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r. Ptinella limbata Hccr (f. typica)

Av huvud{ormen med svarta dgon och genomskinande, m6rka flyg-
vingar sSmas inga svenska exemplar ftirut vara kiinda. Den har av mig
antreffats under svampig l<innbark den z8i8 rg53 i Upl. 0r,ergrans sn.

2. Autalia lonlllcornls Scheerp.

Den ovannemnda arten, som nyligen beskrivits av prof, O. Scheer-

Peltz (Ent. Monthly Mag. 1942, p. to4-ro7J, stir Autalia impressa
Oliv. mycket nara men skiljes fr6n denna pe robustare gestalt, Hngre
(sarskilt 4. leden) och mot spetsen mindre starkt fdrtjockade antenner,
mindre men mera _utsteende rigon, bakAt tydligt konvergerande hals-
sktildssidor m m. Aven de hanliga genitalierna uppvisa olikheter (kon-
staterat av Victor Hansen). Den nya arten er hit-tills kdnd Irin Eng-
land, Holland, Belgien, Frankrike, Sydtyskland, Osterrike, norra Ita-
lien och Danmark. Fdrmodligen har den en innu vidstrdcktare ut-
bredning.

Sedan jag erhalit sakert bestimt jimfdrelsematerial av hdjesterets-
dommer Victor Hansen, har jag med f6ljande resultat gett igenom mina
svenska ex. at' Aulalia impressar, inalles 5z stvcken.

A. longicornis: SmiL Strbmserum; Og. i(isa," Roks, St. Aby och v.
Tollstads socknar; Upl. Alvkarleby sn; Vstml. Strtimsholrn; Dlr. By sn;
Gstr. Hedesunda sn.

A. impressa: Sk. Hdckeberga; 0g. Omberg; Jmt. Fors sn.
Efter mitt material att d<ima skulle alltsL longicornis i Sverige vara

den vanligare arten. Ej pe negon av lokalema har jag funnit arterna
tillsammans. De torde ha likartat levnadssatt och f<irekomma inom
sin biotop vanligen i mdngd. Autalia impressa har jag antrelfat i rutt-
nande svampar pi marken och triidstammar, A. longicornis pe samma
satt men darjemte i grivlingspillning och i bottnen av gamla rovfigel-
bon. En tredje, na$taende, fr6n England beskriven afi, Autalia bruti-
cornis Blair, skulle m<ijligen ocksi kunna tiinkas fdrekomma i de nor-
diska ld.nderna.
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3. Atheta (s. str.) tulvlpennis Muls. Rey.
'tvA. lill aqualica'fhoms. bestamda Alheta-ex. (ifr Ent. Tidskr. r93r,

p. 4o), tagna den 716 rgzg i Rdks sn (Og.) bland fuktiga granbarr pi
hdglend mor:inmark i gamma.l barrblandskog, ha vid f6rnyad gransk-
ning belrrnnits rara luhtipennis Muls. Rey. Fdr detta tillrdttaliiggande
har jag att tacka min viin Victor Hansen, Ktipenhamn. Ett annat, pe.

Omberg taget ex., som av dr Bernhauer pi sin tid bestamts li,.ll aqua-
lica, motiverar emellertid, att ,O9., fdr denna a.t bibehAlles i Cat. Col.
rg3g- A. lulvi|etzls ir f<irut antriiffad i Danmark och sddra Norge
men ej i Finland.

4. Mellgethes subaeneua Sturm.

Den 7i5 1953 bivade jag c{ter skalbaggar i LAnna sn (Upl.) pi blom-
mande ritsippor Qlnemane nemotosa), varav det fanns stora mattor.
Resultatet blev tvl Meligeth.es-ex., som visade sig vara den ftir landet
nya arten subaeneus Sturm. De d,verensstemma i alla detaljer med tre
utlindska ex. av denna art i min samling. Bestdmningen har diirjiimte
verifierats av Victor Hansen.

I Nordeuropa Lr Meligethes subaeneus tidigare blott funnen i syd-
rjstra Finland (Nykyrka). Enligt handb<ickema skall arten leva just i
blommoma av vitsippa.

5. Dorcatoma punctulata Muls.

Sedan jag erhrillit tre ex. av denna art fnin Nordtyrolen (leg. A-
Wtirndle), r.ilka efter genitalunders6kning befunnits vara riktigt be-
stdmda, har iag mctodiskt sdkt den i olika delar av Sverige. Ftirst den
2216 rgs3lyckades jag finna r ex. nara Strdmsholrn (Vstmt.), der det
antrdffades p Polyforus sulphureus, som vaxte vid basen av en gam-
mal, ennu levande ek. I de nordiska liindema har Dorcatorna funclu-
lala iorst upptackts i Norge (Norsk Ent. Tidsskr. 1938, p. 8o) och
sedan i Finland (Ann. Ent. Fenn. r95r, p. 176)- | Danmark er arten
diremot ej funnen.

6. Phyllotreta armoraclae Koch.

Bankdirekttir H. Arvall hade venligheten att pe fdrsommaren 1953
siinda mig en serie svenska exemplar av Phyllolrela armaraciae och bad
samtidigt, att iag vid tillfille skulte anmila Iy,ndet. -{rten hade i maj
varit vanlig pi ftin'itdad pepparrot i en av Gdteborgs kolonitredgirdar-
Hannarna ftirekommo i <iven'igande antal, i motsats till vad som eliest
brukar vara {allet med halticinerna. K<insfdrdelningen uppskattade hr
Arvall till omkring 75 96 hannar och 25 o,/o honor.

I de nordiska ldnderna iir arten tidigare blott funnen i siidra Finland
(Abo och Nyland enligt Grill). Man fAr viit antaga, att den till Gitte-
borg inf<irts med tradgardsvaxter fren utlandet men att den i sddra

li'tto,',o|. Ts- -lrg. 75. H, t, tg51

TH. I'Al-11: FOR SVERIGU \\'.r\ COLEOPTERA. Xlv



12 E\TOITOLOGISI{ TIDSIiRIT-T r95.+

Sverige har fdrmaga att acklimatiseras och dir kanske rent av kan
komma att upptrada som skadedjur. I Svensk Insektfauna, Vaxt-
baggar, r9r7, p. ro2, meddelar Aurivillius i en fotnot, att Ph. armoraciae
sannolikt fdrekommer i Sverige, men beHggexemplar har han tydligen
ej sett. Det troliga ir nog ocksi, att den lett igenkinnliga arten d6.
ej funnits i svenska samlingar och knappast inf6rlivats med landets
fauna fd,rrin de allra sista iren.
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