turtii (Fabricius). Vid iterbescik under augusti
och september I 991 fann jag alltid itskilliga ex-
emplar av Meligethes symphyti. Md ett bescik
30.1 1995 var den ytterst talrik, och vid hivning
av strandvegetation i Finjasjdn den 17.5 1998
fick jag minga exemplar, trots att det var ett
hundratal meter till narmaste bestind av valkirt.

Gunnar Israelson, Hdssleholm, samlade
mycket ute vid Hovdala under 1950- och 1960-
talen. Bland annat skrev Israelson om l,ongitar-
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Fig. l. Hovdala slott. Hela slottet utom porttornet, till hdger i bilden, brcindes 1678 ner av snapphanar. Det
dteruppbyggdes 1679 av rigaren Jens Mickelsen, adLad Ehrenborg, vars slcikt bott kvar till vdra dagar. Vid
alarna hitom slottet rinner Hovdaladn. Runt slottet och vid Hovdaladnfinns stora bestdnd av valLiirt, med den

fdr Sverige nya rapsbaggen Meligethes symphyti(Heer). Foto: Bertil Ericson.

The castle of Hovdala. It was burnt down 1678 during a war betv)een Sweden and Denmark, but rebuilt 1679. In
front of the castle is the stream Hovdaladn. Thje nitidulid beetle Mel@ethes symphyti(Heer) was found in great
numbers on Symphytum offtcinale L. at this stream and around the castle.

sus curtus'. "Hovdala pfl valldrt (Symphytum)
riklig varje h6st etminstone sedan 1953" (Israel-
son 1956). Det framstir som ytterst tveksamt
om Meligethes symphyti kan ha funnits hiir vid
denna tidpunkt och blivit fcjrbisedd av Israelson.
I Danmark har arten, utciver flera fyndplatser pfl
s6dra Sjiilland, rapporterats frin Gedesby pi
scidra Falster, i antal juni 1992 (Hansen et al.
I 993) och frfln Lindeskov vid Nykpbing, i antal
20.8 1993 (Hansen et al. 1994). Alla danska
fyndplatser ligger alltsfl i ristligaste delen av
Danmark och d[rmed niira Skine. Fdr beskriv-
ning av aften hdnvisas till Pedersen (1990),
Spornraft (1967) och Audisio (1993).

Meligethes atramentarius Fiirster, 1849
Denna rapsbagge, som liksom Meligethes sym-
phyti ar liitt bligliinsande och har kraftigt tanda-
de framskenben, anmaldes som ny fdr Sverige
efter ett fynd vid Rdstinga i Skine den 19.5

1924, gort av H. Lohmander (Jansson 1925).

Pdm rapporterade ett fynd 3.7 1951 frfln Skiira-

lidravinen (Palm 1953), och Israelson fann den
vid Ignaberga 15.5 1954 och vid Spraglerdd
ll .5 1954 (Israelson 1954). Arten lever pi gul-
plister (lnmium galeobdolon ) och dr fortfarande
bara kdnd frin Skine, vilket delvis kan frirklaras
av att gulplister dr sdllsynt utanf<ir Skine. Den dr
rridlistad som hhnsynskrdvande.

Meligethes atramentarius tir mycket spridd i
mellersta Skine. Jag har den frin Fogdardd,
Ho<ir 18.5 1971 och 12.4 1981, Vasahus, Full-
tofta29.5 1984 och 23.5 1988, Kullercid, Full-
tofta 14.5 1986. Dessutom har jag den fran Ore-
torp vid Maltesholm 9.5 1986 och frin Skiiralid
16.5 1991 . Oftast finner man den bara enstaka
eiven i omriden med stora bestind av gulplister,
sisom i Skiiralid. I miingd har jag bara funnit
den pi tvfl mycket sm6 och begriinsade biotoper.

Vid Vasahus finns i den fita, planterade gran-
skogen en liten, sluttande cippning med nigra
grova ekar som lamnats kvar. Pi gulplisterplan-
tor var har M. atramentarius talrik siviil 29.5
1984 som 23.5 1988. Biotopen var mycket liten
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och det var langt till ytterligare bestind av gul-
plister. Sluttningen kdnnetecknades av rik mylla
och delvis ytligt grundvatten, vilket medfcirde
att en skogstraktor som nigra ir senare kdrde
fram och tillbaka eft fetal ginger totalfcirstdrde
hela biotopen, efterliimnande tvi mycket djupa
hjulspflr med hdga vallar av mylla. Man fir hop-
pas att det hrinsynstagande som skogsbruket nu-
mera skall visa fcirhindrar sidana fdrstdrelser.

Ett annat stlille i Mellanskine diir jag funnit
M. atramentarirzs talrik dr en vulkanrestkulle i
Hallarcid. Tyviirr sparade jag inte nflgot exem-
plar hiirifrin, men troligen gjordes fyndet i maj
1988. Den lilla kullen omges helt av ikermark,
si heir lurar en annan fara, nrimligen slarvig be-
sprutning av raps mot rapsbaggar pi ikermar-
ken runt kullen.

Meligethes bidens Brisout de Barneville, 1863
Det finns fi rapporter om fynd av denna raps-
bagge. R. Andersson anger den som ej sdllsynt
vid Oretorp, Maltesholm och har ziven funnit
den vid Herremcillan, Degeberga (Baranowski
1980). Den lever pi bergmynta (Satureja vulga-
ris), som iir ttimligen allmein i cippna skogsback-
ar och snflr i hela Skine. Jag har dock aldrig
lyckats finna denna rapsbagge i Skine.

Vegetationen i nordvdstra Blekinge kiinne-
tecknas av magra och karga granskogsmarker. I
ett strik frfln SSV mot NNO genomskrirs berg-
grunden av gingar av en vulkanisk bergart, dia-
bas, som nzir den nir upp till ytan skapar frirut-
shttningar fcir en rikare vdxtlighet. I Brlinnare-
bygden finns ett sfldant parti, en nigra hektar
stor sluttning med ek, bok, ask, lind och alm. I
undervegetationen finns bland annat trolldruva
(Actaea spicata), ormbdr (Paris quadrfolia)
och vzitteros (Lathraea squamaria) (Bjdregren
1983, Bergenudd et al. 1985). Hdr finns ocksi
bergmynta och vid underscikning av blommorna
den 5.7 1993 pltraffades tre exemplar av Meli-
gethes bidens. Den 9.7 pitraffades ytterligare
sex exemplar. Den iir ny fdr Blekinge. Inom
omridet hnns bergmynta pfr dppen, igenvdxan-
de betesmark, i cippen iidellcivskog, i skuggiga
rcisen pi hdstbetad dngsmark samt hirt kliimd
och diimd till underging mellan snabbt vdxande,
l0 meter hdga granar i en granplanterad del av
lunden. Det miirkliga var att Meligethes bidens
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endast kunde pitrdffas pi bergmynta som viixte i
anslutning till granplanteringen.

Meligethes haemonhoi.dqfis Fiirster, 1849
Denna rapsbagge anmiildes som ny f6r Sverige
av Rickard Andersson, efter ett fynd 25.8 1974
vid Oretorp, Maltesholm (Baranowski 1976).
Andersson rapporterade sedan fynd av ytterliga-
rc7 ex. den l-2.6 1978 frfln samma plats (Bara-
nowski 1979). Sjalv har jag funnit ett ex. diir den
26.1 1985. Jag har dessutom ett ex. frfln Fog-
dardd, Hcicir. Detta togs i en fcinsterfiilla placerad
pi igenvdxande, sank iingsmark, med en bjcirk-
ekkulle pi ena sidan och ett ldvskogsmoras pi
den andra. Fiillan vittjades den 28.4 1998 efter
att ha stett ute en vecka. Meligethes haemorrhoi-
dalis hittas oftast i blommor av vitplister (Lami-
um album). Denna vlixt iir vanlig pi platsen,
men hade dnnu l6ngt kvar till blomning. Denna
rapsbaggeart iir rcidlistad som szillsynt.

Meligethes matronqlis Audisio & Spornraft,
1990
Paolo Audisio och Karl Spornraft nybeskrev
l99O Meligethes matronalis och rapporterade
den frin Italien och Ungern (Audisio & Sporn-
raft 1990), och senare eiven frfln olika delar av
Centraleuropa (Audisio 1993). Den stir mycket
ndra de svenska arterna M. coracinus Sturm och
M. subaeneus Sturm (Fig. 2), samt den sydligare
M. longulus Schilsky. De kdnnetecknas av svagt
tandade framskenben och svag bly- eller metall-
glans pfl ovansidan. I Sverige dr M. coracinus
utbredd frin Skflne till Hiilsingland. Den trdffas
pi diverse korsblommiga vdxter, sSvll odlade
som vilda. Den iir ganska seillsynt, men fdrmod-
ligen fdga samlad. Sjiilv har jag ett enda exem-
plar taget 15.5 1987 vid Vitlerskdrren, Oland.

M. subaeneus iir kiind frin Skine till Norrbor
ten, men med stora luckor sivdl i soder som i
norr. Aven denna art utvecklas pi korsblommiga
vAxter, men pfltriiffas fciretrddesvis i skog. PiAl-
larps berg i Hallarcid, ett skogkliitt vulkanrest-
berg med intensiv v6,rflora, fann jag den talrik i
ramslOkblommor (Allium ursinum) 17.5 1981. I
Maltesholm var den talrik i tandrotblommor
(Cardamine bulbifera) den 25.5 1985. Andra
fyndplatser eir Lommarp, Vinskiv I 1.5 1997 och
Strdmsholm, Vdstmanland 1.6 197 0.



Ent. Tidskr. 120 (1999) Nyafyndav rapsbaggar

Fig. 2. De tre rapsbaggearterna Meligethes coracinus (vcinster), M. matronalis (mitten) och M. subaeneus
(hdger) iir mycket lika och kan endast med svdrighet skiljas pd halsskdldens form, bredd och mikroskulptur
Foto: Klas Malmberg.

The three species Meligethes coracinus (left), M. matronalis (middle) och M. subaeneus (right) are very
similar and can only with dfficulty be identified by examining the pronotum and genitalia.

Den nybeskrivna arten M. matronalis dr
monofag pi hesperis (Hesperis matronalis) och
har visat sig ha stor utbredning. I Tyskland iir
den kiind frfln Siidbayern, Nordrhein-Westfalen,
Hamburg och Schleswig-Holstein (Spornraft
1998). I Danmark anmeldes 1992 fyndet av den
fcir landet nya M. subaeneus, funnen i antal pi
hesperis den 8.6 1991 pi Fyn (Hansen et al.
1992).Detta rzittades tvi ir senare till am giilla
M. matronalis (Hansen et al. 1994). Miirkligt
nog iir den i Skflnes lcivskogar utbredda M. sub-
aeneus iinnu ej funnen i Danmark. M. matrona-
lis verkar sprida sig mycket snabbt i Danmark
och iir nu uppgiven frfln distrikten SJ, F, LFM,
SZ och NEZ (Hansen er al. 1992,1994, 1996
och 1997). En sidan art borde naturligtvis ocksi
finnas i Sverige, men kanske vara sammanblan-
dad med M. subaeneus och M. coracinus. Enk-
laste sdttet att undersdka detta var att leta efter
rapsbaggar i blommor av hesperis. Detta dr en

triidgirdsblomma som Gunnar Israelson redan
1958 kallade antikverad, dvs fririldrad (Israel-
son 1958). Den eftersciks diirfrir blist i lildre triid-
girdar och vid civergivna torpstrillen.

Md rondellen i Hrjdr fanns ett torp som revs
1983 efter att ha stitt rivergivet i minga ir. I den
igenviixande triidgirden (Fig. 3, ndsta sida)

fanns fortfarande flera bestind av hesperis om-
givna av briinniissla och jdtteloka. Den senare
ger svira brdnnsir vid hudkontakt, varfrir srikan-
det efter rapsbaggar fick ske med stor f<irsiktig-
het. Vid f6rsta besriker 14.6 1996 visade det sig
att det fanns itskilliga rapsbaggar i varje liten
blomma. Kontroll vid hemkomsten avslojade att
det handlade om den fdr Sverige nya arten Meli-
gethes matronalis.Yid iterbesrik 16 och 22 juni
yar M. matronalis fortfarande mycket allmdn.
Md ett besrjk 10.6 1998 pi gamla eternitfabri-
kens omride i Lomma, norr om Malmci (Fig. a
nrista sida), upptdckte jag tiita bestind av hes-
peris. Aven hdr var M. matronalis allmiin. Vid
hivning fickjag dessutom ett ex. av den vackerl
grdna ldvviveln Polydrusus impressifrons Gyl-
lenhal, som anmiildes som ny frir Sverige 1994
efter ett fynd frin Limhamn, sdder om Malm6,
9.6 1986 (Dufberg 1994, Scirensson 1995). Den-
na lcivvivel var sommaren 1996 lokalt mycket
allmzin pA en ruderatmark centralt i Malmci, och
den dr uppenbart spridd i Malmciomridet. Jag
har ocksfl funnit M. matronalis i Blekinge. Den
25.6 1997 bescikte jag trZidgirdsanldggningen
Galaxen i Slagesnzis i nordvdstra Blekinge diir
arten fanns i blommorna av spridda plantor av
hesperis. Jag har dessutom tagit ett exemplar i
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Fig. 3. Igenvdxande torptrridgdrd i Hridr med vdrdtcidet i bakgrunden och bakom detta ett rinnu rildre kultur-
minne i form av en domarring. Mitt i bilden en tre meter hdg vinterstdndare av jiitteloka. Pd hesperis finns hdr
denfdr Sverige nya rapsbaggen Meligethes matronalis Audisio & Spornraft. Foto: Bertil Ericson.

Overgrown garden at Hdb4 where the nitidulid beetle Meligethes matronalis Audisio & Spornrafi was found in
great numbers on Hesperis matronalis L.

Fig. 4. Asfoltsvrig med ruderatmark pd gamla eternitfabrikens omrdde i Lomma. Pd bldeld i viigkantenfinns hdr
denfdr Sverige nya rapsbaggen Meligethes phniusculus (Heer). Inne under trtidenfinns pd hesperis denfdr
Sverige nya rapsbaggen Meligelhes matronalis Audisio & Spornrafi. Foto: Bertil Ericson.

Road and overgrown garden at Lomma, where the nitiduLid beetles Meligethes planiusculus (Heer) was found
on Echium vulgare L. and Meligethes matronalis Audisio & Spornraft on Hesperis matronalis L.
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juni 1997 i en fdnsterfdlla vid mitt skogstorp i
nordvristra Blekinge. Detta iir helt omgivet av
tiit, hrigstammig granskog och neirmaste hes-
perisplanta finns minst 500 m bort. Spridnings-
fdrmigan hos M. matronalis iir uppenbart god.

Meligethes matronalis och de niirstiende M.
subaeneus och M. coracinus iir svirskilda. Di
alla srirskiljande karaktzirer tir relativa behdver
man ha tillg6ng till exemplar av alla tre arterna
frir att siikert bestzimma dem. Detta gdller iiven
vid genitialunderscikning (se Fig. 5-8 och Tabell
l). Ovriga svenska arter med svagt tandade
framskenben skiljer sig frin dessa tre arter ge-

nom tandade klor (denticulatus (Heer)), tack-
vingarnas punktering tviirrynkig (subrugosus
(Gyllenhal), atratus (Olivier) och Jlavimanus

Nyafynd av rapsbaggar

Stephens), 6versida starkare metallgliinsande
(viridescens (Fabricius), coe ruleivirens Fcirster,
aeneus (Fabricius) och czwalinal Reitter) samt
halsskdld gkinsande, utan mikroskulptur (corui-
nus Erichson).

Meligethes qnthrscinus Brisout de Barneville,
1863

Denna art nyanmaldes fdr Sverige efter ett
fynd den I \ .l 1953 i Str6msholmstrakten, Vdst-
manland (Palm 1955). Den liknar mycket M.
coracinus och M. subaeneus men hanarna skil-
jes llitt pi att bakbrdstet hos M. anthracinus har
en mittlinje medan det hos de tvi andra arterna
iir liitt firat. Penis dr dessutom helt annorlunda
formad (Fig. 8). M. anthracinas lever pA vejde

Fig. 5-8. Penis (a) och paramerer (b) till 5. Meligethes coracinus Sturm, 6. Meligethes matronalis Audisio &
Spomraft, T. Meligethes subaeneus Sturm (efter Audisio 1990), och 8. penis till Meligethes anthracinus
Brisout de Barneville (efter Spornrafi 1967).

Penis (a) and parameres (b) of 5. Meligethes coracinus Sturm, 6. Meligethes malronalis Audisio & Spornrafi,7.
Meligethes subaeneus Sturm(fromAudisio 1990), and8. penis of Meligethes anthracinus Brisout de Barneville
(from Spornraft 1967).
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TabelL 1. Bestiimningsschemafdr de te svdrskilda rapsbaggearterna Meligethes coracinus, M. matronalis och
M. subaeneus.

Identification guide to the three species Meligethes coracinus, M. matronalis and M. subaeneus.

M. coracinus M. matronalis M. subaeneus

Halssktild

Oversida

Punktering pi
halsskrild och
tzickvingar

Punktmellanrum
pi halsskcild och
tiickvingar

Antenner och ben

Antennklubba

Storlek

Penis*

Paramerer

Bredast ndgot fdre basen,
diirifrin svagt rundat av-
smalnande bakit mot basen

Lika bred eller nigot
bredare f,n tiickvingarna

Nigot mera vlilvd

Mrirkbrun till svart, nor-
malt med svagt grdn- eller
bronsskimmer

Vanligen finare och tlitare

Med tydlig mikroskulptur
och matta.

Gula till mrirkbruna

Liten

1,5-2,7 mm

Lflng och parallell, vid
spetsen ej inbuktad. Fig. 5a

Langa, inbuktning upptill
bredare och mindre djup.
Fig. 5b

Bredast vid basen, si-
doma baktill raka eller
svagt rundade fram6t

Smalare eller niistan si
bred som tiickvingarna

Nigot mindre v?ilvd

Ljusare eller m<irkare
kastanjebrun

Grcivre och djupare

Med mindre tydligt mikro-
skulptur, ofta helt blanka
pfl tiickvingarna

Rctda till gulbruna

Stor

2,2-3,1 mm

I storlek mellan coracinus
och subaeneus, parallell, vid
spetsen nigot inbuktad. Fig. 6a

I storlek mellan coracinus
och s u baene us, i nbuktning
upptill smalare och djupare.
Fig. 6b

Som matronalis

Som matronalis

Som matronalis

Brun till svart,
ibland med svagt
bronsskimmer

Finare och glesare

Som matronalis, men
alltid med tydlig mikro-
skulptur pi tackvingarna

Gula till bruna

Som matonalis

1,7-2,7 mm

Kort och liitt rundad, vid
spetsen nigot inbuktad.
Fig. 7a

Korta, inbuktning upptill
bredare och mindre djup.
Fig. 7b

* Eftersom penis iir btijd Ar det viktigt att dess iindar ligger i samma observationsplan fdr att fi en korrekt
uppfattning av liingd och spetsens inbuktning (fr Fig. 5-7 fciregiende sida).
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(lsatis tinctoria), som 6r en korsblommig havs-
strandvdxt, medan Pdm hivade sitt exemplar pfl
vitplister. Mikael Scirensson har l6tit Audisio
undersrika Palms exemplar, som visat sig vara
M. subaeneus. M. anthracinus ilgir frfln den
svenska faunan men bcir efterscikas pi vejde som
vdxer siillsynt pi grusstrdnder utmed ostkusten.

Tack
Ett stort tack tiu Mikael Scirensson fdr hjdlp med ut-
formningen av artikeln, kontrollbestzimning av samt-

liga rapsbaggar, samt tillitelse att publicera Audisios
undersrikning av Palms exemplar av M. anthracinus.
Dessutom ett tack till Ragnar Hall, Hikan Ljungberg
och Mats Jonsell fdr kloka synpunkter pi manuset,

och till Klas Malmberg ftir fotot pfl rapsbaggarna.
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