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Pelophila borealis Pavk. 
- 

Om denna arts biologi s:iger Lindroth ll9{5
s. 593): ,Zs'eifelsohne iiberrvintern die Kifer. ob bei uns daneben auch
die Larven, ist noch unelllschieden ". I Karesuando tT. Lpm.) tog jag detr
3 lblE 1963 talrika inragines, [ven en och annan nyktickt, samt i drift-
rinder pi sankingar vid iilven flera 11-13 mm ld,nga larl'er. De dygns-
ternperaturen redan var leg (dverstei.l pi da$en siillan i10"), skulle s:iker-
ligen siviil iuragines sorn larver kolrrma att itYervinlra.

Bembldlon virens Gvll. 
- 

Pi sanrma plats fann jag den l0/8 1963 under
smislenar och torkande, ilandspolade grainalgmatlor vid eu sandis sjii-
strand. dir endast denna Bembidion-arl talrikt fiirekom, imagines, fullvixta
larver (6-7 mm) och 1 puppa, som kldcktes den 15/8.

B. rupestre L. 1'. I-pm. \'ittangi den 2/8 1963 under stenar pi grus-
strand vid ilven imagines, riven nykldckta, samt fulh'exta larver 16 7 mm)
och puppor, som klacktes 6 718. - T. Lpm. Iiaresuando den 4/8 196:t
uuder sten pi grusig sjiistrand en fullvixt lan'.

Patrobus septentrlonls Dej. T. Lpm. Karcsuando den 7/8 1963 och
T. Lpm. \'ittaugi den 1{/8 1963 talrika fullv:ixta larver t1l-12 mm) under
detrilus vid ilv- och sjiistrender.

P. assimllis Chaud. 
- 

T. Lpm. Karesuando deu {-10lE 1963 flera frrll-
viirla larver tillsammans med fiiregiende art.

Omalium allardi Irairm. 
- 

\'id genomging av coleopter-larvsanrlinglarna
i Zool. iuslitutionen i Lund fann jag ett spritr0r tned ganska minga larver,
puppor och nvklickta imagines av Omalium allrurdi. Djuren hiirstammade
fran Iiilpenhamn och var insamlade i oklober 1902 ar'\Y. Schlick. sannolikt
i kompost eller stallavfall. Enligt (1. G. Thomson skall arlen en ging ha
tagits i en kdllare i )lalmti av lektor L. Stenborg, men delta f1'nd har ej
kunnat verilieras med beliggerenrplar.

Philonthus cephalotes Grav., nlgrlventris Tlronrs. och sordidus Grav. -Dessa tre P/rilonlftrrs-arler har alltid anselts svlrskilda pi grund av indi-
viduell varirtion. Detttr giiller ej blott storlek, fiirH, huvudets fornr. i viss min
rnikroskulptur o.a. ytlre karakt5rer utan ocksi nos d t?? kan ofta ej sdkert
beslemnas) pararuerformen och paramerkornens antal. Utrder senare Ar
har jag haft tillfdlle understika serier av alla arlerna. varvid det visat sig
att varialionerna iir siirskilt slora hos sordidus. lleskrivningen av denna art
i Svensk Insektfauna. Staph5rlinidae 3. 1963 s. 75 o.f. btir diirfiir komplel-

! TrA danska skalbaggsftnd med ankn]lning till svenska fauran iir ocksA Dedtagna.
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teras nred f0ljande: undantagsvis kan liingden uppgi inda till 7,5 mm och
huvudet hos stora d d vara tydligt bredare dn halssktilden: paramerfornren
varierar med 1 tiUspetsad eller avrundad aper och t framtridande in-
sntirning framfiir kornraderna: paramerkornetrs anlal ir ej alltid ca 25 utan
riktigare ca 15-25. Di sordidus liksom nigriuenfris har kornen placerade
niira sidokanten. kan dessa arter vid lagt kornantal hos sordidus vara
svira rtt skilja pA pilramererna.

Fiir sdker identifiering av de ifrigavarande arterna btir helst ett slairre
material (med d6) f6religga. Redan pi det yttre kan sordidus i regel latt
avskiljas frtn cepohalotes och nigriuenlris genom tppnnre och kraftigare
tickvingpunklering sanrt genom yttersl fin och delvis ftirsvunnen mikro-
skulptur pe huvud och halsskdld. J\Iera varr-,;kligt ir det att pa det -r-ttreskilja cepftololes och nifr.iDentris et: d5remot synes hos d C paramerkornens
antal och placering ljfr Svensk Insektfauna) r'ara siikra artkinnelecken.

I viistra lledelhaysomrldet och vdstra llellaneuropa ftirekommer en sor-
didus niirstiende art, sparsxs Lucas, vilken sA lingt norrut som i Oldenburg
av G. Iierstens sillats fram i stort anlal ur gddsel och avfall i ett hiinsstall.
Miijligen kan denna art vAntas upptrlida pi liknande lokaler dven i de
nordiska l{nderna. Pi. sprrsus saknar i regel mikroskulptur nislan helt pA
huvud och halssktild. lvgtirande skils spar.su.r frrin sordidas pl parameren,
som har de miirka kornen placerade i en lviirrad framftir spetsen och ej
ulmed dennas sidor.

Ph. punetus Grav. - Arlen har hittills antriffats mest sparsamt och
nycket lokalt pA fuktiga eller sanka lermarker, speciellt pi sidana av alvar-
natur. Under en resa pe Gotland sommaren 196-[ undersiikte jag emeltertid
den l2r'7 en lokal. diir parrctus upptridde talrikt (6ver 100 sedda ex.) och
var den donrinerande Pftilontftus-arten, \.arfdr det kanske kan vara ar.in-
tresse alt nigot nirmare beskriva platsen.

Htigsommaren 196{ var pA Gotland ovanli8t torr med pifdljd atl smerrc
trisk och myrar hasti5;l torkade ut. Pi en del av dem hade man ftir beles-
djurens skull grevt gropar, som r-id tidpunl(ten fdr mitt bestik oftast innehtill
vatten. Rett minga sidana gropar inventerades pa sin skalbaggsfauna, bide i
vattnet och vid de fuktiga kanlerna. Ett av de mest givande vattenhAlen fann
jag den niinrnda dagen vid Odehoburga pA l'Ar6n. I gammal, gles tallskog
lhemvist ftir blikrflka!) rned gris och 6rter pA marken lig en omkring ett
halvt hektar slor sdnka, som pl grund av den torra algvegetationen lyste vit
pi lingt hill men sonl av mirken pA sl6rre stenar att d6ma tidigare under
eret varit fvlld med halvmeterdjupt yalten. Bottnen var nu tiickt Av en sanr-
manhingande och rett tjock matta av kransalger (Chara), i ylan sA snustorr
och spriid att den yid ldtt bertiring ftill ihop till stofl. Jorden under vixl-
tecket innehtill dock iinnu fuktighet, vilket framtriidde ocksl pA fastmarken
vid vitens kanter. d{r en 20 meter bred zon hade grtint och frodigt gres.
medan detta langre bort var brunbrent och vissnal. I viitens ligsth del
befann sig en melerdjup vattenfylld grop. ungefdr 1,5 m i genomskirning.
Det her innu levande viixllicket hengde likt ymnig vilmossa ner tiver
gropens kanter. rilka liksom dess totten bestod av fet kalklera och gyttja.
Insektfaunan i vattnet och pA gropkanterna var sflrdeles art- och individrik,
tydligen en sammantrengning av djur, som eljest skulle ha varit spridda
6ver betydligt sttirre yta. Genom doppning av vexttecket under vattcn och
]'tans avskumning med hflv kunde gropkanternas fauna bekvimt och effek-
Enlotuol. Ts. 1ttt.8tr. lt. )-t. 196i
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tivt inventeras. Bland miingden av simmande djur lade man genast mirke till
en stor Pftilonlhus, som visade siB vara punclus. Av sldklets tivriga arter
ftirekom endast spridda exemplar av Pi. miccns Grav. Bland andra domine-
rande skalbaggsorter antecknades Bembidion uarium Ol., Pterostichus nigrita
F., Tachgusa atra Grav. och Gngpeta carbonoria NIannh. Omnimnande ftirtji-
nar kanske ocksi .ttenoloptus mirrus Hbst, en pi Gotland fiir ej linge sedan
nyuppteckt carabid, som sigs i itskilliga exemplar vid den lilla gropen.

Lokalen ftireftill silunda vfll motsyara Pftilontftus punctus' levnadskrav.
och dirftir siikte jag ocksi efter arterx larver. Sidana kunde inte pivisas,
men v en puppa som klflcktes den l7l7. Denna lig under yextlicket elt
stycke frin gropen dlr fuktigheten var mindre.

Quedlus fumatus Steph. - Genom ett f0rar6ligt fiirbiseende vid korektur-
ldsningen av Svensk Insektfauna. Staphylinidae 3 s. l{7 har ett sitlningsfel
betriffande arlens ulbredning (angiven lika som ftir den fiiregeende arlen,
Q- nigricepsl ej i tid upptickts. Den riktiga nordiskn utbredningen fiir Q.
lumntus skall vara: Sk., Bl.. Hall., Boh. - Dn*, Nge.

Mycetoporus bergrothl Hell6n - Pri Ryggmossen iUpl. Biilinge sn). en
stor htigmosse av ursprunglig typ, der Philonthus iGnbrius) sphtrgtticokt
Sjtib. regelbundet ftirekommer och dir den nordliga halticinen ,{pfttlIono
erichsoni Zett. er ganska vanlig, har nu ocksi det sdllsynta Sphagnum-djuret
Mgcetoporus bergrothi pitriffats. Den 29/4 1962 togs 1 6 vid sillning av
ldv-, moss- och kvistrester strax innanfiir mosslaggen och den 12i6 1962
1 9, som hamnat i en ulsatl fingstfilla lformalinskil) ute pl mossen.

HypocyptuE hansenl Palm. - Denna art er ej funnen i Sverige men kan
rntijligen bli det. En viss lvekan har ritt om dess sjdlvstdndighet, emedan den
stii mycket ndra pulicarius v. apicalis Bris. och beskrivits pi ett enda 6-ex.
(Palnr t9.19 s. 75-76). Detta hade en frin pulic(rius tydligt avvikande penis
och avvek ocksi genom nigra yttre detatjer. I Danmarks Fauna iHansen
1952 s. 145) upptas ft(ns€ni som synonym till pulicnrius, rDen redovisas i
den nya nordiska skalbaggskatalogen (1960) och i 'Fortegnelse over Dan-
marks biller, lHansen 1964 s. 145) som sjilvstiindig art. Ett danskt exem-
plar. insamlat den 27/10 1948 i trakten av Haderslev pi Jylland, ligger till
grund ftir beskrivningen, och arten har sedan ej iterfunnils i Danmark.

Emellertid erhiill jag pi viren 1965 frln Dr. G.-.{. Lohse, Harnburg, en
liten sdndning lyska Hgpocgptus ftir bestdmninS, och i den kollektionen
fanns ocksi I 6 av Il. Iar$eni tagen i Schlesrvig, alltsA ej si tingt frin den
danska lokalen. Det tyska och det danska exemplaret iiverensstflnrnrer i
alla vlsentliga punkter och visar att ftcnsenf otvivelaktigt er en god art.
Hanen (honan lnnu obekant) kinnes sdrskilt igen pi penisformen, den nrvc-
ket svagt utvidgade l. tarsleden pA frambenen och de slanka antennerna {jfr
ori ginalbeskrivningen) .

Amlseha sarai Munst. - Relati\/t sent har denna art uppteckts som
svensk (Palm 1955 s. l3{ och 1957 s.42). Under senare ir har jag funnit
den regelbundet och ofta rett talrikl pi en lokal ndra Uppsala. Det tir en
griiskliidd, solig angsbacke i ett skogsbryn, dir arten tidi$ pA varen strar
efter sn6smiltningen - men endast dfl - kan tas vid siktning av Sres-
rester, ltiv och annal avfall pi myllrikt kalkgrus samt pfl undersidan av ste-
nar, som ligger djupt nedbAddade i grisvallen och nigot uppvarmts av
vlrsolen.

Atheta (Hygroeeia) lurldlpennls Mannh. - Denna art lr vAl i regel sflll-
Entonol. Ts. -ltt,.86- . :l l. ll6i
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synt men kan lokalt upptreda i stort antal. Orsaken till detla torde vara dess
speciella krav pi biotop: glrna beskuggad mark nred ldvftirna och mossa
samt med mycket frrktigt lerslanr i bottnen. Sidana biotoper uppkommer
t.ex. vid slamftirande skogsbiickar. Nira Uppsala (i Htisselby lund) brukar
jag regelburdet r.ittja en utlagd liiykompost, der {rten tidvis tr mycket all-
rndn i de djupaste. mvcket fuktiga skikten niira den leriga mark]'tan. Nl'-
kl5ckta imagines har iakttagits i slutet av juli.

Athous mutilatus llosh. - 
Sedan den lltt igenkirrnliga larven lill denna

, urskogs-knippare, blivit bekant (Palm 1954 s. l7), har artens f6rekomsl
kunnat faststhllas i det ena syd- och mellalsvenska landskapet efter det
andra. Imagines ser man diremot l'tlerst sellan i naluren. I mitt larvmate-
rial frin urskogsonrrirdena vid .t..edre Dalilven lUpl. .{lvkarleby sn) finns
ocksa en medelstor larv ay At,fious mulilalus, trgen den 29/8 19;]7 under
barken av en murken ek. Detta Ar det hittills krinda nordligaste fyndet av
arten.

Parumecosoma melanocephalum Hbst. 
- 

Linder ett besdk den 17/7 1961
vid Gothems-ins utlopp pe 6slra Gotland fann jag ett par imagines tid
r.iirlri)ller pi sand. I"lndet onrniinrnes, emedan arten hittills ej varit kdnd
frdrr vare sig Gotland eller Oland.

Eniemus pseudominutus "{. Slrand. 
- 

Under mitl bestik i Iiaresuando
tT. Lpm.) i au8usli t963 toB jag vara pe 100-tals er. al' en Enicmus av
, nrinulu.s, -ttp. .\lllsammans lir E. pseurlominuaus, som i denna trakt ay
laildet t)'dligen iir den dominerande. om ej enda arten av minutrrs-gruppen.
Sirskill vanlig var den (tillsanrnrans med Cryplophagus urchtngelicus l.
Sahlb. och Letltriditts sahlbergi Rtl.) btand ganrnralt hii i dngslador.

Scymnus (Pullus) testaeeus Motsch.: Sclrmnus llmbatus Slt'ph. 
- Det 5r

lingl ifrin ovanliSt att en och samm.l art beskrivits under olika nanrn i skilda
linder. Sa iir fallet nred de bada rubricerade arterna, av vilka tes,aceus
beskrivits efter iisteuropeiska ex. 1837 och lintDclus efter engelska 1831.
l-iirsl omkring 130 ir senare har coccinellid-specialisten Dr. H. I.'iirsch tl96l
s. l2l o.f.) gjort klart, att limbrrlus och t€st(ceus iir identiska och att arten
f6lj.rktligen sknll biira det ildsta namnet: limbrrlrrs. Bida iir rrppgivna ftir
Sverige, limbotus fiirst under senare Ar (Palm l956 s. -12 och l-undberg 1956
s. 183). Utbredningeu fiir arten blir nu (sedan ocksa testaceus-fynden la:i
ncd) : Ill.. Snr., Ol.. Jrnt. och \b. llitt jiimtlands-ex. ir taget pi Salix, sonr
at l'-tirsch anges vara dsn lypiska vlirdrixten,

llelanimon tlbiale I'. Ftirsladierna till vira trid- och slampboende
hett'romerer:ir i allmiinhet l5tta att finna och identifiera, emedrn de vanligen
lever i siillskap med imagines. trIark-heteromerernas Itirstadier kilrr vara mera
sYaratkomliga pa grund ay dolt levntrdssetl. Den l8/7 1963 fann jag vid
llurrge pn norra Gotland nigra puppor av .l/elrrninron tibiale l';id vexlrtitter
pa flack sandstrnnd nled tengflak. De kliicktes ett par dagar seDare.

Longitarsus jacobaeae \Yal. 
- 

Itnligt ,poengkatalogeno skall denna var
n:istslirrsla art ay sleklel inte v ra siirskilt sells]'rt. nren jag har ej pitreffat
den Iiirriiu den lili 1964 vid Gothems-ans m-vnning pi 6stra Golland. Dir
vAxte vid den sandiga havsstranden pi bAddar av tiing spridda exenrplar av
Serrecio jacobae. pi vilka l-ongitursus jcrcobuclt, fiirekom i stort antal.

Ollorrhynchus poreatus llbst. - De ftirsta svetrska f1-nden av dehna mdj-
ligt'rr krrlturspriddli. C)tioruhgttchus-.rrt Sjordes i .\lnarps park (Sk.) ir l9{E
E,t.Dnn. Ts. .!t,J.ll. H- :l - r. l1ni
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Ento ol- Ts..bs. 86. II. 3 - 1, 1965

(Berd€n 1948 s. 167), dlr den senare iterfunnits av flera samlare- De\ 7h
1964 kunde den uppdagas iiven pi Gotland, dtir jag vid iistra ringmuren i
Visby tog 1 ex. vid yaxtrtttter pi kalkgrusgrund.
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