
Anteckningar om svenska Coleoptera

Av L.HuGGERT OCh S‐0.ULEFORS

D:α crlira arcricα  Gyll.

Fёr att fi en uppfattning 01n skalbaggars sitt att ёvervintra upps6ktes en
myr lned stora flarkar beligen alldeles norr oln Kiruna vid ёstra kanten av
Nokutusvaara. I flarkarna vixte speciellt Cα rθκ I:υιαα och Scorpiごfunl.

》Trampning》 i flarkarna sonllnartid gav mest Sfθ nus cOnノIISο :ごθs Renk.och
S.bご′ουθο′αιus Gyll.i utbyte.Den 4.1.69 skottades snё n bort och torvstycken
hёggs 10ss,vilka togs henl fёr upptining. Styckena brё ts sedan sёnder var―

vid skalbaggarna, sOn■ legat infrusna i torven fёll ur. Det bё r kanske p農‐

pekas att den torv,son■ togs med egentligen utgjOrde en del av flarken,som
inte lig under is.

Resultatet blev pifallande gOtt. Silunda inneh611 proven som kan upp―
skattas ti11 l ll12 yta bl.a.f61jande arter:Diα chira arclicα Gyll.6 ex,Agο nIIm
cο rlsfr21iJθ  Gyll.16 ex,Phi′ οrlfflas sPhagnfcora sjё b. l ex,IIfycθ ιοροrIIS Iο ngf―

corrlFs NIttkl. c:a 10 ex, Mυ rrα θrlα hyρθrbο rθα A. Str. c:a 30 ex, Gnypθ ια

brご rlcA・:Brd. l ex,ン Lιh′ια αr22brysrθgi:Brd.c:a25 ex, Arh. hyρ θrbο rθα Brd.
3 ex,OcyIIsα 9andicθρs Jo Sahlb.3 ex.

Sonllnarcn 1969 fick vi EIα ρh“ rs Jαρροnfcus Gyll.i fallf■ 1la. 「ヽid slaghiv_
ning erhё lls Agriras par口 ごicora K■ og.Och GrlIJρ θια わrfnc■・ごBrd.i l ex. var‐
dera.Sinning i Carextuvor gav bl.a.Afft.′ IIsCa sahlb.,ス ffl.Ilypnoram Kies.,
2VycθιοροraS nlαθ

「
A・θどごKr.och]′.■lαθA・JIIli Bernh.i enstaka ex.Av de djur

vi sig plヽ アintern visade sig bara lfyJ:α θnα れyρθrbο rθrr A.Str.,vilken talrikt

sprang pl dyn i flarkarna.

Bθlllbidごοn りal・οnttEI Fall.

Av denna art, soln fё rut bara ar kind fran Bjёrkliden och en lokal i
Kebnekaise― fj■llen, togs ` 928.6.69 pl Luossavaara i Kiruna. Pi lokalen i
fraga hade lnan schaktat fё r en ny vig,si att inineraliorden lig bar.Exenl―
plaren sprang hir pi slamsand vid kanten av en liten pё l i videregionen.

Trccrlas lη icrοs Hbst.

Arten onlnimnes hir pi grund av det stora hoppet lltbredningsmissigt
sett. Samnlanlagt 3 ex. har tagits pl olika 10kaler i Umeis narhet. I okt
1962 togs ett Outfirgat ex. under en brida vid ilven. 1旺 6sten 1967 sa■ llt

21.5.68 vardera l ex.pi slamsand vid alven.Arten kan l■16jligen ha koΠ IInit

ёver fran Vasa_trakten via Hollnё arna?
E″′ο″ο′rsノ′′θ2″ ノー2,ノθ7ゴ

[54]



ANTECKNINGAR OⅣ I SVENSKA COLEOPTERA

Brαごycθ J′us simflis Dej.

Den l.10.66 sillades renlav pl hё gre ljungklidda tuvor i en fattigmyr,
vid Klabbё le utanfё r Umel, varvid l ex. erh611s. Di arten fё rut bara var
kind upp till sё dra H農 lsingland fё retogs en silining pl en liknande lnyr vid
Stornorrfors ll.11.67 vilken gav innu l ex. Den 17.5.68 togs slutligen 2 ex.
i ljungf6rna pi torv vid en torvtikt i Tjilamark. Aven denna art kan ha
vandrat in via Hollnё arna?

″αIJρlars″θflncA‐ θ:Gerh.

Flera ex.togs 17.7.68 i en vegetationsrik gё l lned Typrla pl osterplana pl
Kinnekulle.

″IJごrοροr口 S picicο rnごsJ. Sahlb.

Det fё rsta svenska ex.togs av E.ヽ rヽirёn vid Abisko.Sedan har arten tagitsi
stort antal vid Jokkmokk av T.B.EngelIIlark och S.Persson i ett ll■ ed SPhα9-
nan helt igenvuxet skogsdike omgivet av torr tallskog.Den 24.6.68 togs 1 6
vid Sappisadsi vid》 trampning》 i mycket smi,helt Sprlagnam‐ fyllda gropar
nled genomsilande vatten i mycket sulnpig gles granskog i en sluttning ned
inot en myr. アヽid ett besё k pi salllina loka1 24.6.69 togs arten i stort antal
i samma gropar.Som fёljearter marktes″ .brθυFs F.Sahlb.,″ .mθどanο cθ―

ρflaras NIrsh. och Agαわas aノノごnis Payk.

AgabIIs sθιOrO∫ as J. sahlb.

Arten togs fёrst av Engellnark och Persson vid Jokkmokk i en liten bick
utan vegetatiOn och med stora stenar pi botten och sakta rinnande vatten.
Den 30.6.68 besёktes Abisko varvid en liten helt inossfylld grop vid utloppet
av en liten rinnil pl en sluttande myr undersё ktes. I denna grop erhё lls

A.sθιarostls i antal tillsammans medス .cοnヵnfS Gyll.,A.congenθ r Thbg。 ,

ス.zθιιθrsォθごιf Th。 ,A.οραcこIS Aubё .ぅ HIJご rOροrLIS Iα ppο n口nt Gyll.och」げ.brθυis

Fo Sahlb.
Biotopen stin■mer exakt ёverens med A. Strands uppgift i Nordnorges

Coleoptera. Den 30.6.69 hade nimnda grop tOrkat ut, men arten iterfanns
hёgre upp i Vattensystemet vid utloppet frin en liten nlyr.

GyrirlIIs caspごus 1ヽ`n.

Den 9.4.65 togs l exo i en liten bttck mellan tvi karr i B01gen‐ omridet pl
Onsala.Av Gyrinider fanns fё r ёvrigt G.αθralIIs Steph.och G.Inarご nas Gyll.

Trots flera besё k,dock vid senare irstid,har inga fler ex. erhillits. Karren
sonl ligger pi skalgrus hyser en intressant fauna och flora t.ex. コリyα rοLIs

αιθrrimus Esch.,rirlJrirlus sIIノノrごar7ご Scriba.,Pι θrosιごcFlas αιθrrfrllIIs Hbst.och

Lご lοごαcryJus lθ ttcο θαSrθ r lllrsh. sanlt Rα nIIncIIIこ こs rfrlθ
“
α och Sθ nθ ciO α911α

―

ιicIIs.

〃 yごrαθlla parcFlθ IJα Gernl.

rヽid genomging av Fonfご nar:s― tofsar frin en liten al― kantad back i sl■ pS

sn i norra Halland togs ll.6.63 nigra ex. av denna art. Den ar fё rut kand
frin Uppsala― trakten genOnl Lundblads fynd.Pi ёver vattnet uppstickande
stenar tiven Trο

`γ

ορrlJoθこIs arcこ I(IιIIs Steph.

E″′ο,,2ο ′ 7's プ″′ ρ2 ″ r-2,ゴ
'7ゴ
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56 L.HUGGERT OCH S‐ 0.uLEFORS

rfθ roρ ttor口S bθrgrο thぎ Jo Sahlb.

Sonl A.Strand har visat hr denna art vil skild frin″ . α9“αιiCus L. och
″.αθ9“αJis Th.och troligen lika utbredd som〃 .ノθnnfcLIS Payk.Den 23.6.68
》trampades》 talrika ex.upp ur ett dike nled hё g Carex och sakta rinnande
vatten vid byn Kurravaara nira Kiruna.Senare har den iven tagits pl andra
stillen i T.lpm.

corOn brundini Palin.

Pl igenvixande ingar pi tOrvgrund,12 km norr om Kiruna i Kurravaara,
slaghivade vi alla gynnsanllna dagar under fё rsta hilften av aug。  1969.En
ing dttr hivning bedrevs genomkOrsades av en vig varfё r nigon art kan ha
varit knuten till den torrare vigbanken.Fё ljande arter togs:Cο Jοrl arcι icこIm
L〔unst.c:a20 ex,C.brarlご ゴnI Palln.2 ex,C.sθ rr:ρθs Sahlb.l ex,C.ごθnffρθs

Sahlb. l ex, LfOdθ s inordfrlαια J. Sahlb. l ex. L. ραrυ

“
ια Sahlb. l ex,

L.pLIncιごεοrIごs Th.lo ex,L.siJθ sごaca Kr.l ex,″ yαnο♭ごIIs sρビnビP`S Gyll.och
″. s`ρ ιθnfrごοllα IIs Th.i talrika ex.ヽ rid hivningen aven l ex, Afflθ ια raρρο―

nicα J. Sahlb. Den 31.7.68 fick vi vid sillning av Dθ schαmpsiα θαθsPffOSα―

tuvor som nistan satt lё sa pa grund av sorkgnag fё ljande arter pi sanllna
農ngar: cο Jοn ♭r口ndfnJ Palin. l ex, C. serriρ θs Sahlb. l ex. och C. ごθn:ゴρθs
Sahlb.2 ex. Tyvirr togs bara ett fital ex.tillvara av det myller av Coloner
och Liodider som hamnade i haven,varfё r siffrorna ovan ger en dllig bild
av frekvensen。

Agαfflidium discοごdθLIm Er.

狙」級ぶξl蹴ThLy:・2T∬鳳L∫Ъ話悧留綸∫冨
C胤鵬

pl en bjё rkliga i fё rsumpad granskog.I svampen togs iven nagra ex.ス f■θια
Jαρροnピca J. Sahlb. Ur PοJyρ οrIIs Pinfcο rα har frin nimnda lokal klickts
Dο rcarοmα ρ

“
nCι urα fα NIuls. i nigra ex.

Ⅳθuraphθs hθどI,ο J口s Schm.

l ex. av denna art sillades ur 16vfё rna runt stubbar i ttlvbrinken i nov.
1962 vid Baggbё le utanfё r Umel.

Ptilium modestum Wank.

Arten togs i stor mingd vid ett tillfiille 4.5.68 i en Formica-stack i oppet
lflge i iilvbrinken vid Baggb<ile.

]′ゴcrfdご
“
nt Flα ″ピごαIJビ  lヽatth.

Ett par ex. sillades ur grova vitrёtade Camponοι
“

s‐bj6rkar 9.6.69 pl ett
hygge vid Granё  i Vb. I bjё rkarna iven flera rflビ αsoρ hirα ″。ckθご J. 1西ア

.

Schn., Lfθ sfflθs sθ rnごnごgra Gyll., Nθ uraphθ s r221narIIs chd. och Grο♭ごcornis
mαrgピnαια Payk.
E″ιο″οι rsノ″ク.92 ″ r-2,ゴ ,7r
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Acrο frfcFlピs ααnゴca Sundt.

l ex. erhё lls 18.8.69 bland ting och vttxtrester i en sumpig vik med rik
strandvegetation och sandstrand ytterst vid Sarb i Halland. Arten ar i sve_
Hge fёrut bara kand frin Sk.och Og.

Acrο frピcrlls strandi Sundt.

Arten ir tillllligen utbredd pi ltlar av olika slag frinlst i granskOg. Den
9.6.69 togs salunda flera ex,vid Gran6 i Vb.pa fisk och under hё sten 1969
vid flera tillfillen iven vid Ricklel i Vb.och i Kiruna‐ trakten.

Scapllosο lna bOrθα:θ Lundb.

l ex.slllades 4.10.64 frin ett svampigt aspvindfalle vid Klabbё le utanfё r

urnea. 、/id ett besё k pi sanllna loka1 11.6.67 erhё lls ur svampig ved i en
aspstock c:a50 ex.och iven nigra yycθ ιοprlagIISノ IIごυicο :ris F.

I)flyrrο drθρa sahrbθ rθ : Luze.

Vid sillning av en 16v‐ griskOmpost nara hiven 22.6.68 togs l ex. vid
Jukkasjir宙 iT。lpm.

Xylοごrο 12211s I`sfac`us Er.

Den l.7.67 sillades 16s r6tved under barken pl en mycket grov ek vid
Strё msrurl■ i Snll.PrOvet innehi11 l ex.av denna art,salllt iven l ex. var‐
dera av Tyras mIIcronalus Panz.och Grο bピ cornごs marginαια Payk.Arten ar
fёrut bara kind i ett par ex.i Sverige.Den 20.8.68 togs i en murken Cossus―
angripen asp vid Tillrllnernabben″ yροcyrJι uS niffdIIs Palln 2 ex. och Car―

ρoprlゴr口s Fl`rlliριθr口sL.6 ex.

PIanθustom“ s palρ arピs Er.

Under en bridbit delvis nedsiunken i gyttjan i ett nistan intorkat avlopps‐
dike hittades denna lilla kortvinge i l ex. den 7.6.68 i Katthanllnarsvik pl
Gtl. Djurlivet i diket i ёvrigt bestod av talrika Br`ご :IIs ノracricο rnfs Payk.,
AsapFlldごοnノιαυごρ`sL.,Dyschiriこ

Isち Bαdisfθ r― och Bθ 122biごごοn―arter. Vid en
liten sump alldeles i nirheten vid havsstranden togs ivenス crο gnαι口s lnandf―

♭翼『arfs Gyll.

P.ρalρα′is Er.iterfanns sedan 2.8.69 vid ett besё k ptt hllistermyr pa sё dra
Gtl. Hir kunde 5 ex.kvillshivas vid kanten av en uttorkad vat. SaΠ ltidigt

erhёlls l ex.av Cyrι口sa ρα
“
χfrra Schm.,vilken f6rut ar kand fran ёn genom

ett fynd gjOrt av No Linnman fё r minga lr sedan.

Thinο b:IIs br“ nごini Scheerp.

Under flata stenflisor, vid strandkanten av Nissonjokk i Abisko, fann vi
denna arti 9 ex.30。 7.68.Ett fital ex.av Arhθ ια strandご G.Bck.Hё ll till pi

salnina lokal.

EπιO″οJ rs.ノ ″′ 92 ″ ′-2,ノθ7′
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Vid stranden av Paittasjarvii T.lpm.hittades l ex.av Th.brunご :rli Scheerp.,

nlen i nlotsats till Abisko― fyndet h61l detta till hёgre upp pa stranden i det
torra gruset. Samma dag l.8.68 togs 3 ex. av Afflθ ιa sIIbrirFssima Kr. till‐

sanIInans ll■ ed Oκypοdα sorοr Th.Fyndlokalen har var l.yCket lik den vid
Abisko.

Trο gορfI10θ us gracirfs ⅣInh.

Utanfё r K4:s stallar i UInei sillades ll.5.69 ur en gё dselhё g bl.a. Trο―

gορhlοθ
“
s gracfris i ett 10-tal ex。 ,2Иθοιごcα ttar2scni Scheerp. 15 ex.,Carι οごθrθ

ノご′ピ′οral:s Gyll.4 ex.och Aι Olllrtriα  pIIsごどJα Payk.2 ex.

Sfθnas grabθ rrIIs Th.

P■ Ostergarnsberget p■ Gtl. hittades ll.6.68 2 ex. 6 9 av denna art i
crααごarll―karret Gannmyreno Skalbaggarna hё ll till i en tuva av ett halv―
gris, som stack upp ovanfё r vattenytan. Arten ir intressant sitillvida att
den fё rut bara ar funnen pl Thomsons tid i Skine.

だ,ιθnこIs sibfricIIs J.Sahlb.

Av denna art pitriffades 3 ex. sonllnaren 1968. 1 6 hittades l.7.68 kry‐
pande pl en sten nedanf6r en smaltande snёlega pa Nuoljas nordsluttning
vid Abisko.Sallltidigt tOgs 2 ex.av Oι ごοrrhyrtcFlus rこ こσゴノrο ns GyH.

De tvi andra ex. 6 9 erhё lls 16.8.68 alldeles sё der on■ Ristojaure vid
sillning av Sphagn“ Ill i en relativt brant blockrik ёstsluttning med inslag
av smividen. I sillprovet fanns fё r ёvrigt talrika Afhθια α:ρθsfrfs Heer och
irycθιoρ oraS nゴ 9rans NIttkl.Arten ar fё rut kand frin sverige genonl ett fynd
gjort av Poppius i Sarek i b6rjan pl detta sekel.Di lnan emellertid trott att
feletikettering fё relegat har fyndet inte tagits pl allvar.

SIθ n口 s bi′:nθαιIIs J.Sahlb.

Arten upptacktes 2.6.68 pi Ulnel universitetsolllride, dar den sprang
olllkring bland stenflisor pl den nakna nljilan i ett nyligen grivt dike.
Senare pi sonllnaren sigs den pl liknande lokaler i Kiruna och Thrend6.

SιピIfcIIs anク ロstαιus Fourc.

Frin Sverige fё religger ett fynd b・ jort avヽ たヽ。Hё glund i Nb.,vilket har tolkats

sisom varande av tillfallig natur. Detta ar nog inte helt riktigt, di vi har
hittat l ex. 21.6.64 vid Rё dinis i たヽb. Exemplaret uppehё ll sig under en
bridbit vid kanten av en sigspinshё g pi torr ta11lnark vid Vindelilven.
Biotopen stiml■ler bra med fynduppgifter frin S、 vir―omridet,dar den tagits
bland ljung pa tallhed.

PAご′οnffl口 s sPflagr7icο Ja Sjё b.

Fёruton■ fyndet ovan vid Kiruna har denna art tagits i Vb. i2 66. Det
fёrsta togs 16.10.66 pi Samllla myr som B.sinlゴ ιis Dej.vid Stornorrfors.
Nasta ex. erhёlls tillsanllnans med ■ιhθオα ttIJρ θrbο rθα Brd.och ttι fl. ノαIIα―

E′ 2ιοttο′ rs プ″σ 92 〃 ゴー2,ノθ7ゴ
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cゴοsα Sharp.18.3.69 pl en myr vid Umei pi sanllna sitt solll ovan har rela‐
terats betraffande Dご αchfra‐ lokalen. 五ιh. 力yρθrbο rθα Brd. Har iven 》tralll‐

pats》 fram 25.5.69 pl en myr vid EIsmark norr om UInel. Har fanns den
vid helt smi Sphagnulll― fyllda p61ar i myrlaggen. I pё larna dessutolll tal‐

rika Agabus αノノピnピs Payk., A. θrorlgαfIIs Gyll., ス. υレαsα st′θrnαθ Sahlb. och
nigra A.υ :ιιごg`r Gyll.

■rycθ ιoρoruS♭θrgrο ιflご Hel16n.

Frinヽアb.fёreligger l ex.av denna sillsynta″ycθ :οροras― art sillat 19.5.68

ur lёv och Sphagnurn i laggen pl en liten myr utanfbr Unlel. Exemplaret
uppehёll sig med talrika SIIIlas θarOPctθこIs Puthz. vid myrens avflё des― olrll‐

ride.

Lamprfnοσθs sagご■lar“s Gr.

Den 3.5.68 undersё ktes nigra nljllahёgar, i soligt lige bevuxna med gles
mossvegetatiOn bl.a.Pο ryfrご chlrr22,i Umeis nirhet.Darvid uppticktes larver
och imagines av Cory122bffθ s casfanθ as L.i lnj■ lan under det tunna moss―
ticket. Har och dir fanns iven smi samhillen av en ifyrmた α一一trorigen
r“bra,i vars perifera gingar under lnossan c:a10 ex.av Lαmprご nοごθs kunde
framplockas.Bigge skalbaggsarterna sigs pa biotopen iven viren 1969.

″ypοりρ:ここs pllnα
“
rll NItsch.

6 9 kvinshivades 4.8.68 pl det stora marklandet vid Byrum pa Laso l
Drnk. Pi nlarsken vixte bl.a., Limο nfa■l υ

“

J9arθ  och ArιθnlisJa nlα rゴ :frll(〔

i stor mingd.Arten tas upp har,di den fё rut bara ar kand frin 3 danska
och l norsk lokal i Norden. Karaktirsarter pa marsken var: Bθ mbビごゴοn
υαrご翼l1201.,BrθこffIIs dfο ιa Schio.san■ tB.fIIrcarIIs Ol.

/1fyJ『αθflα :rlノ uscara Kr.

I ett Carθκ θrαια―crαごピa rll_karr vid Katthanllnarsvik pl Gtl. 》trampades》
9.6.68 nigra cx.av denna art fram ur de stora tuvorna.E)jurlivet var n■ ycket
rikt kanske beroende pl att kttrret hyste en stor skrattlnis― kolonio Nigra
arter som kan vara varda att omnimnas i sanIInanhanget ir: PsanlmOθ εus
bゴρ

“
ncrαιIIs F.,」りygrο llο r21α αごrllごごJαια Gr.,Acrο frichJs brθ υJρθnrlis Er.sanlt

Jfα ripr口 sノIIrcα ι口s Seidl.

0′ごθοια muθnsfθ
「

ゴBernh.

Denna art har tagits i stOrt antal vid flera tillfallen i un.eis narhet Och
vid Granё i Vb.genoIIl att silla djupt nere i Formica‐ stackar i granskOg.
Gemensanlt fё r fynden ar att de gjorts pa h6sten under okt一 一dec.

Fα ragriα ιhoracicrt Curt.

l ex.logs 2.8.69 under en pi marken liggande stangselplle i en beteshage
vid Frё jel strax sёder oln Klintehamn pl Gtl.Genonl ett fynd av A.Jans―
son,fё r lllinga ar sedan vid Firёsund,ar arten fё rut kand frin ёn.Senare

需ぶh記1111l funtt den pi銑
.Kansa l sk har denね訂Sia■狙Ы.a

E″′ο″07 rs ノ″ク ,2.″ .1-2,ノθ7r
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Grlypθια brillcrt・ f Brd.

Vid ett besёk 24--27.6.69 vid Lainiovuoma Nヽ アヽom Oo SopperO patriffa―
des en liten kallmyr i en svag sluttning ned nlot en bick.I nedre delen hade
vattnet frin kallan bildat en liten damm helt tickt av en Carrferθ on_art och
gles Carθ κ.Mitt i damΠlen fanns troligen bё rian pl en pals i forrn av en
tjock isskorpa under mossticket och vid sё dra kanten 6ppet vatten. Genol■ ■
att riva av mossan frin isen och trycka ned den under vattnet kunde flera
Dfα crlピ Jα′」7θ rορFloras bθ rgrο ιれピJ.Sahlb.,ス ιhθ fα Pοraris Bernh.,スιfl.rlyρθr_

bο rθα Brd., Sfθ nus hypθ rbο
「

θls J. Sahlb. Ocυ usα grα ndicθ ps J. Sahlb. och
Gnyρθfa brfnck:Brd.erhillas, Gnypθ ια‐arten uppehё ll sig sirskilt i kanten

av dammen dar mOssan vixte i vatinet.

ScFlisιοgrossa drusだ Jο :ごθs J. Sahlb.

Av denna art har vi l ex.frin Tirendё  i Nb.den 25.7.68.Trots idogt sal―
lande pi lokalen, som ttr en f6rsumpad blandskog bestiende av gran Och
bjёrk llled Cαrθ■―tuvor och Sprlα gnttm i botten,har ej fler ex.av arten kun_
nat uppbringas.Andra arter frin sanllna lokal sonl kan vara av intresse ar:
″ycθιοροr口 S nfgθ r Frm., 17. mαθrkθ Jご Kr., スォflθια ノasca sahlb。 , OcyIIsα
grandfcθ Ps J.Sahlb.och O。  ごncrclssαια】ⅥcRey.

Schisfοθ:οssα わθrga,α:JI Palm.

Pi en obrukad ingsmark vid UInel har bland itskilliga S. curι ごρθnnfs
Sharp l ex. av S. b`rg″αrri erhillits den 6.5.69 vid sallning av hё avfall

under en lada.Det ir tydligt att de blda nirstiende arterna lever i likartade
biotoper.

五fflθ fa corlυ θrgθ rts A. Str.

Denna nyligen av A.Strand beskrivna art togs i l ex.den 12.6.68 vid Katt―
hanllnarsvik pl Gtl.i en hё g av AIriIIr22 ursinam i en lёvdunge.ヽ /id ett fё r_

sё k,dar vi lade ut fyra olika slag av itlar vid Ricklel i Vb。 , erh611s l ex.
under tiden 3.9--3.11.69 pl dё da mёss i en tit aldunge.A. Strand har tagit
arten vid sillning av halm med inusgingar.Vid samma fё rsёk togs i b6rjan
pl okt.4 ex.av Calο Ps lοng“″us Kelln.pi fisk,In6ss och svamp i fё rsumpad
granskog.

五fflθ ια ごこυゴnθnsビs POpp.

I ruttnande soppar i torr granskOg alldeles innanfёr alridin hittades denna
art 30.9.67 pa Hohnё n.Pi rel.firsk llgspillning i kanten pl ett blё tt hygge
utanf6r Umei togs den tillsaΠ llnans inedス ιfl.θχθθlsα Bernh.och Afh.cribri―

ρθnnfs J. Sahlb. den 26.5.69.

五ιflθια inflα ♭fris Kr.

アヽid sinning av brand gran_ Och bjё rkbark 14.7.68 pl ett hygge utanfё r

Tarendё i Nb. erhёlls l ex. tillsanllnans med Cis Jinθ αrfs J. Sahlb. och
LαθlnοPfllο

`IIs mIIIι
ゴcas F.
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■thθια parαρfciρ θnnis Brd.

Frin Ralberget vid Granё  i Vb.harstanllnar 1 6 av denna art.Den togs
lned bl.a.五 fflθιa rlθ sslingf Bernh.,Afrl.sfrclndiθ rJα Brd.。ch Affl. sραι

“
10fごθs

G.Bck.pi Sι θrcor`■ onlごnfs i granskog.I Sphagnuln vid ett dike sallllna dag
9.6.69 aven l ex.avス

=ho su♭
grandis Brd.

Afflθ :α PIαιοnο′/i Brd.

Sommaren 1968 bes6kte vi Vuomajokki vid Minnikk6 i Nb.,sonl hastigast,
utan att narmare lira kinna dess fauna. Dock hittades Amα「a nfgricο rnis

Th. och pl Pο rypοras ノθmθnlαrfus nagra BOrfι οbご as spθ cごosus Er. Lokalen
verkade dock mycket intressant varfё r ett besё k gjOrdes 20--21.6.69.
rヽuomajokken rinner genOm en mycket frodig Och grov granskog med tal‐

rika torrtrid och ligOr kors och tvars pa marken.Pifallande ar inslagen av
GθrαnfLIm och DαρFtrtθ . Skogen efter bicken har limnats i fred antagligen
pa grund av den diliga itervaxten. Efter denna bick lades fisk, 1llllinel
och kospillning ut, Och efter nigra tilllmar erh611s bl.a. c:a40 ex. av Affl.
praιon。ノ′ごpl alla tre slagen av itel.Arten,soll■ ar beSkriven efter l ex.taget
i Kuusamo, har i Sverige nyligen patriffats i Lu.lpm. Pi en till bicken
angransande lnyr togs 3 ex.av Ottθ ご:us sabIInfcorο r Korge och flera MIJcθ ―

ιοpοrIIs Jο r19ビ cοrnごs IIakl. i mOssan vid kanten pa stringarna. 2 ex. av
PhfronfrlIIs rθ dθri Epp.och talrika Aι hθfa sfrarlご :θ JIα Brd. uppenbarade sig
pi srθrcο

「
θ hοlllfllfs pi saΠ llna myr. Sittande pa Pο ryρ οras PFnicOIa togs

PιθryrlgiIInl crθ naf“mF.och 3 ex.Prll」 rt(lrII「α brθ υゴεοrJごsI(r.

■lFlθ ια sabprana J.sahlb.

Nヽ Zヽ orn Lainiovuoma i T.lpm. ligger en mrtiktig palsmyr pl en plati.

Palsarna ar i genomsnitt 3.-4 m hё ga Och upptar ofta flera 10‐ tals m2 yta.
Vid virt besё k 26.6.69 var palskaren isfria men vid kanterna lig tjock is
under Sprlag.lllnl‐ ticket. Di mossan revs loss frin isen och trycktes ned
under vattnet visade det sig att djurlivet var ganska rikt. Silunda erhё lls:

_4ιhθfrl arctfca Th. och SIθntts flypθ r♭ο
「

θus J. Sahlb. i mrtingd, Pθ Jορhirα

bοrθαJごs Payk. 6 ex., Bryο ροr口 s crassicOrnis NIakl. l ex., Aι Jl. s“ bρJanα J.

Sahlb.9 ex.samt i palskaren■ 9αわas aごprθssus Aub`.

Earyα rθα ρ
“

rcrlθ rrima Bemh.

Norr om ÅrosjOkk efter vigen till Nikkaluokta ligger Vallaspakteo Pi
dess branta 6stsida upptickte vi 19.6.69 tvi vinterbon av linllnel,vilka var
grunt ingravda i jorden.I hilorna lag en stor hё g av spillning uppblandad
med gris Och jord, vilken fick gi genol■■ slllet. Dttrvid uppenbarade sig:
Earylθα ρ

“
ICFlθrrirllα  Bernh.4 ex.,■ lhθ :α pfI:θθra J.Sahlb. 17 ex.och Ari.

ρratorl。 ノ′ゴBrd.4 ex.salllt en ling rad av de vanligare fjallarterna. Sillning
av lё v under Sα rfχ_buskar i det sumpiga videlandet nedanfё r Vallaspakte
gav l ex.Ari.ご αιi′θmο rarα Brd.

Av E. P口 rchθ rrLmα erhё lls slutlibden annu l ex. vid Abisko l,7.69 under
sallllna fё rhinanden son■ i Vallaspakte. Dock kan plpekas att vid Abisko
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lig boet i bj6rkregiOnen, Inen i vide‐ regiOnen pa den andra lokalen. Vid
Abisko sigs varkenス ffl,piJごθθrα J. Sahlb. eller ttι fl.ρ Jαιοnο′ノピBrd.E. ρur―

chθ rrflllα ,五 r beskriven frin Altai och f6rsta gingen tagen i Sverige i 2 ex.
vid Abisko av Sellman i bbrjan p1 1900‐ talet. I Norge ir den bara tagen i
3--4 ex.av bl.a.Ⅳ Iuenster och Strand i Nordnorge under olika fё rhillanden.
Av Affl. Pirfgθ rα J. Sahlb. fё religger bara en handfull exo i Sverige, och i
Finland ir den funnen i nOrra delen,salllt pa Kola‐ halvё n.Arten ir oftast
slllad pl Trorrf口 s_ingar antagligen med gnagar_gingar.

HIJク
「

ορora rOnθ icornis Palnl

Vid foten av en runstensis intill byn Kauppinen ёster om Kiruna ligger
en tjirn,sonl vid hё gvatten pa viren avsitter slanl pi de liga mossOrna vid
strandkanten. Den 24.6.69 sigs talrika Crlyρ θrα sθ :rmanご  Brd. springa oIIIl_
krinbO pi slanllllet ihop med 3 ex.av″ lJθ

「
ο〃οra rOn9ごcornfs Palln och l ex.

‰ib鮒
θ
F8う ::盤器鵠 1腑″:lttF MF器lξTLTif壼1驚轟:

Som karaktirsdjur fёr tjarnen kan nimnas DarOn`crθ s al“ rff′ inθαι口s Flkstr.
I Tarend6 pitrttffades en lokal dir ff.rongicornfs Palln togs i nigra ex.bide
18.7.68 och 21.6.69。  Lokalen ir tinlligen lik den vid Kauppinen, sitillvida
att slam aven har har avsatts pi Carθ ■―tuvor och Calarnα grο sIごs ρurpltrθα
vid in KoivuJokki.Den 24.6.69 togs har iven l ex.av Oκ yροごα ορ

`rfa Sj6b.och talrika Sfθ nas gθrharご ′I Bck.ヽ rid LainiovuOma fann vi 25--27.6.69 tvi

pёlar av sanlnla karaktar, med slam pa lig PoryfrEcrlttm. Hir var Go sθ rr_

rllanf Brd., G., cο θrarθα sahlb. och S. 9erflardιご Bck. vanliga pi slallllnet,
iven enstaka〃 . rο ngiCο rnis Palin och Oε yttsrr rl:υごcο lα Th.

Oκyροごa sfrandi Scheerp.

Arten har tagits i nigra ex.av S.Lundberg i uppskyl bl.a.vid Jukkasjarvi
lT.lpnl och i Nb.Den 13.7.68 tog vi 4 ex.av arten i Tarendё  pl en fё r arten
troligen naturlig biotOp.Djuren sillades hir fram pa en skarp tallhed vid ell
myrstig med svarta nlyror.

Anfftο cοntus cOccfn′
“
s Schall.

Hivning ptt PAragnl:ι θs gav 2 ex. 16--19.8.69 pi Sarё banans galllla ned―
lagda banvan i Sl五 ps sno i norra Hall. Den ar tydligen pl kraftig spridning

胤

r8.fttλ
獄 盤 電 TttISka bkJeroch irnu hnnen i Sd.,Upメ "V3

cryprο pFlrr9uS pια9た I:こIs Popp.

Fran en svanlpig h6gstubbe av gran och dess liga sillades 1 9 9.6.69p■
Ralberget vid Granё i アヽb. I provet aven 6 ex. av(〕 is dθ nfαιas NIlell. Bttgge
arterna anses vara stora sillsyntheter och sirskilt anmarkninbOsvirt ir fyn―

獅即掛m騨憮聯躍棚r留澱灘電1
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4ιοrlariα inlprθssa Er.

Vid slllning av en murken alvedstape1 29。 9.63 erhё lls l ex. av denna
sallsynthet vid Bergё bron utanfёr Umel.Den 6.6.67 sillades ytterligare l ex.
ur lё vfёrna i ■lvbrinken vid Baggbё le. Bagge lokalerna var tinlligen lika
varandra med ren alskog och rikligt med svanlpiga grenar och trttbitar pl
lllarken.                                                  、

∠́Lιοmarごαρ̀
rι

αιαθノοrmis Sjё b.

Sedan T.B.Engelinark fё r nigot ar sedan vid JokkmOkk fick se artel■ i

stor iningd krypande pl den grant rё dfirgade svan■ pen Ocrosρ οra αθθr′grrι α

(Berk. & Br.)Eckbl.oftast vaxande ihop med den stё rre n16rkbruna arten
Ⅳann′θrdfiθ rrα aggrθg`(ια Eckbl.(det.0.Eriksson),har det visat sig att A.
ρθJι(`ι (『θノοrnlis Sjё b.ar en allinint utbredd art ёverallt dir svanlparna finns.
Att baggen ar berOende av svamparna och utvecklas dir, tordc vara ganska
sikert―― den ses oftaごn cορura pi SVamparna. Svamparna hr nlycket spe―
ciena sitillvida att de bara vixer upp pl ilgurin och dirfё r ses de oftast
pi viderika hyggen O.likn. dar det ar gott om ilglegor och ‐spillning. Den
26.5.69 togs den t.ex. i antal pl ctt hygge vid Klabbё le utanfёr Unlel. Att
arten har ansetts sonl nlycket sillsynt beror nog pl dess speciella ckologi
och pl att svamparna bara ses tidigt oln vAren.

En ling rad andra arter dras ocksi till svamparna ―― kanske speciellt
sidana sonl gar pl ilgspillning t.ex.Aι わθια θκcθJsa Bernh.,Afh.αθprasslcο rris

「
auv.,■ ιho sIIbriris scriba。 ,■ιοmariα flislο ρどヽ

アヽoll.och Corι icarfna raι ごρθnnis
J.Sahlb.

■:ο marごα Psθ u(frt′′ピniS JOh. & Str.

Av denna nyligen beskrivna art sillades l ex. 16.10.65 frin en hё gstubbe
av bjё rk vid Klabbёle nara ume農 . Ytterligare l ex. sillades 14.10.67 frin
basen pa torrgranar tillsamnlans med Cりρflθa rali口 sc口 Jα Sjё b. vid Svart‐

liden nara Orstrisk i Ly.lpm.

4fοnlaria rhθ nanα Kratz.

sinning av driftrand vid en sump nled Scfrρ
“
s nlα riιピ1■ as strax sё der on■

Sirb i norra Hall. gav 24.3.67 1 ex. av denna art. アヽid kvillshivning pl
sanlma stille togs ytterligare l ex. 15.7.67.

Anο biurll conノ us口m Kr

Den l.10.66 hёggs en ilnago franl i skogen vid Klabbё le. De fi ganger

笛11:認島事L螺梶よT肝盟ξ
ttI霊

11ぴ糧:肝螺T・思:踏
krympningsrё tad ved sarskilt i ёvergingen ll■ enan rOt Och stanl.

Dfο dyrrfり ncrtas ctこIsfrねCIIs Ol.

2 ex.av denna vivel erhёlls 13.6.64 i en nlaktig vinddrift med nlassor av
insekter vid Bettnessand i norraÅ ng.Pa lokalen i friga gir stora tallhedar
加 da fran■ till kusten一 arten ska1l leva i tallbloΠIInor.
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Galler av S凛ピcrο nt」

“
 r`icFli CtJι r

pl Ganごピan``′α arnα rarJα pl Res_
mo alvar strax vister ornル〔6ckel‐
mosse一〇l. 248.68. Foto fё rf.

SalicrOny″ ′
“
ngθrrnannfaθ Reich.

Pi en klapperstensstrand pi NIalevikshollnen utanfё r Sirё i norra Hall.
sigs 9.7.67 ett kraftigt bestind av Cascここια snyltande pi bl.a. 7ビ cごa cracθ α,

υriJcα ごごοθcα ,ノVαtrfcariα ごnοごοra,EIIρ ttο rbゴα ραJLIsfris Och Angθ Iごca archan―
gθ rごεα υ. rirorarFs. 、/id skakning av CIIsctrfα―nystanen ёver en hiv erhё lls

器Ъλ鵠よよ篭[『:I懲 i・髯網胤i眠胤:器萌u鰭1肝跳i認
馳fttlよ‖]1肌βttettξ rfi」

lΨ譜翼∬hl:Fu器」1漁1:rl智

寵1:正需嚇為:ゞ翼忍IFTT::WIttlh∫為νd°pen Var en fro

Smビcrony“ rθごchピ Gyll.

rヽid ett besё k 24.8.68 pa Ol. hivades pl Resmo alvar strax vister om
RIёckelinossen. 】旺螢rvid stё tte vi pl ett samhille av Gθ nfごαrlθ rra ar21arθ rrα

vaxande i kanten pl lnycket grullda uttorkade vatar lned enstaka tok― buskar.
Di S.rθビεflJ sedan ganllnalt ar kind frin ёn,Och Palln fё r en del ar sedan
funnit nigra ex.i driftrand pa nOrra delen av ёn,bё rjade vi se efter galler

E"′ο
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pl G.α nlarθ IIα .Enligt Buhr skall arten gё ra galler pl just denna vixt och
andra narstiende arter t.ex. Cθ nfαttrfanl. Nistan med en ging uppticktes
stamgaller pi nagra plantor(Se fOto。 ).Alla galler,sikert ett hundratal,hade
dock ett litet runt hal,sonl visade att larven redan hade gnagt sig ut fё r att

fёrpuppa sig i jorden.Efter ett ininutiё st krafsande i den snustorra jorden
under plantorna kunde tre felfria puppor plockas frall■ ,vilka efter en dryg
vecka klicktes.I en gall hittades dessutonl en larv,soln ej hunnit gnaga sig
ut och iven denna klicktes si slniningOm. Pa grund av det stora antalet
galler ar det fё rvinansvart, att arten ej har hittats oftare pl ёn, sarskilt
alvaret ir ju flitigt besё kt av coleopterologer.

Till sist ber vi att fi tacka speciellt S. Lundberg fё r visad vanlighet och
tilllnёtesgiende vid bestimning Och kOntroll av vissa arter. Dessutom har
A.Strand sett pl Afflθ ια inflα ♭:ごごs Kr.och Arο f21aria psθ口αα′ノinfs Joh.&Str.
och A.rrlθrlanα Kratz.har bestiΠ lts av Colin Johnson.
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