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Abstract

HuccERT, L. Notes on Coleoptera. - 
Ent.

Tidskr. 95: 100-106, 197-1.

The author reports upon the biology and
distribution of some rare or little knorvn Swedish
beelles. Reported for the first time from Sweden

are: Pli/iurn alline Er., Trogophloeus schneideri

Gglb., Hgpocuptus punctum Mtsch., Aleochara
cuniculorum Kr., Epuraea f uscicollis Steph.,
.Scymnus apetzoirles Capra et Fiirsch. Most prob-
ably the last mentioned spccies has been mixed
up with S. apetzi Muls., which is certainly not a

member of our fauna.

″yご rορorus ObSO′ θ:us Aub`

Denna〃yarορortls‐ art tycks i Sverige vara

mycket lokal och sillsynt och ir nlig veter‐

ligt under de senaste artiondena bara funnen

i nord、・istra Skine i ett par ex.i smabackar,

vilka oftast torkar ut under sonllnarens lopp.

Dessutonl logs tvi ex. 1960 i en liten kalla pa

Lilla Karlsё  av N. Linnman. I Gё teborgs

Naturhistoriska NIuseum sitter ett ex. taget

av I.B.Ericson vid Fjiris nara Kungsbacka,

vilket ir det nordligaste fyndet lings /ヽast―

kusten.

Un.・ efar en halv lllil norr om Kungsbacka

ligger Vallda,dir det vid Bergets kvarn finns

en illtressant lokal med bl.a. en liten bick,

sonl fortfarande hyser ёringar.Vid ett besё k

dar 25.6. 1971 sillades fuktig Fο nrinarビs i ett

litet biflёde i en brant lё vskogssluttning.

Trots att det var relativt tidigt pa sommaren,

var bif16det redan nistan helt torrlagt. I san_

provet uppenbarade sig ett ex. 1り . ο♭sο′θfas

samt flera Lasreυ α ρ
“
b`scans NInh.

Det kanske kan vara av intresse att i detta

sanlmallhang nimna, att jag tidigare l)land

tjocka lager av ek10v i branten har tagit tvi

Eπι.rirrsi′ .95 ゴ
'74・
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ex. av den fё rut bara i Skane funna Mθ dο rt

branrl′こIs Er.

Dcrorlθ ctθs Jαι

“

s Steph.

I Sverige ar denna art sedan gammalt bara

funnen i nOrra Halland och i Gё teborgs‐

trakten. 1967 aterfann jag den emenertid i

antal i Rolfsin vid Gasevadholm (Ent.Tid‐

skr.88:170)och Senare iven宙 d Hjllm ett

stycke uppstrё ms in. Pi det senare stillet

togs iven Sfθ mθrntis. Fynduppgiften fran

Vistergё tland harstammar fran exemplar i

GёtebOrgs Naturhistoriska 141useum insam―

lade vid Partille av N. ヽヽ″iberg i bё rjan pi

seklet. Arten togs trOligen i sivean och var

di ei tidigare funnen i landet. Den efter‐

sёktes dar av A. TOrnvall, vilken fё r ett par

ar sedan aven fann den vid Jonsered just i

utloppet frin si6n Aspen, dir in fortfarande

har rent vatten.

I Norge ir arten funnen pa flera stallen

lings sydkusten menan Osl。  。ch Bergen. I

Finland har den antriffats bara i de Ost―

ligaste delarna frin Ladoga upp till Kuusa―



Fig. 1. Sandrevel vid sidan om forsen med smA-
gdlar. i vilka ett par ex. av Deronectes lafus
togs.

11lo. De flesta av dessa lokaler torde emeller―

tid numera ligga pa ryskt omride.

Till lllin stora fё rvining pitriffades arten

talrikt 30 9. 1973 i Vindelalven vid Avanis

en bit uppstrё ms HttHnis. Tva ex. hittades
f6rst i smag61ar pa en sandrevel vid sidan

av ell forsstricka (Fig. 1). Efter en del s6-

kande pitriffades dell egentliga 10kalen, vil_

ken utgjOrdes av ett djupt parti, avsnёrt av
ett l)ar Oar,vid sidan av fOrsen(Fig.2).Har

sags arten sakta 》kravla》 Omkring ёver bOtt―
1lens relativt grOva stenar, vilka tacktes av

ett tunt detritusskikt.

Sanltliga svenska 10kaler har det gemen―

sanlt, att vattnet sikerligen har fё rhallande_

、・is hё gt pH Och ar niringsrikt, men trots

detta rent och klart. アヽatten av denna typ ar
i dabC tydligen mycket Ovanliga. Silunda har

l)i vastkusten flera lar och bickar under_
sOkts, vilka pa hall sett mycket 10vande ut,

nlen de har vid ett nirmare studiuni be―

funllits vara antingen fё r lledsmutsade eller

f6r fattiga, vilket i det senare fallet genast

syns pi stenarna, som ser ut att vara 6ver―

11lilade med en mё rk firg. Denna krusta ut―

gёrs av amfibiska lavar Och blagriina alger,

vilka trivs i surt vatten.
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Fig. 2. Avsnё rt djupare parti med talrika indi_

vider av Darο ηθcras farIIs bland bOtinens grova

stenar. 7ヽb. Avanis 30.9. 1973 Foto L EricsOn

Cり♭ごsI′ r・ ′αオθrα′ごlη arθごnα′JS DeG.

Denna arts vara eller inte vara i Sverige

fOrOrsakade en upprёrd dispyt i bё rjan pa
40-talet mellan forskare i Lund och StOck―

holln. Frin ena hallet papekades, att i slutet

av fёrra seklet ёverblivlla, frin Tyskland

inlporterade studieexemplar regelbundet hade

slippts ut i Lunds Omgivnillgar, samt att De

Geers typexemplar frin LOvsta bruk i nOrra

Uppland antagligen hade nigot att gOra med

va1lonernas inflyttning. Den andra parten

kunde dOck、 ,isa,att arten miste raknas sOm

svensk, di det i flera samlingar fanns djur,

son■  bevisligen hade tagits i skine fё re den
tidpunkt di de pastidda utslippen skulle ha

skett. Enstaka fynd har g,iOrts Sedan dess

under 19oo_talet Och nyligen har itininstOnc

en larv och en imagO patriffats i tOrvgravar

vid KrankesjOn, dir Lunds zo01og. inst. har

en filtstation,Stensoffa.

Den 147. 1973 gJOrdes ett ёverraskande
fynd av arten pa Firё n, si den har nu i
varje fall en spontan fёrekomst i landet.
Under insamling av sρ flα′rf“s αcarο fdFs
ヽヽアaltl. pl kalkslamlnet vid en liten inbukt_

ning av 、161nor trisk vid Firё  kyrka pi―

E″ι rj′sλ″.95 r,74 2
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triffades en larv av CybFslθ r i puppkanllnare

under en brida, mycket blё tt, nira vattnet.

Larven fё rpuppade sig snint efter nigra

dagar och ungefar tvi veckor senare lig en

vackert grOn hane i burken.

Nu undrar man verkligen om arten, likt
chrαθnfas nfffduras Schrk, eventuellt har in―

vandrat frin Balticum i sen tid.Detta verkar

hёgst troligt,di ju trisket i fraga bara ligger

ett par hundra meter frin ёns ёstkust. NIan

tycker ocksi att en si stor art annars borde

ha pitriffats tidigare. IヽOt detta kan dock

med fog invindas att den svenska skalbaggs―

faunan nog ej ar si vil kand,som man ibland

fё restiller sig.

crambIIs nfgrcr′
“
s Rtt.

I samband nled snё snliltnillgen insall■ la―

des 6.5. 1971 vid Ersnlark utanfё r UInea,

mangder av insekter bland flytande skrip i

den starkt Oversvimnlade Ersmarksin. Dir―

vid erhёlls en rad intressanta skalbaggar

bl.a.1 6,29♀ av Cfantbus rlf9r`″ IIS Reitt,

vilken tidigare ej uppgivits fёr landet. Detta

beror sikerligen Pi att den fё rvixlats med

C. mfrlrtras stum. I sitt tilligg till skal‐

baggskatalogen (Norsk ent. Tidsskr. 1970)

har A. Strand bvtt ut den senare mot C.
nfgr′ fras, varfё r C. コηinIIι IIs tydligen ej ar

pitriffad i Norge. Antagligen fё rhaller det

sig pi samina sitt i Sverige.

Det var dirfё r med stort intresse jag stu―

derade en g av 》c mビ rl“ιIIs》 tagen av S.

Lundberg den 10/7 1966 vid Bё rjesbyn,KaHx

bland lё v vid en blck. Exemplaret visade sig

emellertid vara en C. rtigr′ IIIIs nled spetsen

av pcnis avbruten. Arten tycks vara mycket

sinsynt nten fynden har i landet sanlt i Eng_

land tyder pl att den uppehiller sig bland

10v vid iar och backar.

Prfffunl αノノinθ Er.

Denna fё r landet nya art togs i ett ex 17.6.

1970 i det vilkinda karret nara stora vigen

vid Halltorl)pa Oland. Arten ir sikerligen

sillsynt, dl itskllliga sallllare har sillat efter

E′ι T'ご sた r '5 r974 2

den i karret,sedan fyndet blev kint,utan att

nagot iner ex.ertappats.

I Danmark ar den sillsynt men relativt tit‐

bredd,varfOr den borde ga att finna i Skine.

Antagligen ar den helt enkelt fё rbisedd, di

ju ej si minga bryr sig Oll■ att samla ill

ptililder.

Vid fyndtillfallet var det h6gvatten, var―

fёr djuren litt kunde tas i uppstickandc

starrtuvor, samt bland lё v och mossa vicI

strandkanten. Av andra rariteter noterades

t.ex. 3er22♭ビαfο n crar■・ビ Daws., 3adisfFr ltrlビ ー

ρaSfltrαfas Bonn., B. sο darビs Er., Agαわ11ド

ノ
“
SCIPannfS Payk., ■. nagr`crIIs Er., SP′ r―

c′ ′ヽこIs, Iι
l′
οc(lra rittb`ns Er., ■rll`ιa c′αrlcIノ (で

Er., _4. rarrnfrlα IIs Gr. samt ■. υfris Er. I

slutet pi juli sallllna ar fick J. Jonasson P:ヽ

ljus Acr09,lαι五
“
s och Pran`1lsromus i kirret.

Trοθορfl′οθttS SChnθごごθrf Gglb.

Vid ett besё k 26.6 1970 pl det onlride.

som hёH l)i att fynas ut ined muddermassor

fbr byggandet av den nya Skarvikshall■ llen

i GOteborg, togs denna fё r landet nya art i

antal. I ena kanten av omridet fanns ett ptll・

gёlar med vass och sav kvar av den ur―

sprungliga saltangen. Pl en ganska litell ytュ

med nakell mark och enstaka JuncIIs― tu、 or

vid en av gё larna kunde vid trampning n、・

den blё ta n■ arken arten i fraga samt en rad

andra arter erhiHas, bl.a. DIJschfrfIIs sα Iル l“、

Schaum,3′
`α

ピ
“
s′ rα Cι lcοrnfs Payk。 ,〃

`ι

er`,―

c′rIIs ′
“
scIIIIIs Kies. Och den tidigare bara i

Skine funna _4fflara marinα  ルI. & Rey Vid

ett senare bes6k 22.8. 1970 togs iven ett ex.

av DerθαsI′r, vilken varen dirpi sigs hir i

mingd av A. Tёrnva1l och G Glllerfors.

D`f′αsιar tycks vara i snabb spridning t卜・

2.8. 1971 fick J. Jonasson ett exemplar l)i

ljus Pi den vilkinda lnarsken vid Vanda

Sandё i norra Hanand. Den 10.4. 1971 togs

under barken av en utk6rd grov grallstanl

inolll utfyllnadson■ ridet flera larver a、・ P′―

dピacus dθ prθ ssus Hbst, vilka var nlycket
litta att klicka.

Den berOmda lokalen vid Solberga i Bo―

huslin besё ktes som hastigast 22.7. 1972



och dlrvid kunde konstateras att Pο θοnIIs

liksom tidigare var mycket vanlig. Dessutom

sigs de fё r landskapet nya BI`dた I・s diο ια

Schio. i antal och Sfθ nこIs maranoρ
“
S PIarsh.

salnt krypande pa sanden vid en av B′ ′dias―

h6garna  a、・en  ett  ex.  av  rr。 ク。ρhfοθas

sc力 n′ fdarf. Pl 10kalen har A. Tё rnvan tidi_

gare iven funnit en hona av BI′ dピ IIs frf‐

く:οrnfs Hbst. Hir kan PIipekas att B.(ffο fα

l)itriffades i antal sonl ny fё r Vistergё t^

land 3.8. 1971 pa Galterё  av nlig Och Tё rn―

vall.

Sfθ nus carcaraιus Scriba

Fё r nagra ar sedan berittade A. Tё rnvall

f6r lllig att han 8.7. 1969 vid Nordre ilv

hade hittat en intressant lokal kanad Kipp―

hollnen. Hir fanns nagra skyddade inbukt―

ningar av ilven bevaxta med frodig vass.
Vid tranll)ning av flytande vassdrivor och

llnder vass nira vattnet var Oο d′ s Fl′ rορf。ビ_

d′s F. vanlig. Vid genOmging av Tё rnvans
material fastllade jag fё r en L`sraυα,sOm
jag ej sett tidigare. Det visade sig vara den

hir i landet mycket sillsynta L. hθ ′rf Fauv.,

vilken iven den varit vanlig I)i 10kalen

Detta fё ranledde oss att besё ka platsen 28.6.

1971, varvid flera ex. av de bigge arterna

l)itriffades. _lled tanke pi Sι ′n“ s crlllcarafIIs,

vilken ju tagits i antal omkring 1920 vid

GOta ilv, tog jag tillvara alla S  ′url ο―lik―
nande ex. pa lokalen liksom pl en 10kal vid

G6ta ilv, Hisingsbacka, senare sanllna dag.

Nistan samtliga ex visade sig vara den efter―

sё kta arten och vid genomging av Tё rnvalls

material frin hans fё rsta besё k uppticktes
en serle pi nlo ex. Vid senare besOk har
konstaterats att L.力 ′arf huvudsakligen hiller

till bland multnande vass, mycket blёtt nara

vattnet, Och bist fis Olll vassen lyfts ut i

vattnet. S. carcarα [“s diremot ar talrikast i

vassdrivOr sOnl flyter och tas bist vid tramp―

ning,sarskllt vid h6gvatten.

IIfyρ οεypras PIInCrι [r22｀ ItSch.

Da jag tidigare pitraffat artell pl Laso

(Ent. Tidskr. 92:59) och den fё ljaktligell
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borde finnas aven lings den s、 enska 、ist_

kusten, dう r liknande biotoper ir utbredda,

har jag under flera lr eftermiddagshavat l)i

limpliga platser. Fё rst 2.8. 1973 erhёHs 9

`ご

,2 99 sanlt 98.ytterligare 1 6 1)i cn
mycket intressant virntegynnad lokal 、・id
アヽallda. Lokalen ligger flera knl in frin klls―

ten och utgors av grinszonen mellan odlad

mark och den ursprungliga betade bergs―
vegetationen av ekkratt, ljung, cn, slill salllt

en hel del gris Och ёrter hёrande tin bide
fuktigare och tOrrare ingsmarker. B10t01)en

hyser iven harris och puktё rne(0″ lο rガ s r′ ―

ρerlS), Vilket har har sill enda f6rekonlst i

norra Halland.Jag tyckte att det var vid hi、 ・―

ning, sarskilt pi den sistnanlllda、,ixten, sOn■

〃. ρuncI“″n erhёHs, vilket stilllmer nled V.

Hansens fynd l)i blomnlande Lα rぬyrtls Pi
lokalen har iven flera ex. av Scyr2trlこ Is rt″ ′f―

7がdcs(se neda11)Samt Pぬ yιοrlorlllls t,ビ (・ ピαe

GyH.tagits.

GyrορFlαθna rollsf DvoFik

Denna fёr landet nya art annlildes nド ー

ligen i denna tidskrift av G. Gillerfors, vilken

taglt2 6 6 7 7.1971 vid Etelhelll lla Gotland.

Vid ett besё k 4 7. 1973 i den vilkinda Al、‐ena
linding i アヽanstena hade iag juSt dellna art

i tankarna och letade dil・ fё r efter lin11)liga

svampar. Pi en stubbe i ett buskage hittades

slutligen ett litet ex. av POryρ orIIs srF[I“ rll ο―

こヽIS, pi vilket ett tiOtal GyrophaenOr ul〕
1)e―

hёll sig. De flesta kunde genast ganras ut

sisoll■ hёrande till G.anθ :ISrara steph.(″ trt′ lC“

Er.).De ljusare exemplaren togs emellcrtid

tillvara fё r en nirmare undersё kning Och det

visade sig di att jag erhinit 3 6 6,299a、‐

G. rο口sf. Honan, vilken tidigare var Okind,

skiljer sig liksOnl hanen frin den nirsticnde

G. αノノinビs sahlb. genom de relativt sett sian―

kare antennlederna (jfr Ent Tidskr. 94:46,

fig. 2 och 4).

_4ιfl′ια αIIι

“
nlll“ Jごs Er.

Denna ёvel・ allt mycket sinsynta al・ t har i

Sverige  bara  pitriffats  vid  t、・i  tillfillell

E″′ rjごsた , 95 rθ ア4 2
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(Palm, SV・ Insektfauna)i sammanlagt tre

ex. itlninstone S. Lundbergs fynd och t■ o―

ligen iven A. 01ssons gjordes vid vatten,

vilket iven var fallet med R. Krogerus' fynd

a、・arten pa en sandrevel vid en lagun i syd―

ёstra Finland. Detta stinllner bra med nlina

egna fynd vid Hohnsund i Visterbotten. Ar―

ten levde har under den fuktiga barken pi

strandat flottningstilnmer vid kanten av en

enornl barkhё g. 13ide 3.6. 1970, 13.6 1971

och 28.6. 1972 har arten setts i antal till‐

sanlnlans med talrika ■fflε fα わαsicοrrlfs NI. &

Rey, ■. cο riα riα Kr.,■ ιο
“

αrfa sparr`― scin′ f―

dぞ ri Iヽunst., ollka Eρ IIrα
`α

―arter samt ell―

staka Sffυarlus わビdarl′
“
れIs F. Flertalet ex. av

_4 sprtrra― scFlrlefd′ ri togs Pi den fuktiga san―

den under stockarna. Hir visade sig avell

ell hona av den sinsynta ArFl′ ια d`ノοrnlis

Kr., vilken ivell S. Lundberg har tagit pl

liknande sitt.

Av san■ tliga, iven utllndska, fynd att

dёnla lever arten under bark. Den fordrar

antagligen den speciella hё ga Och jimna fuk―

tighet sonl uppstir,di trid ener grova grenar

i)lir liggande mer eller nlindre i vatten. En

liknande biotop utgё r de vid HickebergasiOn

delvis i vattnet liggande bokarna, under vil―

kas bark_4 ♭asicorrls samt Rrti7ο ρhrtθaS ρビ‐

cf′ cs Ol.ir vanliga.

_4ι′セθια′ansSOni Bernh.

Dc flesta fynden av denna art har gjorts

under bradbitar och annan brite pa stran_

den, vilket antagligen ar en fё rekOmst av

sekundir art. Sjalv skulle iag trO att den

lever llere i den fuktiga sanden bland rё t―

terna av Psarlllη α och EIymIIs pl de yttersta

dynerna.Jag har nilllligen under flera dagar

i f6rsta veckan av augusti 1969 kunnat hiva

den svarmande l oerhё rda mangder vid
Bredsand pa G. Sandё n sivil nlitt pa dagen

sonl senare pl efternliddagen. Detta var iven

fallet under flera dagar kring 10.7. 1973. アヽid

bigge tillfillena ertappades den enbart pl de

yttersta Psrtrllmα ―ruggarna, sirskilt pa dessas

l,sidor.

E"′ r,ごsir 95 プθ7` 2

■ιhθ fα scο ιica Ellilll.

Arten har i Sverige bara pitraffats vid

enstaka tillfillen och fynden tyder pa att

den lever mer eller mindre underiordiSkt,

antagligen tilisammans med gnagare pi fuk―

tiga ingsmarker. Vid havning pl en frodig

fukting 8,7. 1970 vid Knutstorp i Skine togs

1 9 en myCket varm eftermiddag nled iska i

luften

■rθoch(lrrt cttnicarOran Kr.

I Danmark och pl kontinentell tir dellna

art ganska utbredd nlen svar att fi tag pi,

da den lever nere i bon och gingar av riv,

grivling, kanin, smagnagare osv Det fё rsta

svenska excmplaret,en hane,sallades frall■ ur

firsk histspilining l1 7 1970 vid Ravlunda pa

salldbackarna nira Vitem611a. I omedelbar

nirhet av spil11lingen fanns flera kanin―

gingar, ur vilka exemplaret antagligen hade

lockats upl).

Arten ar myCket litt att kinna igen pi de

ovanligt linga baktarserna och kan ei fё r―

vixlas lned andra inhenlska arter

五crirus αιοnlarias Aubё

Denna art har i Skandinavien bara pi―
triffats en enda ging av O N1611er 26 8. 1897

i Skiralid, varfё r det var med stor fё r―

vining, som jag Och G. Gillerfors kunde
konstatera, att vi hade sinat arten vid
Hickeberga. Den levde har i en mycket grov

ca tvi meter hё g bOkstubbe omgiven av hё g

vegetation av ha1lon, nisslor och ungbOkar.

Vid basen av stubben lag en myCkenhet fё ga

fёrmulinat, innu ljust tra. I det inre av

denna hOg Och inne i stubbens basala delar

ridde en hOg temperatur, vilket hade lockat

fyra snokar att ligga stora iggh6gar dir f6r

klicknillg. FOrutom A. arο marビIIs,vilken an―

tagligen di var ritt vanlig, fast vi ej till―

varatog si minga ex.,di vi inte visste,vilken

raritet vi hittat,uppenbarade sig en ling r,ld

av de typiska smidjuren t.ex. ⅣamadIIs,

NcIIrα ρrlas Fl′ Iυοras schnl., Pr`rlビ diant grass―

narf Er., P. れtr9ビ dunt Th., TrimfこInt, 3arrf―



sο (f′ s υ′ItこISrIIs Reich., P′θθα(f′ rus (JIssacrrls

Er., ■braFュIs 9′ο♭οsas Hoffm., ■. gran“ Iar22

Er.,Pα rο nlα′usノraυ fcornビs Hbst samt ett ex.

av Eurflピ cο′1口 s. I den ёvre torrare delen av

stubben fanns en koloni av E′αιer r“ ′ビρθnniS

Steph.

Arten levde kvar i stubben under de fё l―

jande aren t.。 .m. viren 1973, men nu hade
den avtagit i antal, vilket antagligen berOdde

pl att veden brutits ner fё r mycket, vilket

mirks Pi den mё rka firgen Och mer iord‐

artade konsistensen.

EPIIraθ
“

ノIISCicOど ″s Steph.

I sanskap med G. Gillerfors insallllade jag

en del ex. av, sOm vi di trodde, Eρ IIrαεα

θIIflara Ol. 15.8. 1970 vid Torna Hillestad i

Skine l)i en savande ek. Vid genOmging av

materialet upptickte vinnen G6sta emeller‐

tid att nastan alla ex. hё rde till E ノIISCf―

`。
frビ s, vilken ej tidigare tagits i landet. Se‐

nare upptickte jag att jag tagit ytterligal・ e

nigra illdivider 25.7. 1970 Pi en savande ek

i Strё nlsrulll i Smlland.

Hanarna ar litta att skilja frin E. θarfar“

pl att de saknar den utskjutande lilla knOlell

lite ovanfё r lnitten pi bakskenbenen.

■9rfrIIs conυ
`χ

fθOrrfs Redtb.

Denna art ir kind fё r att utvecklas i ask

och anses fё r att vara en sillsynthet. Åt―

nlinstone pi Gotland ir den ■og relativt

vanlig, onl man hivar pi smiaskar, sarskilt

utllled akerkanter dar det Ofta star enstaka

dёda trid angripna av L′ ρ′risinIIs υαrfus F.

(ノra」rti Panz.). Sa togs ett ex. 11.7. 1971 vid

Etelhem,talrika ex.3.7.1973宙 d Bara(vister

om Lina myr)samt nigra indi宙 der 15.7
1973 vid Fleringe.

Hir kan namnas att 3.7. och 147. 1973
togs ett tiOtal ex. av Ocyρ IIs p′ dαιοr Gr. vid

Ar. Arten har tidigare bara tagits i ett par

ex.pa on.

Scynlrl口 s αρθιzοゴαθS Capra et Fiirsch

Efter att ha sett i Norsk Ent.Tidsskr.1970

att A Strand hade funnit en hona troligen
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hOrande till denna art i Norge, tllldersёkte

jag lnina ex. av S. αρ゙ιzf NIuls. nirnlare nled
ledning av Die I【ifer lヽitteleuropas, I〕 d 7.
Tyvirr var samtliga honOr, varfё r en siker

bestinllling var omёjlig, lnen allt tydde l)i

att iven nlitt inaterial hё rde till αριι
`ο

ピd′ S・

Via S. Lundberg hamnade exemplaren hos
N. Ftirsch, vilken bekriftade nlilla nliss―

tankar. Sedall G. GiHerfors blivit inforlllerad

om saken, fann han i sin sanllillg ett i)ar

hanar, vilka visade sig vara sikra S. α′ごιご0-

ビdFs. Under solllinaren 1973 hivades flitigt

pa de lokaler dar jag tidigare funnit nlilla

honor,  och  si  sminingOn■  lyckades  iag

komlna pa,hur n.an bist skulle finga artell.

Nastan samtliga ex. tOgs pa rё lleka  l)i

varmegynnade,dOck ej fё r torra,backar sir―

skllt vid basen av bergknallar nled harris

och andra virmekrivande vixter. Pa torrarc

sand― eller grusmarker erhё Hs i stinet ofta

S. 凛 Jπ l“ rrls(〕apra et Fursch (rこ Iノ Jρ FS attct

nec F.).

UndersOkt material: Oland: RhHa 13 6
194716,Mё ckelmossell 18 6.194719(A.
Olsson),Riksmuseum;Stenisa 30.5.195716

(A.Sundholrn),Zool.mus.Lund.―  Hal―
land: Traslёv 25.7. 1966 1 6, 1 9, 14.7.

196919,samt lligra ex.dir 1973(ei scdda)

(G.Gillerfors);Slip 16.8. 1969 1 9,28. 1973
5 66; Iヽalevik 18.8. 1973 3 66, 2 99:
Vanda 26.8. 19661 9,22.8. 1972 1 6. 1 9,
20.8.19721 6,2.8.19731 6,14.8 197319

(L.Huggert)一 ― ViSterg6tland: Askinl
15.8.19691 9(L.Huggert).―  SOdCr―
lll a n la n d: TuHgarn 12.8.19681 `;Trosa

23.7.19651 6,28.7.19701♀ (S.Lundbcrg).
Det fё refaner sonl om hOs oss endast finns

S.`ιρ′ι′οビd′ s,Inedan S aρ ′fzビ saknas

l`ο rdcrrα ノαSCiar``F.

Denna som nlycket sillsynt betraktade art

har visat sig vara vanlig itininstone l)i de

av lllig Och G. Gillerfors undersё kta loka―

lerna pa menersta Gotland. Den har a、‐ oss

setts, ofta i antal, under hё gsolllmarell l)i

fёljande I)latser:Etelhem,Misterby,Alvella,

Kallunge, vate och Iフojsta. Arten ul)ptrider

Eた
` 7''`′
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i lё vingarna i blommorna av brudbrё d och

llggris.

En annan lika sinsvnt art ir Bο Iビ rο わitls

PIIfri`II“ s ⅣInh, vilken iven den upptrider

aHnlint i 10vingarna, sirskilt pl Pο rypοrIIs

S911イ
`rllο

sIIs. Konstigt 1log har iag aldrig sett

dell vanliga B.runこ IIαrIIs L.Pi ёn.

Aprlο dias ir21nlundIIs Creutz

Tidigare ar arten hos oss nled sikerhet

funnen endast pi Greby alvar av Th. Palnl,

、・arfёr vinnen A.Tё rnvaHs fynd frin Resnlo

alvar 15.6. 1970 ■r av intresse. I Anders

siHskaP insallllades ell hel del kryp i ko―

sl)ilinillg vid ёstra kanten av Iヽёckellnossen

genOm att den uppskyfflade sPilhlingen lades

i、・attllet.Harvid erhёlls ett ex.av en■ .sor^

didこ Is― liknande art med t)・ dlig nlikrOskulptur

l)i tickvingarna. Bestilllnillgen till :′ η凛
“
′1‐

dこIs har sedermera gOdhetsfullt kontrollerats

a、・Prof.B.-0.Landill.

ι′″′risinIIs ornf Fuchs.

Pi sydsidan a、・ Kullaberg l)itriffades 7 7.

1970 ett lllassangrepl)i centilnetertjocka gre―

nar pi nedsagade smaaskar. Allgreppsbilden

gjorde att jag kande mig tinlligen siker pa

att det rbrde sig Orn L′ρcrisinttts οrnt vilken

nyligen anmaldes som ny fё r landet av G.

Israelson. Si sminingOm visade det sig att

denna lltin fOrmodan varit riktigo Arten hit―

tades sedan iterigen 4.8  1972 i norra Hal―

land,Vallda.

Frin den vanliga L. υαrias F., vilken gar

pi grё vre grenar och stammar,skiliS arten

relativt litt pa kortare antennklubba sanlt

betydligt glesare och svagare utbildad granu―

lering pa tickvingarnas bakre del.

Rattelse

l lllin och Ulefors, uppsats i Ent. Tidskr_

(92:54 ff)gjOrde jag mig tyvirr skyldig tin
ett par grava fel. De av oss sonl ■crο frピ crlis

ごαnica Sundt och ■. sfrてtndi Sundt dir(sid・

57) upptaglla arterna skan i stinet vara
■. ′rarιrc“ rα  NIatth. respektive ■. rこ 1911′ οSα

Rossk. Fё r denlla rittelse fralllfOr jag hir

nlitt hjirtliga tack till Herr E Sundt, Svart―

skOg,vilken iven skinkt mig exen11)lar av de

fbrstninlllda arterna.
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