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Notis/Short note

Rypobius praetermissus Bowestead, L999 (Coleoptera:
Corylophidae) - en för Sverige nygammal skalbagge
[A corylophid beetle (Coleoptera: Corylophidae: Rypobius) which has been misplaced.]
OWE NODMAR

Rypobius ruficollis (Jacd du Val) dr en liten för
Blekinge och hela Skandinavien exklusiv skalbagge tillhörande familjen Corylophidae (punktbaggar). Den insamlades första gången den 7 augusti 1946, av tandläkare Arne Sundholm vid
Grebbegården på Torhamnslandet i Blekinge.
Han sållade fram den i en bädd av tång och sjögräs vid havsstranden. Artbestämningen vållade
honom problem , men slutligen fick han hjälp av
professor Harald Lindberg i Helsingfors, som
kom fram att det rörde sig om arten Rypobius
ruficollis. Sundholm återfann R. ruficollis vid
flera tillfällen på I94}-talet och 5O-talet, men
därefter har den inte synts till.
Nu har det visat sig att vär art, R. ruficollis,
förväxlats med en annan art som inte förekommer i Nordeuropa (Gloeosoma velox Wo11.). Eftersom den därmed saknar namn har engelsmannen Stanley Bowestead, som nyligen reviderat de

västpalearktiska arterna av familjen Corylophidae, givit den namnet den namnetRypobius praetermissus Bowestead 1999 (trtraetermisszs = förbisedd, översedd) . R. praetermissus är en sällsynt
art, men med relativt vid geografisk utbredning.
Förutom från lokalen i Blekinge är den känd från
södra England, västra och södra Frankrike, Spanien, Algeriet, Italien, Montenegro, Grekland
och österut mot Svarta havet. Fynd finns också
från Österrike, Ungern och Makedonien. Det är
alltså en utpräglat sydlig art, och diirmed sällar
den sig till andra djurgeografiskt intressanta arter

från Blekinge med liknande utbredning, t.ex.
klubbhornsbaggen Biblop orus may eti Guilleb.

R. praetermisszs lever bland ruttnande vegeta-

i salta sumpområden och tycks tolerera
salthaltigt vatten. Den är också funnen vid stränder i inlandet. Ovanligare förekommer den på
torra och steniga marker bland växtrötter.
I sällskap med Roger Petterson och Stig Lundberg har jag sökt arten på lokalen vid Grebbegården, dock utan att lyckas. Därmed kvarstår fortfarande Sundholms fynd från den 13 augusti
1956 som det sista i Blekinge och Nordeuropa.
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Summary
This species has been known by many European
authors as Rypobius ruficollis (Jacq. Du Val.)
Jacquelin du Val's species, as demonstrated in
Stanley Bowesteads work, is a synonym of Gloeosoma velox Woll. This widely distributed Rypobius has thus been placed under an inappropriate name and has now been named praetermisszs, which means "misplaced".
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