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1. Bledlus Larsenl \'. Hansen.

Vid Indals?ilren, i Fors och Ragunda socknar av Jiimtlands liin, har
jag vid ftera tillfiillen i juli och augusti tagit en sto.\,uxen, mdrkfdrgad
Bledius, som ej alldeles liknar: nigon fdrut kiind svensk art. Den fdre-
kommer i slamsand med gninalger pe n:istan helt yegetationsldsa stran-
der, som efter hdgvattnet pi vi.ren kommit att ligga ett stycke ovanfdr
vattenlinien. Nigra av exemplaren ha granskats av hd,jesterests-
dommer \rictor Hansen, som anser, att de Aro identiska med den danska
arten L&lseri, beskrir.en i Ent. lledd. r9+o, p. 58r-584. Sannolikt
fdrekommer arten ockse flerst?ides vid Klariilr-en i V?irmland, der dr
C. H. Lindroth och fiirf. funnit liknande exemplar tillsammans med
rr,dr a. R le d,i us-ar ler.

2. Bledtus Kutsae E. Kangas.

I slutet av juni 1947 z ex. (det. auktor) i .{bisko-trakten (bjtirlregio-
nen), varav det ena pe en flytjordslokal (morinmark) tillsammans med
Bledius latirentris A. Janss., Bembidiol grafeioides \hnst., tr[orychus
doozezsis llunst. oct. Hypnaidus algrdrrs J. Sahlb., det andra pi en slam-
sandbank med talrika Bledius qrclicus J. Sahlb. oc}l. Poppiasi Bernh,

3. Bledlus Bernhauert Popp.

Den z8/6 rg47 r ex. (det. E. Kangas) i Abiskq-trakten (bjdrkregionen)
i driftrand pe sandstranden av Torne tresk strax vester om Abiskojokks
m1'nning.

4. Gyrophaeaa pseudonana A. Strand.

Vid genomgingen av ett stort material av Cyrophaena nana Payk.,
som den 6/9 19,16 insamlades i smi gula skivsva-mpar ?v slekbt Hy|ho-
lozra vid basen av torra graahr (Ahrtts incanal pi fuktig iingsmark vid
Indalsilven i Jmt: Ragunda socken, erh<ills ocksA en J av Gyrophaena

?seudonana A. Strand.
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I.ig. a. Atheta Stra,adi G. Bck. 
- 

Fig. 2. A. Plattillons Waterh. 
- 

Fig.
inhabilis I{r. 

- 
Fig. l. A. alcdnd Er. 

- 
a. 8. tergiteff bakre Latrt hos

b. 6. stemitens bakre kant hos d. 
- 
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125

3. ..r.
J.

Arten, som dr beskriven i Norsk Ent. Tidskr. B. Y. H. 3, 1938, p. ro8-
rog, ster nana mycket nara, men skiljer sig fri,n denna genom 5-{
punkter i halsskdldens lingdrader (hos nana vanligen 3) och genom an-
nan penisform. G. pseudonara er fitrut tagen pi flera platser i Norge
samt ar.en kand Iran Finland och Schu,eiz.

5. Atheta (doconota) plan|froas \\'aterh.

Sammanlagt 3 dd och z ?9 ha vid olika tidpunkter $515,2o,6,27,7,
r/8) sornrama 1948 +9 tagits pa finmo i ett jordschakt ej lingt frln
Indalsiilven vid Stadsforsen i Fors socken (Jmt). Exemplaren s),.ntes
vara vinddriyna och h<irde sannolikt hemma pi nigon 6nnu ouppteckt
lokal vid dlr.en eller nagot av dess bifldden.

A- pl.onilrons ir m]'cket niira besliiktad med A. Slnndi G. Bck. Blda
arterna beskrivas och jiimfriras i en uppsats av dr G. Benick i Norsk
Ent. Tidskr- B. V. H. 3, p. roo-ro2. De viktigaste skillnaderna g?illa
halssk<ildens Iorm och glans samt tdckvingarnas punktering. Sekrast
k?innas hanarna igen p5. 8. tergitens och 6. sternitens utseende (iig. r-2).
Aven penisbyggaaden s-lmes vara vlsentligt olika hos de bida artema.

I de nordiska liinderna kdnner man A. flanilrons fttrut blott fran Syd-
norge. Arten fdrelaller att vara boreal, medan flmden av den nersteende
Strand.i peka pe en uteslutande subarktisk utbredning ftir denna art.
I Abiskoomridet har jag tagit flera Slrandi-exemplar pi fin slamsand
vid Nissonjokk. De uppeh<illo sig under torra videl6v, som rakat
hamna i smi gropar pi sandbankarna.

6. Atheta (Aaopleta) tEhabllts Kr.

J och t antrdlfades den r5i7 1948 tillsammans med. A. arcana Er. i
Lpl.: Mali socken under barken av en staende, briind torrbjtirk med
d,vergivna Scolytus-giLngar. I samma bjrirk levde Rhagium inquisitor L.,
Sa|erda scalaris L., Dend.rofhagus crenalus Payh,, Platyrrhinus resinosus
Scop., itskilliga Corticaria-arter m. fl. Tredet stod alldeles fritt pe ett
hygge, som nigra 6r tidigare ldpbrants.

A. inhsbilis iir tiverallt en mycket siillsynt tredart. Frln Finland
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Fig. 5. Br,'nd bjdrk, pa v ken Thymalus st blilis Reirt. antra{lades, De mdrka
flackarna pa den blottade veden ero mdgelbildningar f6rorsakade av svzunpeo

Trichodetma ligaorum }l.arz. Lpl: llale socken. r",rz r9{8. - Foto: f6rl.
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kinner man en lokal (Jakobstad: under granbark med ipider, brand-
skadad skog), frAn Norge en (Karasiok: under tallbark) och {rin Dan-
mark likaledes blott en (Esbjerg: under tallbark med barkborrar). Arten
'likr:.a.l' arcana, men skiljes frin denna genom mindre hoppsstorlek,
stdrre och bredare hul'ud samt nastan utsuddad, ]'tterst gles och fin
punktur pi halsskdld och teckvingar. Hanen har, i motsats tlll arcana,

7. och 8. tergitema fint komiga baktill och dessutom annan kontur pl
8. tergitens bakkant (fig. 3-4).

7. Plectophloeus ntttdus Fairm.

Sk.: Skiiralid den z9l8 1949 3 ex. vid sillning ar murkra bokstubbar,
&ir de levde i sillskap med bland andra Biblolorus bicolor Derr'y, Euplec-
tus piceus Motx.h., Karsteni Reich., punctalus Muls., Tomliui Joy och
deciliens Raflr- Aven de tre sistnamnda arterna s)'nas enligt Cat. Col.
1939 ej tidigare ha tagits i Skine.

PlacloPhloens nilid.us ktunes relativt latt igen pi dcn nestan opunkte-
rade, starkt gldnsande dversidan och pi avsaknaden av Hngdlinjer pi
tergiterna. I vira grannldnder er arten Itirut Iunnen pi Sjeland, der
den antriffats i gamla ekar och en ging i murket tallvirke. De ski.nska
exemplaren dverensstd.mma alldeles med ett danskt jiimftirelseexemplar.
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8. Thymalus subtllls Reitt.
Detta d.r en art, som kunde ventas fdrekomma i nordligaste Sverige,

och under resor dit har jag ofta siikt den. IIen fdrst den r3/7 1948lycka-
des det mig att finna ett ex. nara Malt kyrkby i Lapptand, der det i
si.llskap med Cryptophagus corlicitttts Thoms. samt Corticaria- och Enic-
mus-artq antreffades pi en hyggestrakt under barken av en sommaren
I6rut genom brand dtidad 12 cm. grov glasbidrk (fig. 5). Skalbaggarna
uppehdllo sig pa ett slags gr6nattiga m6getbildaingar, som olta bruka
upptreda p6. brandskadade ltivtrdd och som i detta fall hade Itirorsakats
av svampen Trichodermq lignoruru.Han (det. E. Ingelstriim). Tvi andra
sublilis-ex. to6;os en minad tidigare samma sommar av Nils Hiiglund pi
bjcirktickor vid Vittangi i Torne Lappmark.

Prof. Harald Lindberg har i Not. Entom. rg37, p. 20 23, utrett
Thymalus-arterna limbql s liabr., Aubd Leveilll och subtilis Reitt., och
i likhet med honom meste jag anse srrDtrTls vara en fr6,n limbalus v'il
skild art. Enligt Lindberg avviker sablilis frir. liu.bahrs genom smalare,
mera langstrAckt kroppsform, mycket Iinare och tiitare punkterade samt
niirmare varandra beldgna elytrastrimmor, vilka pi mitten av vardera
tiickvingen aro m!'cket oregelbr:rdna, si. att de knappast verka som
pu*tstrimmor, mycket smalare kant pi. e\tra samt nagot kortare an-
tenner, vilket serskilt gaUer 6. leden.

De svenska exemplaren stamma val iiverens med denna beskrivning,
men;iro dessutom, med undantag av kanterna pe elytra och thorax,
ni.got rndrkare i fiirgen iin lirnbatus, t istaD metalglensande, och ha
kantsrimmen vid suturen tf'dligt upphdj d sant i framre delen pi 4. ,
6. och 9. tacklingmeUarrummen antydan till ribbor eller isar. Eniir
alla tre exemplaren dro honor, ha de hanliga genitalierna hos sublilis
och limbalus ej kunna.t j6mf<iras. De honliga liimnade ej nigon ledning
vid artuppdelningen.

Thymal,us sttblilis ir visserligen beskriven frin Kaukasus, men senare
fynd, siirskilt de Iennoskandiska, visa, att artens huvudutbredning i
fdrhrillande till oss ar ostlig, sannolikt med ty:rgdpunkten i norra Ryss-
land och Sibirien. Den iir i de nordiska l?inderna uteslutande funnen i
de nordligaste delarna av Finland, Sverige och Norge och ha,r dit seker-
ligen invandrat 6sterifrin. Tlrymalus limbatus dr diiremot en sydlig
invandrare, av vilken iag sett beLiggex. Dordligast lrArl H?ilsingtand.
I Cat. Col. 1939 upptagas tor lintbatus aiven Jamtland och Lappland,
vilket enligt dr Jansson grundar sig pi av honom granskade exemplar
frin dessa landskap. Silunda skulle de bida arternas utbredning i
Sverige, i motsats till f<irhi.llandet i vira grannlender, till en del samman-
falla.

9. Nanophyes SahlberEt Sahlb.

I en samling gotHndska ska-lbaggar, som Ialtassistent Nils H<iglund
skickade mig ldr bestemning, lanns ett exemplar av Nanophyes Sahl-
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bergi, taget i vinddriftmaterial pi Ftr<in den 9i6 1948. Ett annat an-
merkningsvert f1'nd fr,in samma lokal var Trogophloctrs oDesrs Kiesrv.,
av andra samlare under senare ar ocksa antralfad i Skine och Uppland.

I Svensk Ins. latna 9. z, p- ro8, har prof. Aurivillius medtagit Nazo-
phyes SahJbergi under motiveringen ruppgiven sasom tagen i Sterige,r.
Sannolikt har han ddrvid ha{t i tankama en uppgift i Seidlitz: Fauna
Baltica r89r, der det omtalas, att arten skulle finnas i Finland och
Sverige. I Cat. Cot. r93g har den emellertid strukits som svensk, fiir-
modligen darfdr, att n6got behggex. ej fdrelegat och Idr att de svenska
utbredningsuppgifterna i Seidlitz ibland visat sig r.ara mindre tillfiir-
litliga.


