
Bidrag till kttnnedom oⅡ l svenska skalbaggar ll

Av STIG LuNDBERG

l. Eraphras raρ ρorlご Cas Gyll.

I Ent.tidskr. 1962,s. 192--194 har rrhure Palln omnimnt en fingstnletod
son■ i fёrsta handÅ ke Holln, uppsala, anvint fё r fingst av spindlar, Inen
sonl ocksi gett flera skalbaggsfynd, bl.ao Cο :οn arcι icここr21 ルIunst., Schfsfο ―

gross(〔  drasfrrο ピ∂θs J. Sahlb., lrycθιoροrIIS bθ rgrο ι五ご Hel16n och Pflfrο rlι ttIIs

sPttα grlicο ια Sjёb.

Sommaren 1966 prё vade jag metoden i det jag satte ut ett 10‐ tal plast―

skilar pl en Sphα grl口 rll―nlyr intill Kilsjarv ca l lllil N Kalix.Skilarna fylldes

till halften ined vatten och nagra drOppar tvittinedel 16ste upp ytspinningen.
Skilarna stilldes i rad tvirs ёver tuvorna nedsinkta si att de lig under oⅡ l‐

givande n■ ossyta (Fig. 1.). Vittjade sedan skilarna var eller varannan dag.
Resultatet vart lyckat i det att bl.a.p農 10 dagar mellan 24/7-3/8 ej mindre
an 27 EIα′flrIIs lαρροllゴ cus och 9 E.IIIJginο sus.F.erhёlls i skllarna.De fёrsta

patriffades f6rst 24/7 trots att skilarna satts ut redan 14/7, tydligen be_
roende pi att klickningen skedde fё rst omkring denna tidpunkt. Enstaka
exemplar av de tvi I,ど aphrIIs― arterna erhёlls ocksi genom att SPhagrlttnt―
tuvorna trampades ned. Flertalet exemplar erhё lls i skllarna efter dagar
med soligt vider och uppenbarligen var arterna lner i farten di.

Lokalen ifraga utgё res av en utdikad sjё  under igenvttxning frimst nled
sarごχ_buskar(Fig.2.).VegetatiOnen i ёvrigt bestir av bl.a.Carθ χ―arter,troll―

klё ver, Spttα gnIIr21 och POryι ricこ″n conunanθ . Burkarna var placerade ca
30 1n frin skogsbrynet.

I Norrbotten ar E. JαρροnfCus tidigare kand i det exenlplar, son■  Åke
Jakobsson tagit strax utanfё r Kalix vid Bjulllistrisk 23/6 1963 och det
exemplar,som Holm erhёll i en skttl vid Saittajar宙 ,Junosuando s:n(Palm,
Ent.tidskr.1962,s.193).

Fingst med skilarna i slutet av juli 1967 pi salnma lokal vid Kilsjarv
gav ttven exemplar av de tva E′ αρhruS― arterna.

I samband lned insallllandet av puppor av Dご αcfl:ra αrcι :εα Gyll.vid Vietas
inOm Stora Sjё fallets nationalpark del1 8/8 1967 erh611s iven larver och
puppor av Eど αPhrttS IαρPon:cas, vilka klicktes efter nigon vecka. Redan
nigot dygn efter klickningen var imagines fullt utfargade och anmarknings‐
vard var den stora variationen av fargen frin brons till smaragdgrё nt.

Uppenbarligen ir E. どαρροrl:θιIS ingen sillsynthet om l■lan bara anvinder
limplig fingstinetod, och tydligen klicks arten pi eftersollllnaren fё r att

ёvervintra solll imagO.
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Fig. 1. PlastskAlar nedsinkta i Sphagnum-tttvor
Kiilsjiirv, Kalix /7 1966. - Iroto ftjrf. - Fig- 2.

Salir-arter. Lokal fiir bl.a. Elaphrus lctpponicus懺 軍卦髪拙 卜 i離

稽観 滋鱗鱗響儀銘胤織胸脚Sharp, Sιθnus prο ∂:ιοr Er., oLIθ dJus s

salllt AcaII」ριIIS Carpfrli F.

2. Tachys bfsIIIcαιIIs Nic

En biotop,son■ jag tidigare ej undersё kt i Norrbotten ar barkhё gar.Son■‐
1:rttlft:ぶ tl装「‖‖tF凛織 認 ∬ゝ1肥料肥l螢

塩鵠鮒糧ふ鳳£elぷ鼎」憮IFl∬ちF∬篭i∬:rttISぷ1

:∬留i晶出ち苦:讐:Ile:稀F輩 Iもよ■線磁乳y∫盤瀾 rttl∬ R嶽黒

富:窪r∫空「霊鳳州T]':ご獅tbttθttl?Ъ」
θ
圧乱a指寵〔乱よ躙尉

och Sfichο glο ssα cο rfピcina Er.(tidigare nordligast Gstr).

3. C`rcyο rlどαnlinalus Sharp.

Denna art har pitriffats i Skane av Gunnar lsraelsson, solll■  fitt flera

exemplar i samband n■ ed lampfingst.(Natur i Gё inge 1959,s.13--14).Pi

踊打[撤電訣l削鮮1■嘗欄榊嘱]翻躙
bl.a.ett exemplar av CθrcIJο rl Jα r22ごnαιas krypande pi sandigt underlag under

kospillning strax intill Korpikan pl ёppen grisnlark.
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Uppenbarligen fё rekolllliner arten i anknytning till spillning liksOm minga
andra Cθ rcIJο n― arter.Exemplaret har kontrollerats av Andreas Strand.

4. LiOごθs cfriaris Schm.

Av denna art, tidigare kand frin Skine, Gotland, Gotska Sandё n sall■ t

撥罵冨Jli質選W』}1糧lⅧ器盤::ll批認紺謝1息

5。 PrごιごοJttlll crOαιビcar22｀latth.

Denna art f6rekommer ej ovanligt i DalilvsOmridet,dir lllan hittar den
under och i blё t asp_och ekbark tillsanllnans lned bl.a.PιθrIJχ SIIι urarfs Heer
och Pιごnθ IJα ‐arter. Ptt denna 10kal upptacktes arten av T. Palln, som iven
tagit den i Jll■tOch Lu Lpm (Ent.tidskr.1946,s.124 respektive 1956,s.57).

孵 器 1肥 酬 紺 盤 ∬ Ⅷ

ぶ

I:i鍔 譜

芋

鵬

難 挽 尊 鮮1966 salllt i NorrbOtten vid Miekojirvi

6. PhyJど οごrθρa sα Jlrbθ rgゴ Luze

Denna art ar tidib・are endast kind frin lappmarkerna dir den pitriffats
vid AbiskO i TO Lpm,Pllkeln i Lu Lpm salnt Tarna i Ly Lpm.Det kan dirfё r

聴 I棚 戯 撚 聯 榊 1等 重 多
轟 静 Tttl鑑 ｀ぶ l壼

m椒‖躍よ][酬L∫iti■:Ⅷ蹴輩riIぶl鷺1認露澱]購tよ

覇:電&肝lЪ爵灘:胞濶l∬h億 ]り
igha山 試udera den 23脚 i Ю67

脚     轍
ёvriga MIJJJα θnα―arter.

Arten har dessutOnl tagits vid Vietas inOm StOra Sjё fallets nationalpark
i ett exemplar av Engelinark Och i ett 10_tal av Bengt Ehnstr6nl 1967 genom
sillning av Sprlagrtlllr22 pa likartat sitt intill bickdrig.

8. スιFlθια αι[ι ar21nα rゴs Er.

I samband med genonlging av ll■ itt AfFlθ ょα_lnaterial pitraffade Nils Linn―

man ett exemplar av denna tidigare endast frin Sdm kinda art(Axe1 01sson,
Ent.tidskr. 1944,s.34). Exemplaret ifriga tOgs den 8 juli 1959 vid Vina―
fjttrden intill Kalix i Norrbotten genOm slaghivning. Bestimningen har
kontr011erats av Andreas Strand.
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9. ■ιflθオα■yρθrbο rθα Brd

Denna art har rapporterats frin Nirke i ett exemplar i sanlband med att
arten beskrevs av Lars Brundin i Ent. tidskr. 1940, s. 131--132 (leg. A.
Jansson).

Under jakten pa puppOr av Dご αθflilα arcι :εα Gyll.under och i blё t SPflag―

n口n2 och Arllbrysιθクご口rll Vid Vietas i Stora Sjё fallets nationalpark den 8/8
1967 pitriffades ett flertal Afflθ lα―exemplar pl lvjan under lnossan.Afflθ ια
amblystθgif Brd fёrekoln allmint,men ocksi ttι flθια arcι icα Th.,granlinicο Jα

Gr.och ett tiotal av de Afflθ オοr jag tog vara pi visade sig vara A.flypθ rbο rθα.

Detta ar dOck icke fёrsta gingen denna art tages i Lappland, dl i Einar
Vヽir6ns saⅡ lling finns ett exemplar taget av C.H.Lindroth vid Abisko i To
Lplll den 30/7 1939.Dessutolll har jag vid bestimning av ll■ aterial it Sven

Erik Nilsson pitraffat ett exemplar solll tagits vid Korpikin intill Kalix i
Norrbotten den 16/51967.

10.■ fflθια inhα♭ごI:s Kr.

I samband lned fё rsёk att iterfinna Aι οmaria rubrfcorris Bris.(Se nedan)

i Garphyttans nationalpark i Narke genOnl sill av fё rnan och mossan intill

16vtrid frimst ask erh611s ett exemplar av denna trevliga Afflθ ιa tidigare i

Sverige endast kind i nigra exenlplar frin Ly och Pi LPm (Ent.tidsk.1950,
s. 125 respektive 1957, s. 42--43). Exemplaret ifriga har kontrollerats av
Strand.

11. OχlJPοごα SIrallα i Scheerp.

Nagra Oκυρ。ごα―exemplar, soll■  jag skickat till Strand fё r bestimning,

辞常翼鶏∬1思『鵠ヽ器i悧蹴,11:聞掛:13島 :評:£概:;
sanlti To Lpn■ vid Jukkasjarvi 12/81956.

12. ノ4オοmα rfa rθ :ffθ rご Lё v.

Denna art hё r till vira sillsyntaste Arorllarご α―arter och har hittills endast

rapporterats frin Og,Upl,Gstr och Jmt.I sanlband lned sillning av lё vfёrna
Och ris intill Dalilven vid Sё derfors i NV Uppland den 2/10 1966 fick jag
tre exelnplar i samma sillprov.

13. 24オοmaria rabricο ιどis Bris.

Denna art ar tidigare kand frin Sverige i ett enda exemplar, som Palln
erhё ll 15/4 1939 i Uppl.(Ent.tidskr.1943,s.163).1966 besёkte jag Thure
Palln och studerade hans exemplar.Sё kte darefter att iterfinna arten i olika
sall■ lingar.I samband med att jag hё sten 1966 fick nagra Aronlarfα ″1ここndα
Er.och nigrfpθ rlnfs Kug.vid sillning i stall i Stockholln fick jag Orsak att gi
genon■ Πlitt insorterade material av dessa arter.Till lnin stora ёverraskning
befanns tre exemplar insatta somス .nigrfρ θrlnJS i Stallet vara A.rIIbrご εοJJis.

Sanltliga exemplar hade tagits den 3/9 1961 genom sillning av inOssa och
16vfёrna pi den ёppna ingsIIlarken i Garphyttans nationalpark i Narke.
SillprOvet togs delvis intill de gaΠ lla halnlade askarna och biotopen 6ver―
ensstalllllner vll lned den fё r arten i Finland.
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14. Cο rだ carぎα sfrarldi Palln

I Ent.tidskr.1949,s.109--110 beskrev Thure Palln denna fё r vetenskapen
nya Corιごcarfa efter tvi exemplar som tobds den 15/7 1948 vid RIall i Ly Lpnl.
Senare iterfann Palln ytterligare fyra exemplar,denna ging vid Arvidsjaur
i PLpn■ i augusti 1956. I bida fallen togs arten pi brinda bjё rkar under

barken.
Solllinaren 1966 patriffade Jag ett nybrint hygge vid Overkalix i Norr‐

botten, som borde passa f6r Cο rticarfas ιrandピ. Redan fё rsta fё rsёket den
10/7 gav positivt resultat i det att allt som allt 22 exerllplar togs. Tridslaget

som hyste samtliga exemplar(aVen larver)var dё ende silg (Sarご
"caprθ

α),

och den karaktiristiskt platta Cο rオごcariα―arten visade sig leva under hart fast_
sittande dёd bark pl den violetta svampen Trご θflοαθrllla rfgnor口 r22(Fig. 3)。

Cο rι :`αrfa srralldゴ var egentligen den enda arten,som lyckats tringa sig under
barken, Inen i sprickor och under 16sare bark patriffades bl.a. Corιピcarゴα―

arterna rご ηθαrごs Payk,ノ θrragピnθα NIrsh.och mansι θrf A. Str., Sarpゴ ngas aιθr
Payk., Cryρ ιορflα gIIs corιピcビ11口s Th., ″θrlοιごcus sθ rratrls Gyll., Aθ οnarn
4~ρunCIαオ

“
nl De G.,Prαθusa αfraια Sahlb.,Afhθ ォα J:rlθ aris Gr.och arcanα  Er.

Ytterligare tvi exemplar togs senare samma h6st pa lokalen av Kurt Persson.
Diremot inisslyckades vi i att iterfinna arten sonllnaren 1967 pl det aktuella
hygget,men i stallet erhё ll jag vid sillning av svampig rё nnbark ett exemplar
av den f6r Norrbotten nya′ 4αθr口 sρ

`nfaι
οmas Th.

Uppenbarligen kriver Cο rιEcarfa sfrarlαi firskt avd6ende bark och tro_
ligen ir arten bunden till svampen Trichoderma lignorum.

15.Enrlθ arιhrOll ραrr21:Lohse(ノごr“ rll Ab.)

I Ent. tidskr. 1937, s. 170--171 anmilde Thure Palnl fyndet av den fё r

Norden nya Ennθ arォhrOnノピIunl,sOnl erhillits i nigra exemplar genOnl sill―
ning av innanmitet i ekar i Dalilvs― omridet. Senare iterfann Palln artel■
i stort antal under bokbark i Horns6 i ёstra Smiland (Ent. tidskr. 1950,
s.136--137).Arten betraktades di sonl exempel pi den reliktfauna soΠ l lr

kind frin dessa omriden.
Sivil jag sOnl andra coleopterologer har sё kt iterfinna Enrlθ αrfhrοnノ :JこInt

fぬmst i Dalilvs― omridet,men utan framging.Fё r egen del har jag regel―
bundet litit sillpisarna med prover frin Dalalven Och Hornsё omridena
hinga ёver natten och tittat pi viggarna fё r attfi se uppkrupna Ennθ arfrtrOn―

:leW:L∫鶏盤鑑∬‰
tTttΨ

ttPШilll総鰍trTtttl柵
sillprovet pa kvallen och lit inaterialet sti 6ver natten i en skll.Innan jag
hann kasta materialet upptickte nlin di 10_irige son Lars en liten C五d
uppkrupen pl en triflisa.Det visade sig vara en outfargad,nigot deformerad
Enllθ arιhron,vilken jag ej kunde bestilnlna direkt.Det visade sig senare vara
sallllna EnllθαrfflrOll― art, sonl pitriffats av Palin vid Dalilven och Hornsё
och solll nu fatt namnet E.ρ ar22ご Lohse.Arten har nalllligen av G.A.Lohse
konstaterats vara artskild frin E.′ ごJιlm (Ent.Blitter 1966,s.28--29)och

・¶l繁稿槻謂翌驚鍵『違℃d∝ ptt menim ihdaS℃H"
men fёrbisetts, vilket ju ar naturligt med hinsyn till den ringa storleken
och de relativt trё ga rёrelsernao Nar jag passerade lokalen vid Overkalix den
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Fig 3 Av brand dOdad silg nled barken avligs―
nad. De lnё rka flickarna utg6res av svampen
7'richο darmα  rfθrlortrm pa vilken ilnagines och
larvcr av (」 οrffε ariα  srrandI Palm patriffades.
Ca 2 nlil アヽ Overkalix 10/7 1966. ―― Foto fё rf

龍f盟鵬 lWぷ∬littli視着ユ∫lf鷺:ゝ∬il∬:胤霊胤lA躍
stubben.I fina sprickor pl ett torrt vedparti under 16s niver vixte cn brun

i猾淵釧詳ml淵琳縦i「膏1灘齢
猟]Ⅷ麗i肌癬di瑞

霧i成

e背君λι鮮肌「°
lSP船路留翼:1∫LF滉

pitriffat Ennθ arfhrοn cornここιIInl Gyll. och [aricirlIIrll lllell. Exen■ plar av
Ennθ arfftrοn ραrl.f frin Norrbotten har kontrollerats av G.A.Lohse.

deli庶 ど鳳 翼 ty『富 盤 翼 釧
『

総 ∫臨 」 ∬ 計 龍 cR謂 唱 盤 1:
och arten in si linge i Norden icke patriffad utanfbr Sverige(Sten stOck―
mann in lit.).

Jag vill har passa pl att tacka Victor Hansen,Thure Paln■ ,Andreas Strand,
G.A.Lohse samt Nils Linnman fё r hj■lp med besぬmningar.
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