
Anteckningar om intressaatare eller mindre kiinda
coleoptera.

Orectochilrc zaTlosrs Miill. - Pa ett sandigt parti av stidra Hjil-
marstranden vid Lippe i Siidermanland sigos vid besiik den t6/7 r95o
en del tjocka kokor av uppkastad, men innu i vattenlinjen liggande
torv, Vid nedtryckning av dessa upptdcktes tusentals exemplar av ovan-
sti,ende art, vilka snabbt llmnade torven och summo ut i vattnet. Det
iLr sedan li.nge bekant, att Orectochilus inte endast triffas i rinnande
vatten, och jag har vid ett par tillfdllen sett den vid sjiistrinder, dock
aldrig i si stort individantal. Det ir emellertid tydligt, att den i sttire
sjtiar kan iinna fullt acceptabla livsvillkor. Som bekant ir arten ett
skymnings- eller nattdjur, och den hade tydligen under den )'tterst
varma och soliga dagen s6kt sLydd undan solstrilarna inne i torven.
Dir hittades ocksi ett par exemplar av Limtius ttberculatus Mill,
en art, som likaledes trifias blde i rinnande och stillastiende vatten.

Helophonts Islicollis Thoms. - Av denna sillsynta, men i spridda
landskap frin Skine till I-appland funna art mi hir omnimnas ett
fynd i en liten tjirn invid stidra stranden av sjtin Diasen i Los socken,
Hilsingland. Sannolik var arten allmi.n dir, ty vid en den t9/5 t947
utfiird hivning tillvaratogos i f6rbigiende nigra H elo phonrs-exemplar,
varav icke mindre dn itta stycken visat sig tillhtira denna art.

Hydnobius claviger A. Strand. - I september-oktober 1949 hitta-
des flera exemplar av denna tidigare endast frin Gotland kdnda art i
Almunge socken, Uppland.

Liodes llaaescens Schm. - Flera exemplar insamlades i september
r9r49 och oktober r95o, likaledes i Almunge socken, Uppland. Nirmare
detaljer komma liksom ftir {iiregiende art att publiceras senare. Arten
ir ny fiir landet men funnen bide i Finland och Danmark (Jylland
och 6arna).

Lestezta lonthnlis Kies. 
- 

Den z9/6 t946 antrifiades ett exemplar
pi vistsidan av Ivii, Skine, alldetes invid stranden av Ivtisjiin, i en
liten trarAnna, vilken ledde vatten fren en killa. Rdnnan var bevuxen
med finbladig mossa. Arten ir ny f6r Sverige men kind frin Danmark
(Jylland och iiarna).

2-rz3tot E tt6. Tir'lt - ,4,s. 7r Hdt ,-2 1t952)
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Lestma monticola Kies. - Vid sillning av vattendrankt mossa vid
randen av en mycket liten skogsbick ej lingt frin Tandtrergets fibodar,
Lima socken, Dalarna, togos tvi exemplar av denna art den t/8 r9r44-
N{itt fynd ar redan annralt av Klefbeck (Entomol. tidskr. 1949 p. 84)
men mi hir omnit'rnas i samband med en nirmare beskrivning av loka-
len. Skogsbicken var snabbt rinnande, och djuren togos omedelbart
nedanfdr ett diruinutir.t vattenfall pa ca 2 decimeters hiijd genom skak-
ning iiver vitt papper av den uppryckta mossan. Vattnet var friskt
och kallt, och lokalen erinrar silunda om den av Palnr (Entomol. tidskr.
1947 p. t7t-72) fiir denna art omnemnda, jinrtlindska lokalen.

L. monticola uppticktes i virt land av den tyvirr alltfttr tidigt bort-
gengne coleopterologen Axel Frisendahl, som antriffade den i Storlien
(Entomol. tidskr. rglg p. 5r). Enligt Catalogus coleopterorum rg3g
var sydligaste hittills kinda landskap Hirjedalen.

Trogophloeus lindrothi Palm. - Nigra exemplar tagna den I8/5
Ig48 vid stranden av Milaren vid Uppsala universitets naturpark,
Virdsdtra, Uppland. Nirmare redogiirelse f6r fyndet kommer fram-
deles att limnas i annat sammanhang. Arten beskrevs efter exemplar
{rin Skine och Gotland (Notulae ent. 1943 p. 97) och har sedermera
ocksi antriffats i Dalarna (Entomol. tidskr. t949 p. 89).

Trogopllloeus oDrsrrs Kies. - Funnen i nigra exemplar samtidigt
med fiiregiende art. Sa litt jag vet ir arten innu icke publicerad fri.n
virt land, men dr O. Sjtiberg liir ha antreffat den vid Dalarii.

Gyrophaera hcidula Er. - Vid olika tillfiillen iir arten iakttagen
pi svamp i Almunge socken, Uppland. Enda hittills kinda sikra fynd
av denna sdllsynta art ir publicerat av Olsson (Entomol. tidskr. 1946
p. 8r), som fann den pi Svartsjtilandet i Uppland.

Heterota plurtbea Wath. - Vid understikningar pi Hallands Viderii
somrarna r95o och r95r lyckades jag finna denna ftir Norden nya
art pe ett par stelen under ting vid havsstranden. Det enda {tirut upp-
givna fyndet frin Norge ir tvivelaktigt (jir Strand, Norsk Entomol.
tidsskr. r95o p. 83).

Ebaeus pedicularis F. - Ehuru icke ny ftir landskapet mi hir om-
nemnas ett fynd av denna sillsl'nta art vid hivning pi en ing vid
Karlsby fi.bodar, Sundborn socken, Dalarna, der, 2S/Z 1944. Den fiire-
kom dir tillsamman med den betydligt ranligare Attalus cardiacae L.

Trichoceble mennonia Kies. - Ett par exemplar fri.n Uppsala uni-
versitets naturpark vid Virdsitra, Uppland. Ni.rmare redog6relse ftir
fyndet framdeles i annat sanlmanhang. Arten dr ny fiir landskapet.

Corynbites biluslulatus L. var. lenebricars Buyss. 
- 

Denna form,
kinnetecknad av helsvarta elytra, synes tidigare blott ha iaktagits i
Skine men ej i Uppland, dir den nir sin hittitls kinda nordgrdns.
Ett exemplar insamlades 1949 i Almunge socken, Uppland.

Aphatisticus prrsil/rrs Ol. - $qm gn egendomlighet m5. omnd.mnas,
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att ett exemplar av denna art erhtills pa Ven sa sent pe eret som den
tz/g 1948.

Sterelmis canaliculatus GYLL. 
- 

Denna ytterst s'illsynta art var
endast Iunnen av Gyllenhal i Halland, di Sellman antrdflade den i
Ostergt tland r9r7. Som bekant avled Sellman r92o, och han fick aldrig
tillfiille att publicera negot narmare om det remarkabla fyndet. Di
jag har tillging till Sellmans elterlimnade anteckningar, torde det ha
sitt intresse att hir citera vad han siger om iteruppticken av djuret
i Sverige. Anteckningen frin den 8-j/9 I9I7 lyder:

rFtiretog denna dag en vandring till Tannefors. Denna exkursion
gav ett uppseendevickande resultat. Stingln uppdelar sig ovanfiir kvar-
nen i flera armar, i vilka vattnet nu, trots det liga vattenstindet, har
en avsevird fart. Jag avrev och sillade stenarnas Foriinalis och erhiill
ddri Helmis Maugei, Carpalhurs scrobictlatusr etc. Under stenar in-
f.iLngades Latheluis Volchuari talrik. Tog dirpi till vattenhaven, vil-
ken inbragte mig, utom Helnis Maagei och Lathelmis Volcbnnri, vilka
voro vanliga, ocksi Slerelrt is catalicalatus, vilken dirmed iteruppt6ck-
tes {iir vart land. Gyllenhal har en ging funnit den vid havskusten vid
Halmstad. Sedan har den ej iterfunnits. Redan i liirsta hivtaget erhtills
ett exemplar, vilket efter en dags traget stikande bragtes upp tilt itta.
Sillsynt fanns dir ock pi samma steniga botten som Sletelnis Liunius
tuberculatus (och ett exemplar ay Limnius ?troglodytes).>

Ftir den 3o/9 rgrT lyder anteckningen:
>Siike hela dagen efter Stenelmis. Lyckades denna dag fi se, hur

den levde under vattnet. Den synes sitta inkrupen i hiligheter pi i
det rinnande vattnet liggande fiiremil, Irimst di skrovliga stenar. Ett
exemplar fann jag inkrupet i en ganska djup hilighet i stenen. Dock
hiller den sig ingalunda slaviskt till sten. Si fann jag bredvid varann
tvi exemplar av djuret under barken pa en i vattnet linge legad gren.
Tillsammans erhtillos itta exemplar, varav fem togos i hiven.>

Hirmed sluta anteckningarna om Stercluis, bortsett fran att han
Itir den 5/Io samma ir omni.mner att en elev, som han intresserat ftir
saken, denna dag kom till honom med ytterligare fem exemplar.

Emellertid meste Sellman senare, sikerligen nigot av de narmast
ftitjande iren (han stannade som liroverksadjunlt i Link6ping till
december r9r9), ha pi nltt besiikt lokalen och din'id insamlat mer
material, ty hans samling innehtill ett mycket stort antal exemplar av
sillsyntheten. Sjdlv har jag en ging ftir nu ritt linge sedan besiikt
Tannefors men utan att lyckas finna djuret, miijligen beroende pi. att
vid mitt besiik omfattande reglerings- och ombyggnadsarbeten ftire-
togos pe steltet, vilket var det enda, dar vattnet var grunt och {orsande
samt Hmpligt fiir arten. Nltijligen kan den dirfiir nu yara utrotad pe
platsen.

1 Tlogophloe$ orrxor J Steph.
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Reitter uppger i sin Fauna Germanica, att arten skall leva ran Baum-
rvurzeln, Reisig, Genist etc.r.

Mekgethes hofnanni Rtt. - I Catalogxs coleopt. 1939 i,r denna
art med ? upptagen ftir 6land. Frin Arild, Skine, har jag ett exemplar,
som jag {ann dir den 7/7 r9r44 och som av Sjdberg med nigon tvekan
b€stimts tilt hofman men som emellertid synes stamma bra med
denna art.1 Nyligen har arten rapporterats frin 6land av Olsson (En-
tonrol. tidskr. 1948 p. 95).

Diplocoelus [agi Gul'r. - Nigra exemplar funna i Almunge socken,
Upphnd. Nirmare redogtirelse fdr fyndet kommer att ldnnas senare.
.A.rten ir tidigare endast uppgiven ftir 6land, Siidermanland och Nirke.

Crlptophagus c,slirdrus Kies. - \rid hivning pi en ing vid Skiret,
Brunnby socken, Skine, togs ett exenrplar av denna itir landet nya
an den 28/7 r95o. Den ir fiirut kind frin Danmark. Jansson har
upptagit arten frin Sverige, men det har sedemera visat sig, att exem-
plaret var felbestamt ( jfr Jansson, Entomol. tidskr. ryzr p. r97--$).

Pholacrus srccicrrs Palm. - Vid ett sammantrade i Entomologiska
fiireningen i Stockhotm den z4/3 I9r47 meddelade Axel Olsson (j{r
Entomol. tidskr. 1948 p. 95) att han i Norakirret vid Danderyd, Upp-
land, funnit denna ftir vetenskapen nya art, vilken sedernrera beskrevs
av Patm (ibid. t947 p. t8z). Som ytterligare bidrag tilt kinnedomen
onr artens utbredning mi hir an{iiras fiiljande av mig gjorda {ynd i
Uppland: Tursbo, \'assunda socken r5/5 1938; Igelviken, Singa soc-
ken 3r/5 1942; Hjelstaviken t/6 t947; Harparbol, Almunge socken
r/6 tg5o:. Husbyborg strax norr om Uppsala z/6 rg5o.

Olibrus flotticornis Stumr. - Av denna hittills frin Gotland, Virm-
land och Dalarna kinda art har jag funnit exemplar i Almunge socken,
Uppland, dcn zr/7 1948 och i Fors socken, Jimtland, den 7/7 t945.

Corticorita lanftiara Sharp. - Nigra exemplar ero tagna i Almunge
socken, Uppland. Hittilh er den blott kind frin Ragunda socken,

Jamthnd.
Myrntecorenus z,aPorarioru.m Gu6r. - Nigra exemplar antrifiades

i nirheten av Hilsinggirdens villasamhille (mellan Falun och Korsnis)
i en komposthtig i september r95o. Palm (se Jansson, Entomol. tidskr.
tgzS p. t3z) har funnit den pi liknande satt. Arten synes fiirut blott
vara tagen i Ostergiittand, Nirke och Virmland.

Cicores uariegatus Hellw. - Pi flera platser pi Hallands Viiderii
iakttogs arten allmint i juni I95I pi boksvanrp.

Grynobiw tricolor Ol. - Aven denna art var ej sd.llsynt pi Hallands
Vdderii i juni r95r.

Dorcalona serra Panz. - I Catalogus coleopt. 1939 finnes endast
utbredningsuppgiften rStockholmr angiven, och arten tycks vara ytterst
sillsynt. Jag har iren 191&-49 funnit talrika exemplar i Uppsala

I Tandningen pi hiiger och vinster lramtibia ;ir sinsemellan Digot olika.
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universitets naturpark vid Vardsatra, Uppland, varom n6rmare skall
meddelas i annat sammanhang. Nyligen har den iven anmilts frin
Hilsingland av Palm (Entonrol. tidskr. rg5o p. I39) efter exemplar,
tagna av Htiglund.

Aderus fertatonus Deg. - Ett exemplar hivat i Siindreskog pi
Hallands Vdderii den r/8 r95o (jfr om denna art Jansson i Entomol.
tidskr. r9z3 p. r75).

Eled,onoprius annatrs Panz, - Flera exemplar antriffade i en bok-
stubbe pi Hallands \ri.derti i juni r95I. Tidigare har den tagits dir
av B. Rapp och A. Olsson. I Catalogus coleopt. 1939 ir den anltird
blott fr6.n Smiland.

Apltodias tottct losus &Iull. - Av denna mycket sillsynta art tog
jag ett exemplar i kospillning pi Ivti, Skine, den z9/6 t946.

Leioderts Aol/ari Redtb. - I juli r95I fann jag ett exemplar i
Almunge socken, Uppland. Tidigare blott kind i ett svenskt exemplar,
antrefiat av Jansson i Nirke.

Mesosa nebulosa F. - Tre exemplar togos pi Ivii, Skine, den z9/6
19146 vid bankning av rishtigar i ett skogsbryn pl iins norra del. Hti-
garna bestodo huvudsakligen av bjiirkris. I juni r95o antriffades llera
exemplar pa unga ekar pi Hallands Viderii.

Lanfrosoma concolor Stun. - Di jag den t5/7 1939 hivade om-
kring en liten i havet utfallande bdck strax intill Arild, fick jag helt
ovdntat i hiren tre exemplar av den sillsynta, dittills endast frin Sni-
land och 6land kinda arten. Den har sedermera trots tve besiik pa
platsen icke kulnat aterfinnas och ir ej heller senare funnen amor-
sti.des i virt land. Vegetationen omkring bdcken utgjordes av rik iirt-
vegetation, bl. a. Afihriscns siloestris och Aegopodium podagraria, vil-
ken senare uppges som djurets niringsvixt.

Tropideres sepicola F. - Var i juni r95r pifallande vanlig pi Hal-
lands Viderti.

Tropideres und alus Panz, - tlnder senare ir synes denna art
endast ha anmelts Iran Skine (0. Broby, Nordani) och Halland
(Veinge) av Nyholm (Opuscula entomol. r94r p. t4). I slutet av
juni 19146 fann jag tre exemplar vid bankning av en hiig ltivtrddsris
inne i skogen mitt pi Ivti, Skine, i ndrheten av det dir beligna pen-
sionatet.

Diodothynchrs a stridcus Ol. - Det i Catalogus coleopt. 1939
anfdrda upplindsl'a fyndet av denna sillsynta art grundar sig pi ett
exemplar, som jag som skolpojke antriffade vid Uppsala.

Apiot putctigentnr Pa1'k. - Denna sydliga art ir visserligen redan
ftirut uppgiven fiir Uppland, rnen fynd ay arten i Dannemora den
29/5 1949, di fem exemplar antrdfiades vid hivning. kan vara skiil
att omnarnna och torde vara det nordtigaste i landet.

Dryophthorus corticalis Payk. - Palm anfiir (Entomol. tidskr. r95o
p. r42) att han i juni r9r49 vid Sandbickshult i Smiland fann talrika
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larver och imagines av denna art i en murken furubri.da, som Eg in-
biddad i gammal sigspin. Pi samma sett tog jag arten talrilt i nir-
heten av Hornsii station, som ju ligger ej si lingt frin Palms fyndplats.
Bitar av furuvirket, som i detta fall inte var en brida, utan ett tjockare
trastycke, sonr visserligen var mycket murket, men delvis dock hirt,
hemtogos och lades i klickningslidor. Det innehiill vid inliggningen
talrika imagines. Enrellertid visade det sig att icke ett enda exemplar
kriip ut i glasriiren. Djuret ir ocksi. synnerligen triigt och det var
dirftir heller knappast att vanta att negot exemplar skulle krypa ut.
Vid senare inspeLtion visade sig alla diida. Si mycket egendomligare
kan tyckas, att jag vid hS.vning pi. trid och buskar vid Sandbd.ckshult
den t6/7 tW, diL jag i sillskap med dr Anton Jansson {tir fiirsta
gingen besiikte denna intressanta trakt, fick ett exemplar i hiven.

Magdalis flaaicornis Gyll. - Av denna hittills endast frin oland
ki.nda art togos flera exemplar p6, Hallands Viderti i juli I95o och
juni r95r.

Acalles turbatus Boh. - Flera exemplar av denna son ytterst sil[-
synt ansedda art antriffades pi Hallands Viderii i juni r95I.

Ceutorrhynchw eupltorbiae Bris. - Av denna liir landet si vitt jag
vet hittills ej publicerade art har jag ett exemplar, antrifiat vid hiv-
ning utefter sjiistranden i Uppsala universitets naturpark, Virdsitra,
Uppland. Dessutom ftireligga exemplar frin Fi,rila socken, Hilsingland,
8/6 1943 och frin Fors socken i Jimtland 7/7 1945.

Eubrychius aelatus Beck. - Vid besiik vid Ti.kern I9I3-I4 kon-
staterades denna art rdtt allmdnt bland vegetationen i det grunda
strandvattnet vid Vdversunda, dir den pi artens karakteristiska men
eljest ftir en vivel frimmande satt sakta simmade {ram i vattnet mitt
emellan bottnen och ytan. Arten har i vtrt land en utpreght sydlig
utbredning och synes i allmdnhet vara sillsynt. Den nordligaste l6re-
komsten ir enligt Catalogus colmpt. Ig3g Stockholm, men detta fynd
i.r gammalt - redan an{iirt av Thomson 1865 

-, 
och arten synes i

nutiden icke ha iterfunnits si nordli$, miijligen med undantag av det i
Catalogus anftirda fyndet i Nirke.

Hylurgofs glabralus Zett. - Av denna nordliga art antrafiades ett
exemplar den 3o/5 I9r45 pi en vedtrave vid Naturhistoriska riksmu-
seum. Den ir icke tidigare angiven ftir Uppland nren di.remot fiir
Siidermanland och Vistergiitland. Huruvida veden hi.rstamn'nde frin
traken var tyvdrr onriijligt att avgitra.


