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Upprop om vedlevande Lucanidae, Scarabaeidae och
Elateridae!

Undertecknade planerar en komplettering av

vedknäppar-uppsatserna. Rickard tar därför emot
material för registrering av fynd t.o.m. 1999.
Därefter kommer vi att skriva ihop det som är
nytt. Det gäller även äldre fynd, som inte finns
med i våra uppsatser i E.T. På samma sätt som för
knäpparna håller vi på med sammanställningar
av fynden av vedlevande Lucanidae och Scara-

baeidae. Av diskutabla arter tar vi med Trox sca-
ber och Cetonia aurata, men inte C. cuprea. No-
tera att vi önskar data även för vanliga arter som
t.ex. humlebagge och liten noshornsbagge.Vi har
nu gått igenom alla större museer och registrerat
vad som finns där. Nu önskar vi kompletteringar
från dig t.o.m. \999. För de aktuella arterna torde
det inte finnas bestämningssvårigheter förutom
vissa exemplar av Platycerus. Om du är osäker
kan du skicka djuren till Rickard för bestämning.

Rickard och jag håller på att sammanställa
uppgifter på de rödlistade vedskalbaggar som är
funna i ett antal unika områden. Dessa har under
årens lopp besökts av en mängd samlare. Dock
saknas mer kompletta listor över funna arter.

Dessa är värdefulla av flera skäl. Dels kan varje
samlare se om han gjort nägra nyfynd för ett om-
råde eller återfunnit en art som påträffats för
länge sedan. Dels kan man jämföra olika områ-
den och fundera över varför fynd saknas i ett
område (dåligt undersökt, brist på lämpliga sub-
strat, historik etc). Dessutom är det värdefullt att
inför revideringen av rödlistan få in aktuell infor-
mation.

Våra sammanställningar skall publiceras i
E.T. efterhand. Dock tänkte vi ta med alla fynd
t.o.m. 1999. Vi kommer att dela upp redovis-
ningarna i fyra rapporter. Toppobjekten Hornsö
och Halltorp får egna uppsatser. För Halltorp tar

vi med fynd upp till ca en km från reservatet. För
Hornsö tänkte vi ta med alla arter inom f.d.
Hornsö kronopark, Långemåla socken med klas-
siska lokaler som Getebro, Böta kvarn, Alster-
hus, Arboga och Verlebo (numera privatägt). Vi
tar även med privatmark som ligger inom den

gamla kronoparken samt Hornsö såg och samhäl-
le. I uppsatstexten tänkte vi dessutom redovisa
ytterligare arter som är funna i ndrheten t.ex. Ab-
betorp, AK-vägen, Långemåla kyrka och Mjös-
hyltan. Ovriga lokaler är Hallands Väderö, Skä-

ralid, Bökebergsområdet, Häckeberga, Torup,
Bellinga, Snogehplm-Sövde, Vanås, Övedsklos-
ter, Ringsjöområdet, Johannishus, Tromtö, Vär-
nanäs, Em, Ruda, Bjärka-Säby, Eknön, Biskops
Arnö och Strömsnäsholmsområdet.

Vi är således ytterst tacksamma om vi kan få
uppgifter på dina fynd. Cryptophagus och Ato-
maria ska vara bestämda av Rickard. En viktig
aspekt dr att få fram årtal för fynd så detaljerat
som möjligt. Fram t.o.m. april har jag lite pengar
som kan ersätta ditt arbete att gä igenom stora
samlingar. Hör av dig så får vi diskutera ersätt-
ning (0476-21614).

Särskilt intressanta fynd ur faunistisk syn-
punkt kommer att rapporteras i texten (givetvis
med angivande av samlare). Om du giort något
fynd som du själv vill skriva om kan vi hänvisa
till kommande publikation.
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