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B′″b′どわれル″′gar′ ″ D● .― I vart land ar

arten funnen pa havsstrandcr med salthaltig
mark,elicr(宙 d Sko Lomma)i lergropar nara
havet dar den tagits av manga samlare,tidigast

av Thurc Palm (1950). Det var d五

“

ёr nagot

ovantat att nara ttallerup i Skane fa l ex.5.3.77i

en 6versvamningsdriftrand宙 dH● ea.I Mellan_

curopa(och l)anmark)uppges arten att ofta vara

tagen inne l landet utan samband med salthaltig

mark,宙 lket alltsa stammer med mitt fynd.

B′″b′グ′ο″″J″″
“
″ F.― Liksom den brega‐

ende arten ar 3. ″′″:“′″ヮ i Sverige funnen pa

salthaltig mark vid kusten men i Mellaneuropa

Ofta vld strander av aar och floder ined sott vat―

ten Att sa kan vara fallet i Sverige visar fblian―

de: l ex.sallades fram ur driftrand 29.1.78 intill

den tidigarc pa fё rvintern ёversvimmade Helge
a vid ttё gard(sk.VittSkё vlc).Dessutom uppger

Lindroth (1945) ett inlandsfynd vid Husby―

Oppunda i Sё dermanland samt pa Stora Alvaret
pa oland(dar aven jag funnit l ex. vid ttarby

och l ex.vid Resmo).
Pr′′οsrfε力〃sρ′″ε′′′α′″s Schall.― Denna,en

av vara sansyntastc carabider, fann jag efter
manga ars sёkande pa Revingettiltet(Sk. Re‐

vinge)varen 1978. Lokalen som ligger pa det

militara ёvningS,1ltet ar en svagt sluttande sand―

mark som ibland omrOres av bandfordon(synS
tyd五 gt pa Fig. 1). Just i denna nliliё  tyckS P.

ρ
“
″εr〃′αr″s trivas. Vegetationen ar sparsam

med xerofila gras,Er。 グ′′″,cruciferer mm.Un―
der tiden 27.4-30.5 togs 14 ex.i ett 15-tal fall,il‐

lor. Dcn kana varen giOrdC att aktiviteten hos

carabiderna var ovanligt lag.P.ρ
“
″ε′

“
′α′

“
s var

en av de frokventaste arterna i ttillorna vilket
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sammanhanger med att den ar en utpraglad va‐

rart. Efter 30.5 sags inte ett spar,daremot blev

manga andra arter vanliga(framst Har′ α′
“

S‐ OCh
И″α″‐arter).― Sk.Sandhammaren,l ex.6.6.72
pa havsstranden efter vinddHft. Denna dag, di

mi10ner skalbaggar nё t iland utmed stranderna,

raknades in 1787 carabidexemplar,fё rdelade pa

92 arter.

″α′tipルsル″′″α′
“
s Schall.― Denna art fё re‐

kommer ei s'1lSynt i H● c a pa flera lokaler i

trakten av Sko Lund(巧うllerup,S:t Lars,Trolle―

berg).Man far den vid vattenhavning i rinnande,

naringSrikt vatten med Hk vegetation i septem‐

ber. Fё rsta gangen tog jag arten 21.9.76. Vid

nera till長 1llen har Jag dessutom hittat ёvervint‐
rande ex.i driftrander invid an ijanuari―april.〃 .

′α″J″ α′
“
s har tidigare antraffats endast ett par

ganger i sverige(i Skane).

Иgαわ″s cο″spι rS“s Mrsh. ― Funnen i stort
antal i nlaJ,Juni och juli 1978 vid Foteviken i

Skane.Den lever i g61ar och diken i brackvatten

pa de stora marsklandsangarna och ar en karak‐

tarsartぉ r omradet(sc Fig.2).Artens brekomst
ar i sverigc inskrankt tili sydvastra skane.Mitt

fOrsta ex.togjag 20.8.70 i en liten g61 pa salthal_

tig ruderatmark strax norr om Malm6 hamn.

Oε力′力′らJ″ sα′′Fc“ Jα ′ンs Rcy― Fёr en tid sedan

anmalde jag det f6rsta skanska ex.av denna art

frin Foteviken(Baranowskl 1978).Sanlma 10kal

besё ktes 27.8-28.8.78 vid ett till■1llc da harda

vastvindar drev upp havsvatten och ёversvam‐
made delar av strandramsan i detinre av viken.I

flytande dHftrander sOm fiskades upp,torkades

och gicks igenom i Berlestratt tillvaratogs ett

20-tal ex.av rubricerade art.
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Fig. 1.Lokal f6r P′ ′rο s′ Jε力〃s′〃PIcr′ Jar′ s Scha■ .pa Revingefiltet i Skane.Foto:fOrC 27 4.1978

Mθ′ο′力ο′
“
sル rg′′た。〃ぉ Mtsch.― Palm(1940,

1953)har anmalt arten fё r Sverige efter ex.fran

Foteviken. Den finns dar fOrtfarande och ar en

av de vanligaste i siaktet, Pa varen gar den att

vattenhava i brackvattengё larna men langre
fram pa sommaren tar man arten ofta genom att

sana det salthaltiga siamskiktet i bottnen pa ut_

torkade g61ar eller diken. Invid den pa Fig. 2

fotograferade gёlen sattes fanね 11。 r utfёrsomma‐
ren 1978.Fё rutom〃。ル rg〃 Jε。′′お patra∬ades
ovantat l ex.av en f6r vetenskapen ny ro″ οg_

′οssα‐art.

C`″εッο″ra“′″α′″s Sharp― Sk. Sandhamma―
ren, l ex. 25.8.69. ―Sk. Borrby, 3 ex. 5.5.77.

Fynden ar g10rda under tang pa havsstranden,
troligen ditkomna genom havsdrift. Att arten
flyger mycket rader detJu ingen tvekan om da

den snabbt spridit sig till Europa fran Japan.De

f6rsta svenska ex. f16g ocksa till lius i Hassle_

holnl(IsraelSon 1959). Sedermera har den aven

tagits i Norrbotten i kospillning och i gё dselkom‐

post(Lundberg&Persson 1973). Det bё r dock
observeras att i hemlandet Japan lar c.′ α″′″α‐

r′s ieva bland ting pa havsstrander.

C力ο′′ッαα″g“ s′αノαF.― Sk.Degeberga,Rala―
t6, l ex.30.10.78 pa undersidan av en sten med

en munvadgang(Fig. 3).― Sk. Forsakar, l ex.

23.5.76 krypande framme mitt pa dagen i sags‐

panshё g Vid sagverket.― Sko Maltesholln, l ex

24.9.77 slaghavad pa dagen i en alinan6.

Cο′ο″αρρ′″′た″′ar′
“

Sahib._Det ex.som
jag tidigare(BaranOwski 1977 b)anmalde fran

Maltesholm i Skane har varit felbestimt(=Cο‐

′ο″bα″″′ν′′′′′Kr., se nedan).C. app`″どゴε
“
′α‐

′′″ rlnns emellertid i Maltesholm.Utmed sma
grusvagarilё vskog kvanshavadejag enstaka ex.

1.6.78 och 8.9.78.

Cο′ο″bα″″′ッ〃′ιJ Kr.― Funnen ny fbr Skane i

Maltesholl■ vid kvallshavning i lё vskogsomra‐

den vid vagkanter och skogsangar.Det fbrsta ex.
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Fig. 2 Skane, Foteviken, brackvatteng61ar pa marskland. Lokal f6r′ 4gab〃s cο″sρ′rs〃s Mrsh., Oc力 ′力′ι:〃s

グ〃α′αr“s Stcph.,Hc′ο′みο′〃sルな′グiCο″お Mtsch.,2′ ι′J″S bα Jric“ s Korge,rο
“
οg′οssa n.sp.och Cα ′ο′′″α

ρ″0′′″Sα Mnh.Foto:36rf.21.4.1978.

togs 6.6.73 Gfr.C.app`″ ′Jc夕′α′′″ Sahib.).Un‐

dcr tidcn 29.5-4.6.78 insamladcs 6 ex  och
30.7.78 1 cx

rriα rrヵ r。″
“
α′″た′′′Schm.― Sk.Hё rrё d,en‐

staka cx. 2.8.78 och 12.8.78 vid kvanshavning
utmed skogsvag.― sk Maltesholln,l cx.21.8.78
kvttlshavat i ёppning i granplantering

L′ Jο ″
`s′

ルタra Stcph.Anmald sOm ny fё r Sve―

rigc cftcr l cx fl・an Upl.Batfors,Bjё rk6n(Bara‐

nowski 1975)Efter genomgang av ctt stort antal

乙′′οグ′s― cx.hOS 01ika sanllarc har arten visat sig

relativt utbredd i sё dra Sverige.Vid Ovcrboda i

Uppland har Jan 01sson funnit l ex. 19.8.78. I

sanllingarna i Lunds inuseum inns l ex. markt
"Og.Åtvidabcrg,30.7.1960,lcg.Einar Wir`n''
Ovriga ttnd ar giOrda i skanc,vid Hackeberga
har Peter Cederstrё m kvhnshavat l ex.(nyk‐
1,ckt)157.76 ochjag l cx.28778.Vid H6rrё d
syssladc jag hё stcn 1977 mycket med fallgrops‐

伍lor. C)lasburkar gravdes ner till kanten och i

dem halldes glykol eller vattcn och konserve―

ringsmedcl. Lokalen utgё res av cn ёppning i

ganska tat blandskog incd sandig och grusigjord.

Solen lyscr in pl efternliddagen. I dcssa食 11lor

erhё lls l cx. 24 9 och 2 ex. 25.10. 1」 ngcfar pa

samma st'llc kvallshavade Ambibrn Carlsson 2

ex. 14.10.78.NagOn km fran dcnna lokal pr6va―

dc jag att kvう 1lshava utmcd en skogsvag ett par

varma och fuktiga kvlllar(2.8.78 och 12.8.78)
med ёvcrvaldigande resultat. Sammanlagt togs
19 cx

εy′′′sα ρα夕χゴ′′α Schm.― Dcnna art togs som

ny fё r Svcrigc av Nils Linnman(1965)vid Sk
Br6sarp 25.7.56 har scnarc blivit funnen paく ]。 t_

land av flera sanllarc.I Lunds inuseum upptack―

te jag l ex.fran Sm. smcdby taget av Einar
Wir6n 13.8 1938 Sialv harJag kvallshavat l ex

7.8.75 vid Sk.Lomma och l ex.26.7.78 vid Sk.

Skarhult,bida pa torra grismarker.

Иgα′′ε9′力αg“sc′ρ力α′ο′′s Schm.― I tva tidi_
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gare uppsatser(BaranOwski 1977 a, 1977b)an‐

maldes arten fran flera 10kaler i Skane och upp‐

gavs vara ny fё r landskapet.Jag hade da tyvarr

inte obscrvcrat att den redan rapporterats frin

skane av Gunnar lsraclson(1961)sonl fann den
vid Lommarp i Hasslch。 linstrakten.I saminan‐

hangct kan omnamnas cn ny lokal f6r arten,Sk.

Hackeberga,darjag 23.7.78 kv,1lshavadc l ex.
utmed en skogsvag.

Pr′ J′′
“

εα′S“
“
 Er.― Dcnna fbr Sverige nya

art patr湖田adejag 5.5 78 pa tva lokalcr pa 01and.
Vid Petgardc trisk crh61ls l ex. vid salining av

strandf6rna intill trasket och strax s6der om
Bredsatra 4 ex.vid sallning av vissnade vaxtde―

lar i sluttningen mot ett dike. Bestamningen har

utfёrts av Colin Johnson och Ciaude Besuchet.

Tyvarr fёrsvann en sandning med ett Brcdsatra‐

exemplar vid postgingcn mellan England och
Sverige.Enligt Horion(1949)ar P.ε α′s″

“
fun‐

nen i Mellan‐  coh Sydcuropa samt Kaukasus,
nordligast i Holland, IIarz och Mark Branden―

burg.Tydligcn ar fё rekomsten pa 01and isolerad.

P.εα′s″″ star aV de svenska F″′J′
“
‐arterna

narmast P.″

"″
`Er.Den senare arju i svcrige

ocksa endastfunnen pa 01and.Petcr Cederstrё m
har godhetsfullt ёvcrlatit ett av hans ψ ″′―ex.
fran Halltorp till mig.P.ε θ′s″″ skijer sig fran

a万「
″′ genOm ganska mycket mer langstrackta,

nagot rnindre v五 lvda tackvingar,som ttr en aning

mer glansandc,gcnom att hanen av εα′s′″,Sak―
nar har och taggar pa 4:e sterniten,vilket utmar‐

ker hanen av αガβ″′, Samt att 6:e sterniten hos
hanen av εαιs“

“
 har ctt ttupt intryck(saknas

hOS 6所 r″θ)

P′〃′ο′rr“ ″
“
ιs′力α

"Rossk.―

Sk.Silvakra,1
ex 19.8.78 kvanshavad utmed en grusvag mcd
bctesmarker fё r nё tkrcatur pa bada sidor av va‐

gen.Arten kan kanske ga att finna i kospillning―

en. Frin Sverige fbreliggcr tidigare ett skanskt

cx.fran Hassleh。 1ln(ISraclson 1957)i tradgards_

kompost samt hclt nyHgen tva cx. som Stig
Lundbcrg bilhavat i upl. resp. Dlr.(Lundberg

1979).

S″た″″s′′たο′4な Frm― Sk Lomma,l cx.
194.78 pa lcrslam intill cn av lergroparna.Ny fOr

skane.

χッ′οグ″ο″
“
Sr′ Srαε′″s Er.― Sk.Hallands Vi―

derё ,3 cx.17.9.77 vid salning av dcn 10sa veden
och i mulmen i en ihalig mcn levande gammal
bok i urskogsartad mitё .

Sr′″′s′η
`′

α/1οp′s Mrsh.― Anses i Sverige var

cn art som tillhёr salthaltiga havsstrander rnen ar

i Tyskland lika ofta funncn vid sё tt vattcn inne i

landct. Att sa kan vara f6rhallandet avcn i vart

land visar ett fynd fran Lund i Skane Mikael

S6rensson och jag fick i ёvcrsvamningSdriftran_

dcr var sitt ex.宙 d Htte l dCn 17.3.78.

″′ノο22 cα srar2′

“
s Gr. ― Denna myckct s,11-

synta art har jag redan tidigare rapporterat fran

Ralat6dalcn utanfё r Dcgeberga i Skanc (Bara_
nowski 1977a). Den ateranns dar i enstaka cx.

15.4.78 och 8.9,78 under stenar med mullvads―

gangar(Fig.3)Pa dcnna lokal konstrucrade jag

sommaren 1977 ctt artincicnt mullvadsbO.I an‐

slutning till flera gingar av mullvad grivdcs en

halvmeterttup grOp som brseddes med gras och

tacktcs 6ver mcd en masonitskiva och darёvcr

ett dm― tiockt jOrdlager. Var och h6st "ё ppna―

dcs'' 屁illan och vit」 adeS pa skalbaggar Dcn
8.9.78 satt l ex. av ifragavarandc art i ttillan.

MuHvaden hadc nu byggt ctt riktigt bo undcr
masonitskivan. Fallan var utmarkt f6r fangst av

cn hel del arter bundna till(巧 urgangar och bon,
t.ex.C力ο′′ッα‐och Cα′Ops―arter.Se ocksa nedan

under И′力
`′

α ρα′
`″
S M etRey.

二αル′οわ′′″′α〃〃
“
″ Nordm.― Sk.Lomma,1

ex.25.4.78 ilersprickor vid kantcn av en lergrop.

―Sk.Dcgeberga,Borrestad,l cx.11.3.78 i ёvcr―

svamningSdrift i en g61 pa lerig,6ppcn mark

′Иyε′rορο″
“
∫ IP70′ rた 0′α Fowl._Arten ar

mycket sallsynt i Skanc.Jag har antrarat l ex.

30.10.78 vid Ripa pa ёppCn,alvarliknandc mark

bland vissnande vaxtdelar.

ια″′′′770′
`S Sα

g′″αrrrs Gr. ― Av de ganska
manga fynd jag giort i SVerigc skall har behand_

las dc inom Dcgcbergatraktcni Sk.Maltesholln,

Gladekarrct, l ex. 18.11.77 i fё rna vid stranden.

― Sk. Degcberga, Hcrrcm61lan, 2 ex. 16.3.78 i
ёversvhmningsdrift.― Sk. Degeberga,Ralat6, 1
ex  26 10.77 i en Fο′″2ピθσ ιχ

``′
α―Stack intin

stengardcsgirden(Fig.3)

И′力′rα グ′ll′ぁ々 ra Brd._Vid ёversvamningcn
aV H●Ca(sk.Lund)den 17.3.78 sammanrakna_
des ca 70 cx.av dcnna stora shnsynthct.

Иr力ιrα gris′ α Th.― Tillsammans mcd fbrega‐

endc art 2 ex.

Иr力′rα 力′′αrブεα Er ― Sk. Klagcrup, 2 cx.
25.5.78 kvanshavade i 16vskogsbryn.― Sk. De―
geberga, l cx. 16.3.78 i ёversvamningsdrift fran

en ang _sk.vitcm6Ha och BOrrby strand,flera
ex. 55.77 i havsdrift. Typiskt fё r И. 力epα′ブcα ,

som brmodas lcva ctt undettordiSkt liv i ttur―

gingar,ar att artcn dc fbrsta varma vardagarna

gar''。van jord'' f6r svirmning och kan da fas
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Fig.3.Skane,Degeberga,Ralat6dalen.I anslutning till gangar och bon av mullvad invid stengardesgarden har

bl a tagits c力 ο′′ッαα″g“ s′′′αF,ν′dο″εas′α″
`″

s Gr.och И′力′′α′α″ι″S M etRey.Under stenar flnns sam‐

hallen av Fο ″″fca′″sca med myrgasterna И′′″′ルs′″α昭ルα″s Payk.och〃′′α′″i″sル″
“
gF″

`″
s Ol.,medan

stackar av Fο ″
“
′οα′χ′ο′a intill stengardesgarden pahalsas av Lα

“
ρri″ο′

`s sagi″
α′
“
s Gr och νッr″

`ε

OX′″″S

s″わ′′″ra″′″s Chevr.Foto:fbrf.apHl 1978.

vid havning cner i vinddrift.

И′力′′αたαJsι″′α″α Brd.― I en tidigare uppsats

(Baranowski 1978)nhmndes under arten Иr力′′α

scο′′εα Enirn.att fё rutom denna art fanns i drift‐

materialet fran H●ca(sk.Lund)den 28.12.77
ytterligare enノ4′力′

`α

‐art, vars identitet da var
okand. Det ar nu fastslaget att arten ar И′ヵ′′α

たα′s′″ピα″α som ar ny“ r sverige.Vid det ifrtta―

varande tillfhllet kundc efter en hel veckas arbe‐

te med genomging av d五 ftinatcrial raknas ihOp

12 cx. av々 αFs′″′α″α. Den 17.3.78 intraffade en

ny stor ёversvamning i Httc a.Efter genomging

av ungeぬr lika mycket material som den
28.12.77 kunde nu 5 ex.tillfogas samlingen.

Lokalen darたα′s`″′α″α fёrekom,vilken loto‐

graferats och avbildats i Entomologisk Tidskrift

1978 pa sidan 55,ar en lerig ang intin H● ea,mitt

emcnan ganlla Malmё vagen och motorvagen.

Anttyder pa att det ar fraga onl en rent underJor‐

disk art.De sma ёgonen,den bleka fhrgen,rё rel‐

sesattet sOm avviker fran ana andra И′力
`′

α‐arter

Jag sett utonl scο′Jεθ samt vissa andra saker i

uppf6randet ar indicier fё r detta.Nar det galler

uppfё randet lagger man marke till hur arten av‐

Skyr bus Och torka.Om ett prov av driften(SOm i
genomsnitt inneh61l tusen skalbaggar per liter)

lades pa Berlestratten,varたαJsι″′α″α och scο ′′‐

οα bland de allar brsta diuren SOm ramlade neri

burken undcr tratten.Ett litet fё rsё k hurたαJs`″′‐

α″α uthardade tOrka Jordes Ocksa. l ex.hё ls i

en vanlig burk i rumstemperatur men avled inom

en timme(medan alla andra“ ur levde).

ノ4.たαJs′″Fα″α beskrevs 1942 av Lars Brundin

efter tva honor tagna av Oskar Iく aiser vid Neu‐

siedlersee i Osterrike(Brundin 1942).Nagra
andra fynd ar senare inte kanda.En utお rlig be―
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skrivning av arten, sarskilt den hittills okanda

hanen,liksom signering av lektotypen,kommer

att ske i annat sammanhang.

И′力′rα ραrαρ′ε″′″″iS Brd.― Dlr.Nas,Birt_
jarnsberget, 2 ex. 7.7.78 och l ex. 10.7.78 ''in

stercore hominis"i skuggig barrskog.

Иr力′′α ρα″′″SM・ et Rey― Ganska litet ar kant

onl artens levnadssitti vart land.Dc flesta ex.五 r

val tagna宙d lilhavning somju inte sagcr mcr in

att arten kan flyga.Frin Forsakar anmaldes ρα_

″′″s fran sagspanshёgar (BaranOwski 1977a).

Vid Ralat6 i Degeberga harjag宙 d flera till餞 llen

kunnat insanlla ρα″
`″

s i ett kOnstgJort inullvads‐

bO(Se OVan under iイ
`グ

ο″casra″ ′″∫Gr.och Fig.
3).Salunda togs l ex.26.10.77,3ex 15.4.78 och

l ex.22.4.78.Man inaste har starkt rnisstanka ctt

samband med undettordiSka daggtturSbOn. Ar‐
tens stora likhet med Pllε ′ο′α′′′α′Oχα M. et
Rey ar pafanande och intressant eftersom den
scnare bevisligen leveri gangar och bon av dagg‐

街ur. Å andra sidan kan ju ρα″′″S tankas leva

aven utanf6r gangar ener bon i andra typer av

biotoper.Till slut skan har meddelas tva fynd av

ρ′″
`″

S fran sk.Hё rr6d.l ex.antriffades 9.5.77i

en lika dan ttilla som vid Ralat6, medan l ex.

kvanshavades 2.8.78 utmed en skogsvag.
И′力

`′

α∫εο″εα Enim.― vid ёversvamningen
den 17.3.78 av H● ea(Sko Lund)tOgs 2 ex.
tillsammans med Иr力

`′

α たαJs`ガα″α Brd.(se
ovan). Fyndet av 2 ex.28.12.77 pa samma lokal
har jag tidigare publicerat(Baranowskl 1978).―

Sk. 1)egeberga, l ex. 16.3.78 1 6versvamnings_

drift fran en ang.

И′力ι′αs`″″α′α Benick― Denna fOr Svcrige nya

art hittade jag den 17.8.78 pa Greda lё vang pa
01and. Det enda exemplaret kvallshavades och
till en bёttan trOdde jag det handlade om И.

s“bgJabra Sharp eller sρ α′″
`‐

SC力″′Jグ′″F Munst.

som den bada myCketliknadeo Narjag kom fram

till att det inaste vara s′ ″″α′a SkickadeJag(巧 uret

fOr kontroll till G.A.Lohse sOm inte hade nagot

att invanda mot bestamningen. Ango skillnader
mellan de tre inblandade arterna(se Benick och

Lohse 1974).∠ .s′″α′α ar enl.samma kalla fun_

nen i Hamburg,Holstein och Oberbayern,ute‐
slutande i gangar och bon av mullvad,kanin ener

smagnagare, mycket salsynt. Fё rekomsten pa
norra 01and kan vara isolerad med tanke pl att

onl arten finns i Skanc(cner Danmark)sa borde
den atminstone nagon gang ha blivit upptackt
eftersom faunan i daggdiursbOn Och gangar ar

ratt val uppmarksaminad.

И′力
`′

as″ b′

`′

″α″′α M. et Rey― Denna sall‐

synta art har jag vid flera tillfhllen funnit vid

kv五1lshavning i Hackeberga i Skane pa grashyg‐

gen ined uppvaxande bok.Arten f6rekom i slutet

avjuli,blde 1977 och 1978.Den 23.7.78 havades

ca 50 ex. under ett par kv,Hstiinmar vid varmt

vader.vadret hade dessfOrinnan varit kyligt Och

regnigt en langre tid._Vid Herrem6Han i Dege―

berga kvallshavades den 29.7.78 ca 20 ex.under

3 tilnrnar i hё gvuxen,sandig tallskog utmed en
grusvag。

Иr′″′′′s`″αrg′″α′
“
s Payk.― Fynden i Dege‐

bergatrakten som har ska behandlas ar som fё l_

jer:Vid Maltesholm funnen hos Fο ″
“
たα′″sca

9.5.78 och i en fallgrops,11la utmed en grusvag

10.8.78, vid Drakamёllan hos 雛、″″Jεα ″
“
bra

14.4.77(21 ex。 )OCh Vid Ralat6(fig.3)hos bada
myrarterna under stenar 9.5.77 och 22.4.78.

Cα′οどθ′α ′″Orθ″sα  Mnh. ― Vintern 1977-78
blev denna normalt salisynta cner mycket sall‐

synta art av okand anledning mycket vanlig i

stora delar av Skane.Pa marsklandsangarna vid
Foteviken upptradde den i mangd ijanuari 78 i

driftrander,i mars 78 sags massor av ex.vid en

g61 i Borrestad. I mars 78 togs arten dessutom

(men S'Isyntare)Vid Degeberga och Forsakar.
Inte pa nagon av de uppraknade lokalerna harjag

funnit● uret tidigare.Overlagset vanligast var

ρ″0′′″Sa dock i Lund. Under tiden december
77-mars 78 sags flera tiOtusentals ex. i ёver‐

svamningSmateHal fran H● e a och dess narlig―
gande angsmarker. En annan Cα ′ο′

`″

α‐art,″ル
gr′′α Mnh.,var aven den ytterst talrik(flera tu‐

sen ex.). Stora populations6kningar av det har

slaget ar alltid varda att noteras.

Cα′ο″′
“

rttsc`″s Kr.― En mycket sallsynt
art sonl ett fatal ganger har antr出 田atsi Nordeuro‐
pa.Vid de valdiga 6versvamningarna vid Herre‐

mёllan i Degebergatrakten irnitten av inars 1978,

utplockades bland ett stort antal Ca′ο′
`″

α‐ex.

(tillhё rande 5 arter),3 ex.av″ ψ sc′″s den 16.3.

Driften samlades intill Forsakarbacken som vid

Herremё Han rinner fram i lёvskog med sandiga
strandzoner.

Oxソpοda rαrda Sharp― Stig Lundberg har re‐

dan rappOrterat de svenska fynden av denna art

(Lundberg 1978)men narmare data om det ex.
jag funnit i Skane kan kanske vara av intresse.

Exemplaret blev funnet 10.5.77 vid Borrestad
nara Degeberga i ett sanprov som togs i kanten

meHan en ■ordsluttning med 16vskog och en
aker.Marken var sandig inen eJ sarskllt torr.Ett



tunt lager巧01arsvaxtdelar tackte det sandiga un‐

derlaget.

E■p′′cr“ sど
“
ρο″′′Aub6-Har tidigare rnedde‐

lats som ny fё r Sverige(Baranowski 1977a)efter

l ex.fran Sk.Lomma som togs i lё v runt en

almstubbe.Pa samma lokal aterfann jag den
28.10.78 arten i l ex. som sallades i gammal
potatis, vilken gravts ned som lockbete fё r

И′ο″″α′
“
s′ 2‐ srriar″ s MiⅡ .

E■p′ιε′
“
s J″ β″″″s Raffr.― Pa den lokal i

Lund dar det fё rsta svenska ex.hittades(Bara‐

nowski 1977a)har arten inte gatt att aterfinna.

Daremot ertappades vid kvalshavning utmed en
grusvag genOm 16vskog i Sk. Hackeberga ctt

andra ex.den 2.9.77.Intensivare kvanshavning‐

ar i slutet av juli 1978 gav rlnt resultat. 1」 nder

tiden 23.7-28.7 samlades tinsammans 15 ex.Ar‐

ten ar utonllands framst funnen i anslutning till

vedblotoper(murkna bOkar, tradsvampar etc.)

och borde kunna antraffas sa inom Hackeberga‐

omradet.
Иε″Jr“ s αrο

“
arF“s Aub6-Sa vittjag Vet ar tva

lokaler kanda i vart land fOr denna art, Hack_

eberga och Skaralid i skane.I de ganlla bokom‐

radena vid Hackeberga dar arten annu ar ganska

vanlig i murken ved av bok giorde jag den
27.7.78 cn observation som kan vara vard att

omnamnas. under dagen, da tryckande varme
radde i kombination med vindstilla och mulet,

svarmade arten i sadant stort antal att hanon―

plockning nastan OmaliggiOrdes.Liksom raps‐

baggar slog diuren ner pa vara tr● 。r OCh klattra‐

de omkring ёverallt pa kroppen.Pa kvanen ha_
vades enstaka ex.men svarmningen sker uppen―

barligen under de kvavaste timmarna.

〃′′α′rルsル″
“
gJ″′

“
s01.― Denna myrghst

harjag funnit i bon av Fο ″″Jεαル sca Vid Sk・

Vitemё Ha 13.5.78,vid Sk.Drakamё llan i antal i

april― mai 1977,vid Sko Maltesholm 9.5.78 och i

Ralat6dalen vid Degeberga(Fig.3)i april 1978.

DJε′ッο′r′″
“
s cο s″αr′′Chevr.― Under nera ar

harJag kunnat insamla ovanstaende art i Forsa‐

kars sagverk i skane.ungeぬ r lagom till att sag‐

verket har lagts ner och arten nu bё ゴar fёrsvin―

na, upptackte jag en ny, naturligare lokal. Den

29.5.78 slaghavades l ex.i gammal,ursprunglig

16vskog vid Malteshol■ l i Skane(Fig. 4). Den
utvecklas dar sakerHgen i de mycket grova,ofta

vind,11lda bokarna.

Hッp″ο′′′sα″ι″Jεο′α Boh.― Denna knappare
har tidigare upptagits som var.till,7.ρ ′′ε力′〃

“
s

L.Lohsc(1976)har dOCk pavisat att det rёr sig
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om en god art.J7. ar′ ″Fcο′α skall vara tagen i

Sk., Bl., Hall. och Upl. och lever pa sandiga
havsstrander.I min sanlling finns ex.fran Skil_

Hnge, Sandhammaren och Lё derups strand i

skane.
ィ4grJο′′s ′′ο″gar″s Mrsh. ― Av denna nya

svenska art fё religger l ex. i Lunds museums

samlingar.Det ar markt:''Ogtl.Ark6sund,juli
1947,Furster''.Arten paminner myCket om И.

ar′″″im“s L.,inen kanns genast igen pa ёversi_

dans beharing SOm ar tatt gra och tacker grund‐

ぬrgen.И .′わ″gα′′s ar narmast kand fran Dan‐

mark och ar dar funnen sallsynt pl Jynand Och

ёarna vid bankning av ek ener i b10mmor. Fyn‐

det i Osterg6tlands skargard ar myCket intres―

sant och uppenbarligen av reliktnatur. Ex. som

upptacktes i obestamt material har nu satts in i

den taxonomiska samlingen.Som jamぉ relscex‐

emplar harjag haft ett danskt ex.som jag vinH‐

gen fattlana av F.Bangsholt,Iく ёpenhamn.
D′″′′εο′′is・ ′′b′″s Pill.― En urskogsknappare

som i Skane under senare tid blott tagits i Skara‐

lid men som fOrr var vida utbredd. Larven ut‐

vecklas under barken eller i veden pa grova,

troligen antid liggande bokar i skuggigt lage,gar_

na i raviner.Sadana biotoper fOrsvinner antmer

vilket gё r att arten ar starkt tillbakatrangd i det

moderna skogsbrukslandskapet. 1)et var da」6r

ёverraskande och glattande att den 29.5.78 upp‐

daga arten fran Maltesholln.Under ett par varma

eftermiddagstimmar havades 2 ex.i gammal
bokskog nara slottet(Fig.4)l ex.tOgs dessutom

svarmande 6ver en inycket grov,svampig bokli‐
ga. I Maltesholm flnns innu lampliga utveck‐

lingsbiotoper fё r arten,dels ar boken Osedvanligt

grOV (bl.a. star har sveriges troligen grё vsta

bokstubbc), dels ar topOgrafin fOrdelaktig med

skuggiga svackor.

Hッpοεο′レ∫ο′′χα′Palm― Sk.Maltesholm,4
ex. 18.8-20.8.77 springande pa grova boklagor.

Under 1978 upptradde arten plё tsHgt i antal i

delar av Skane och som helt donlinerande Hッ pο‐

εο′′″s‐ art.I det har sammanhanget skall buan―

de fynd namnas(de fynd andra samlare giort
medtages ei):I urSprunglig bokskog vid Maltes‐

holm togs arten i mangd springande eller livligt

flygande till nera grova lagor och stubbar av bok,

bade inne i skogen och solexpOnerat i kanten
mOt Oppen lnark.Fynden gJordes 29.7-30.7.78.―

sk. Hackeberga, 2 ex. 28.7.78 springande pa
bark16sa boklagor._sk.Skarhult, l ex.26.7.78
kvallshavad ilёvskog.Inte nagonstans har larver



78 Rickard Baranowski

Fig 4.Cammal bokskog vid Maltesholin i Skane.I bakgrunden,melan de tva framsta bokarna,star sveriges

troligen grё vsta bokstubbe(brostdiameter nara 2 meter, endast 6vre delen synlig). I denna mibё  har tagits

Dた″ορ′
`″

〃S cOs″ α″ごi Chevr.,Dι″″cο〃js r″ み′″s Pill och ffypο οο′ルs οJ`χαI Palm.Foto:お rf brsommaren
1978

setts mcn atskilliga flyghal i bokarna pekar at att

det skulle vara fraga om fёreliggandc art.Manga
av honorna som sprang omkring pa stammarna
hёll sakcrt pa med agglaggning.

″′′な′′力′S力αι″ο″た0′″α′お Fёrst.― Har varit

bekanti ctt svenskt ex.somjag fann vid slaghav‐

ning i Maltcsholm(BaranOwSkl 1976).Under ti_
den l.6-2.6.78 fann jag yttcrligare 7 ex. genom

att systematiskt ga och leta i blomlnorna av Lα ‐

711J′ ″ α′ι″
“
 i narheten av den f6rsta lokalen

men langre in i skogcn.

Иrο″α′Jα らα∫α′お Er.― Som framgar av bl.a.
Johnson (1976a)skall den art som gatt under
namnet″ J′ Jグ″′α Hccr?nu heta basα ′Fs.

И′ο″α″″ cο″′α″レα′α Er.― Som framgar av
bl.a.Johnson(1976b)skan den art sonl tidigare
hctat ο″″α′α Heer?nu hcta cο ″′α777:″′′α.

Иrο″α″Fα  ″′′′ど′′α Marsh. ― Colin Johnson

(1976a)har Visat att dcn art Marsham kanade

″Jr″′″ ar samma art som ttёberg kalladebο ′
`α

_

′is. Det aldre namnet″ ル′グ′′α Marsh. far g五 1la.

Saken kompliceras yttcrligare genom att en an‐

nan art ocksi fatt namnet″ J′′′′′α(Heer?)vilken
dock skan heta bα sa′Fs Er.(se OVan)Samt att den

art sonl i svenska skalbaggskatalogen star som

α′α′お Er. bestar av tva arter,α ″α′お Er. .och
″frFあ ra Marsh。 (bο″′α′Js Siёb.).

И′ο″α′′αρ′′ε力″α Er. ― Colin Johnson har
meddelat mig att ρ

“
′ε力′θ ar det riktiga namnet

f6r den art somtidigare hetat′ ′ο′′χα Er.

Иrο″α″ね ″ヵ′″α″α Kr― Som framgar av Loh―

sc(1967)skall den art som tidigare hetat gο ′α″′′

Guill.nu heta r力 ′″α″α

νy″″′εοχ′″″SS′br`″ rα″′′s chevr.― Levcr
normalti bon av Fο r“′εα‐arter av″ψ ‐gruppen,
men i Ralat6dalen vid Degeberga i Skane togJag

26.10 77 1 ex.ien stack av Fο ″″′cα ′χ′crα inVid

en stengardesgard(Fig.3).

ヽ ,'

tダ
)

●
  ′

●  J「｀

愚
｀
・ヽ

'



D′α∫′′ε′′∫ ック′″′″α′″s Sturm― Sk. Lёdёrups

strand,3 ex.i juni―iuli 1971 i fallgrops偽 1lor pa

sandmarkerna vid foten av】くasebergaasen._sk.
Ripa, l ex.23.6.71 ocksa i faligrops'11la pa bp‐

pen sandmark.― Sk.Degeberga,10 ex.i septem‐
ber 1976 i ett mialsandtag dar(巧 uren sakta kr6p

omkring。 一Sk. Forsakar, l ex.2.9.78 i en fan‐

gropsttilla pa de sandiga, kalkrika backarna

ovanfёr hotenet. _ c,1. stenasa alvar, l ex.

13.6.70 under sten pa Stora alvaret.-01.Resmo

alvar,deis l ex.8.4.77 under en sten,dels 3 ex.

6.5.78 i ett siHprov av vixtrcstcr,vid bida till‐

ねnena ute pl alvaret.

C力ηsο″′′αップοracια Moll.― 助 mindre an 21

ex.lag den 16.3.78 och flё t i vattnet vid Hcrre‐

m6nan(Sk.Degeberga)pl en skOgsang som bH‐
vit helt 6versvammad av Forsakarbacken.

″′sρι′′α αrra L.― Denna saregna bladbagge ar

inte ovanlig i Degebergaomradet i 6stra Skine.I

min samling flnns ex.fran Degeberga,Forsakar,

KyHingarё d,Borrestad,Maltesholm och Draka‐

m61lan. Fran sydkusten har jag ocksa ex. fran
Kaseberga och Lёderups strand. De flesta ar

tagna i sandomraden krypande framme,vid hiv‐
ning(aven pa kvanen),vid Sanning av vaxtdelar,

nedranllade i kaninhal eller(vid Lё derup)i en
fangropS'11la.Arten skan leva pa olika gras.Av

mig funnen under tiden 10.5-18.11,oftast i mai―

Junl.

Cass′″as′′αdo″′α Gyll.― Sk.Silvikra, l ex.

30.5.78 i en fallgropseilla som gravdes ner pa

sandbackarna strax 6ster om KrankesJon.Arten

som ar myCket sallsyntlar leva pa Fi′ agο vilket

sakert stammer eftersom det var en av de fa
vaxter som vaxte pa lokalen.

Иρピο″ρο
“
ο″α′F.― 巧 salisynt i Degeberga‐

。mradet men lokal. Fran fOjande lokaler rlnns
belagg i min samling:Forsakar,Herrem61lan,
Malteshol■ 1, 0. Sё nnars16v, Vittsk6vle och
Hёrr6d.Sarskilt ofta funnen i Forsakar och dar

f6rsta gangen den 29.12.67.()ftast fir man den

vid havning(mest pa kvう nen)i skOgSbryn,Inen
ibland vid sanning av lovfё rna dar nagon av
vardvttxterna vaxer(artvaxter)eller(en ging)

krypande pa sagSpan pa varen.Funnen bade pa
sommaren och vintern. Slutligen har jag pa
Oland havat aera ex.vid Borge hage och Greda
16ving.

S″ορ力οsο″′S´
"ツ

Jεο″″おWalt.― Denna v市 el

harjag endast insamlat pa Skanes sydkust.Den
ar vanlig pa bungmarkerna pa Falsterbohalvё n

vid sallning pa vintern och varen,vid Lёderups
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strand och Sandhammaren har jag upprepade
ganger tagit ex.i havsdrift pa varen och somina‐

ren.

Ps′′′οsIッp力′〃Sρ″
“
″″″s Gyll.― Sk.Malin5,

l ex.9.3.78 strax norr om hamnen nara havet pa

ruderatmark med lerigt grus och ograsvegeta_

tion, bl.a. vardvttxten Marr′ εα″′α. Exemplaret

sallades av inultnande vaxtdelar.Arten ar uppgi―

ven fran Skane,men nagra narmare detaber Om

fynd ar mig inte bekanta.

イッ′′bο″″S Saχ ′S′″J Ratz.― Sk.Hackcbcrga,1
ex. 28.5.78 funnet vid kvalshavning utmed en
skogsvag. Arten ar i vart land tagen ett fatal

ginger och a tidigare i s6dra Skane.

Till sist villjag har br hialp med bestamningar

tacka Claudc Besuchet,Bengt Ehnstrё m,CoHn
Johnson,Gustav Adolf Lohse och Sven Persson,
br fynduppgifter Ambiё rn Carisson,Peter Ce―

derstrё m, Jan 01sson och Mikael Sё rensson

samt fёr lanet av Иgr′ο′′s ′′ο77gα′″s Mrsh. F.

Bangsholt.
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Upprop

Jag tar med stё rsta tacksamhet emot upplys‐

ningar om lokaler brDJip′ ο′′ρお
“
αッ″ゴ(Schlech‐

tendal)(Cynipidac,Hym。 ),framお rallt fran s6d‐

ra Sverige. Denna gantyp ar ttilnligen ovanlig

och dessutom ofta svar att upptacka.vardvaxt

ar bretradesvis appleros ttοSa rr/bな J″οSa)och
hartsros lRο sα ツピ′′οsα ).Ganen ar rnindre― vanli‐

gen inte sa stor som pa rlg。  _ an den vanliga
s6mntomstekelns lD"′ ο′′ρJS ЮSα′L.)och inte
heller sa"lurvig"utan fёrsedd ined flna splkler.

Bo Stiue

Zoologiska inst.,Helgonvagen 3
223 62 Lund

Den XVI Internationella Entomologikongressen

haus den 3-9 augusti 1980 i KyotO,Japan.Den

som加 nar delta i kongressen eller vill ha upp‐

lysningar om denna bё r kontakta:XVI Intema‐

Gall av D"あ′ζρJS″αッガ.

tional Congress of Entomology, c/o Kyoto Inter-
national Conference Hall, Takara-ike, Sakyo-ku,
Kyoto 606, Japan.

Upprop till Entomologiska fiireningens i Stockholm medlemmar

Vi skalli framtiden fbrs6ka distribuera lnedlems‐

listor till vara medlemmar lite oftare an hittils!

Fёr att aven kunna ange vaゴ e medlems speciali‐

tet(dVS.den eller de insektsordningar eller om―

rade inom entomologin du ar intresserad av)

behё ver viinformation onl denna.Lampligast ar

att vid inbetalning av medlemsavgiften ange vad

du ar rnest intresserad av pa inbetalningskortet.


