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erttαれni Crotch)。

Av STIG LuNDBERG

Thゴnο bビロs brct,ごρθnnfS Kies.

Den 3 augusti 1969 kom Kurt Persson(L1llel)till mig med en millimeter―
ling kortvinge,son■ han tagit i ett bOrustag intill Persё n utanfёr Lulel i nigra
exelnplar. Vid prepareringen visade det sig genast att det var friga om en
Thピnο bご us― art, nlen artbestimningen vallade viss svarighet. vid genital‐
preparering av hanar framkOm att arten var utrustad med ett nlycket lingt
s.k.flagellum, sonl nirmast tydde pl att det skulle kunna vara Th. ρIIsirri‐

nl口 s Heer.Efter ytterligare insamling av material och jamfё relse med finskt
material visade det sig emellertid att det var friga on■  7h. brθ υピρθnnfS, en
art som visserligen pitriffats i Danmark, Finland och Norge men sonl i
Sverige tidigare endast rapporterats frin Skine dir l exemplar tagits av
Sven Palinqvist den 4 juli 1959.

Di man torde kunna utgi frin att arten ir inera vitt spridd i Sverige men
pa grund av den ringa storleken litt fё rbigis, skall jag hir nirmare be‐
skriva bl.a. fyndlokalen. Denna bestir av ett ganllnalt sandtag ined in―
springda kё rtlar av lera. I delen med salldhaltig lera finns gropar, som
trots den torra sonllllaren 1969 varit vattenfyllda. I kanten av dessa grOpar
f6rekOm gingsystenl av kortvillgen BIθご:IIs fα Jρα Gyll. rikligt, och det var
vid jakt pl denna art son■ Tflfrlο bご us brθυゴρθnrlごS ursprungligen patriffades.
Nar vatten skvalpades upp pl kanten upptackte nimligen Persson bland
alla BIθαご口s smi millimeterlinga djur,som vid nirmare studium visade sig
vara skalbagbOar. Det var narmast glansen som avslё jade dem eftersom de
var fё rradiskt lika snll hoppstjirtar och i vissa fall snabbt tog till vingarna
och fё rsvann, Senare kunde vi konstatera att arten fanns litet hir och var,
ofta lingt frin vatten i gingar av bl.a.BIθ ごご

“
s farpa ochノ racfFcOrrlJs Payk。 ,

Oχyιθr口 snごιごαIIJこIs Grav. och 〃
`farο

cθ r“ s frlι θrmθごご口s I【 ies., ofta i ren lera.

Littast hittade lllan TAinο bご IIs― arten om inan med kniv skrapade pl ytan si
att gingarna blottades. Oftast fanns flera exemplar i salllma ging.Allt som
allt tillvaratog vi ett 100_tal exemplar, lnen arten f6rekonl i praktiskt taget
obegransat antal.

Fёrtltom redall nimnda togs i grllstaget ocksi fё liande fёr Norrbotten
》nya》 skalbaggsarter: JttryrJrl。 :das arrι irこIs(land., NθοbJsnitts carこ I′ Jご Grid.,
Oκyροごat,cごnα Kr.och Ccrcyο n♭ :′θnθstrαιIIs Ktist.
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Fig. 1 and 2. Penis av Atheta trybonti J. Sahlb. (Bengt
Ehnstrdm del.)

.1:ft`ι(f rrybθ lnf J.Sahlb.

I sanlband nled jakt dcn 10 augusti 1969 pa Cο Jο fl― arter vid Abisko Ostra,
sOm gick si till att vi systelllatiskt sillade grAs10rv pa grllsunderlag intill
jarnvigen och soln kon■ ll■ cr att beskrivas nirmare i anntlL salnn■ anhang,
erhё ll jag ett exenlplar av en r6dbrun liten kortvinge,vilken starkt pllllinde
onl den lninnesbild jag hade av■ ιhθιrt ιrybOrili.Kurt persson och jag siHade
intensivt fё r att fi tag pi flcr cxen■ plar llle11 ll■isslyckades, kanske frimst
pa grund av tidsbrist.Vid prepareringen visade det sig att det var friga om
cn hane, vilket kёn icke tidigare patriffats av ■ご′lθ rrt rrIJbο nti, OCh di jag
saknade beskrivning skickade jag exemplaret till Thurc Paln■ . Aven han
konl fraln till att det borde vara■ . ぜrlJbο F21i lnen rekon■ lncnderade lnig att
skicka exemplaret tin Andreas Strand,soln htlde jimf6rclsematerial.Strand
verifierade bestimningen. I fig. l och 2 iterf'inlls avbildning av penis. Den
systenlatiska placeringen, bl.a. onl det verkligen ir en ■ι′lθ ια, har disku―
terats,lnen nigra karaktirer sonl n■ otiverar olllplacering har jag icke kllnllat

hitta.

_4fFlθ ια ιrybο lll:hr i Sverige tidigare elldast kind i tvi exelnplar, det ena
taget den 13 juli 1919 av Selhllan i Abisko,det andra av Allton Jansson den
25 juni 1932 krypallde pl en sandbank vid Jorn■ nara ll.ynningen av Vallin
tillsalnnlans lned bl.a. BJθ dι us― arter, Dysc′ lfriこ Is s′″ιCr甘′'iο rlis llliinst. och

Phyιοbご IIs υθJ(lrビs GyH.(Ent.tidskr.1936,sid.192).
Pi vir fyndlokal, soll■  beStOd av grisfё rlla l)i grusunderlag llled inblan_

dad nlurken ved,erh● lls bl.ao Lごο(lcs PIIr2cι こI′
`〔

fィ(Gyll.och οわ′sa Schnl.,Cο Jοn
dθ Jα rο ここ

=`J TOllrn.ocll Psardθ
〃αιこIr,l Palin sanlt()cy口 srt rliυ :ε Or((Tll.

■frtrr`〔 こでガr`rli Brd.

Insanlling av drifi11laterial i sanlband nled ёversvinllllllgar ar en lllyckct
tacksan1 11letod,soll1 0fta ger slort lllateri〔1l och 6verblick ёver vad sonl fi111ls

inon■ ett oll■ ride. Dett〔l giller kallske fran■ st tidigi pa、 7arcn i sanlband llled

snё sn■1liningen di djuren ofta ir llcrkylda()ch kan insanllas innan dc kry―
per eller flyger ivig. Ett utn■ lrkt stalle att insanlla nlaterial ir darvid vid
vigtrun111lor. Da vattllet nir upp 6ver trunllnall uppstir llin■ ligen en virvel_
bildning dit ant inё jligt flytbart dras och snurrar runt. Skunlnillg av detta
n■ aterial lned vattenhiv och torkllillg resulterar i stora 11lingder nled in―
sekter och det gillcr val nttrn■ast att kunna gallra ut det illtressantastc.

Vircn 1969 kuhninerade sn6slllil11lingcn i Norrbottens ktistland den 17
maj och nir Kurt Persson och jag passcradc en tゝ versvill111lad Vigtrlllllma
intill Persё n utanfё r Lulei passadc vi pl att ta vara pl cn del av tlHl det
material,soln dansade runt i virveln tfig.3). F6r lllin de1 lorkade jag det i
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ArBnpyun av NAcna INTRESSANTA sKALBAGGSARTER

Fig. 3. Lokal fё r if′ lθια :υfr`nf, PFtyffο rrθια zinll,1`rlnanni, ■9οnIInt ″tannarrlθ j′lli nl fl.

Vid hё gsta vattenstind var skogen Pa ёmse sidor 6versvimmad I.1llel, Pcrsё n 10 5 70.
Fo[oS.I´1lndl)erg

tygpisar och vid genomgingen morgonen efter visade det sig innehalla lt_
skilliga intressanta saker. Silunda fanns det nled tvi exemplar av den sall‐
synta jordlё paren■ 9onarll nlannθ rflθ fr■ごDej, f6rsta norrbottensexemplaren
av Prοιθごnas αρicご″θns Sjёb.och CrIJριοphαθus sabαθρrcsS口S Gyll.,Inen det
bista utgjOrdes av ctt exemplar av PhyJ:Oι rθιrr ffl■ ″lθrr22anIだ  Crotch (2:a
svenska exenlplaret)oCh allt som ant sex exelnplar av en liten kortvinge
fёrridiskt lik ljusa■ llliscFlα  αnα Iビs Gr.,(sOm det var gOtt Om)men sOm jag
okulirt kunde placera soln en ■ιh′ια i ρα『J`ο rα_gruppen av undersllktet
Aricr。 ご。ια pa bl.a. annan huvudform och avsaknad av den inskttrning pl
nist sista ryggleden,son■ lr typisk fёr■■liscrtα‐arterna.

Preparering visade ati det iniste vara Arhθ ια ltpfr・ ιnf en art, sonl tidigare
endast var kind i typexelnplaret,sonl Einarヽ Viren erhё ll den 23 mars 1938
vid Lundsberg i Virlllland och som Lars Brundin beskrivit i Ent. tidskr.
1948,sid.24.I【ontaktade genast Kurt Persson och berittade oln vilka finesser
som fanns i materialet, lnen tyvirr hade Persson rakat placera sina pisar
med det insallllade materialet vid ett elen■ ent ёver natten,och eftersom han
anvint plastpisar resulterade detta i att det ingade ur pisarna pi morgonen
och att allt dё tt pa grund av syrebrist. Nar jag ringde Persson hade han
redan kastat innehillet nlen gjorde en snabbtur til1 lokalen vid Persё n dar
emellertid vattnet sjunkit.Ett dё tt exemplar av Phy〃οfrcr`〔  zirllr21arr21α ■lni
erhё lls dock vid silining av flytrinderna och under en sten patriffades ett
exemplar av_4gο llこ Iコ7 11lα ″11lθ rfl`fr21i. Diremot lyckades han inte hitta nigra
五ιhθια″ごrιnピ .

Av de exemplar jag fick var tva hanar och fyra honor. Da honan tidigare
ir okand har jag hir litit avbilda spermathecan(Fig.4).

Det aktuella ёversvammade 。lnridet utgё res narmast vttgen av ett bilte
av tit barrblandskog (ca 30‐ lrigt)Och innanfё r detta av ung bjё rkskog.
Sorkgingar fё rekolll rikligt och sannolikt leverス ′わθιαこυごrι nご underjordiskt,
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Fig.4. Spernratheca av Athetawirini Brd. (Bengt Ehnstriim del.)

kanske i sorkgingarna. /ヽi sё kte fё rgives iterfinna arten h6sten 1969 med
hiilp av Olika sorters lockmedel solll fiskrens, hastgё dsel, ruttna potatisar,

svamp m.m. Darvid erhё lls dock bl.a.de f6r Norrbotten 》nya》 二αιhrο bf口m
ノθυIIJunl Steph.,ス ιflθιa canθscans och Gyrο ρFlαθnaわfhamaια Th.

NIaterialet av Afrt`ι a lDirι rlご  har studerats av Pall■ , Strand och Georg
Benick(IJiibeck).

PflI」 I′οιrθια zfrl1121′rnlartni Crotch

Sisonl jag redan n'1■ nt under avsnittet on■  ■ι′tθ :α  lυ frιni fick jag och
Persson var sitt exemplar av denna jordloppa den 17 respektive 18 1■ aj 1969

vid ёversvAll■ ningen intill Persё n, Denna art ar tidigare endast tagen den 7
juli 1944 i ett exenlplar(hOna)aV Arne Sundholin i アヽinnis i Visterbotten
och ar i ёvrigt i Norden endast kind i form av nagra finska exemplar
(SundhOlm,Op.Ent.1955,sid.35).

Fё rsёk att iterfinna arten p1 lokalell vid Persё n nlisslyckades: daremot
upptickte jag vid prepareringen av material frin Pllkeln i Lule lappmark,
sonl jag tOg genonl slaghivning vid nigra fiskdanlll■ ar pi sumpsenap (Rθ ―
rピρραごsI`trlごごca)den 16 augusti 1969,att ett av de tvi PflyJど οιr`ια―exemplar
jag tillvaratagit var hane av P.=irη nlθ rmanrlビ .Anmarkningsvart ar att arten
ocksa tagits i ett exemplar av siv■ lJ. R. Bergvall i Janltland (Slaghivning
pi skogsing pl Rο rf″ρ(l eller Barbar``′ )den 14 juni 1969 och i Visterbotten
av Thor‐ Bjё rn Ellgelnlark vid Ulnel,likasl 1969. Artell har siledes efter
25 ar aterfunnits sanllna lr pi fyra olika platser.

Engellnarks exemplar liksom de tvi frin Pers6n och Pilkem ir hanar,
vilka ir synnerligen karaktaristiska och fё rulon■ teckningen pa tickvingarna
och de insvingda skenbenen bist kinns igen pl den kraftigt fё rtjockade
och linga 5:e antennleden.

Jag vill hir passa pl att tacka Dr Andreas Strand,Dr Thure Palin och Dr
G. Benick fё r bl.a. kontrollbestimningar, Kurt Persson, J. R. Bergvall och
Thor‐ Bjёrn Engelmark f6r fynduppgifter salllt fil. kand. Bengt Ehnstrё m
fёr teckningarna i Fig.1-_3.
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