
Bidrag till k?innedomen om svenska skalbaggars
biologi och systematik. +-9.

De flesta koleopterologer ha nog stdtt pd svirigheter vid besttim-
ningen av Dorcatoms. Arterna inom detta dakte 5.ro varandra mycket
lika till det ,ttre. Fdljer man nigon av de d.ldre handtxickema, t. ex.
Reitters Fauna Germanica, befinnas de diri upptagna artskiljande ka-
raktirema till stor del vara relativa och utan sekert fixerat jiimfdrelse-
material svira att fn ett riktigt grepp om.

Och dndock ero Dolcal,oma-arLerna vlil differentierade, ner hensyn
tas till andra karakterer en de i de ?iltlre handb6ckerna anf<irda. De nya
aro fremst ktinskaraktererna - antennemas olika form hos jJ och
QQ och genitaliemas utseende hos dd - samt undersidans punktering.

A. Strand (1938, s. 8o o. f.) var den fdrste, som i samband med be-
skrivningen av en ny Dolcatoma-art (zoDnsla) pivisade skillnaden be-
trallande hanens antenner och de har iga genitalierna hos drcsdensis
Hbst, robusta A. Str. och iunilulata Muls. Lundblad (1943, s. r87 o. f.)
har ytterligare redogjort fdr olikhetema hos robusta och dresdensis och
ld.mnat goda teckningar av dessa arters hanliga kopulationsorgan. Sjllv
har jag nAgot bertirt kannetecknen fdr sena Panz. samt avbildat denna
arts aedeagus och antenner (Palrn r95o, s. r3r, r39). Slutligen har Han-
sen (r95r, s. zrz o. f.) givit oss en god tabell ftjr best?imning av de danska
Dolcaloma-arterna. Dessa ero emellertid blott tre, medan vi i Sverige
ha sex arter. I den danska tabellen har det ddrltir ej varit n<idviindigt
att berdra skillnaden mellan hanamas genitalier.

NAgon fullstiiadig bestaimningstabell, som gjorts upp efter moderna
linjer, har hittills saknats fdr de svenska Dolcatomq.-ar1.erra, och det er
fcir att avhjdlpa denna brist som f6religga.nde redogdrelse tillkommit.

Fig. t-6. - Puakierung des e.sten Bauchsegmertes (a), Fiihler des di (b) uad
9 (c) utrd Aedeagus (d) votr: !. Dorcatorna ltat kornis F. - 2. D. chrysori.lirra
Sture. - 3. D, sena P^nz. - 4. D. fudulala Mldls. - 5. D. d.resdcnsis lfbst. -6. D. /obtsta A. Stra[d. - Orit.
Entonol. Ts. Arg- 26. H- r, rg1s

,\v

,I'HL RT: P.{I.II,

4. Dorcotorna-Atteta (Anobiidae).
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Av de svenska Dorcalorto-atlerna 'dto llaliconis F. och chrysomelina
Sturm ratt vanliga inom omriden med gamla murkna ekar, fuesdensis
Hbst ganska allmdn i hela landet, robusta A. Strand nordlig och v6.t pA
det hela taget seUsynt, s?r/a Panz. siills5mt och sporadiskt upptriidande
i sridra och mellersta Sverige t. o. m. H?ilsingland och lunctulata Mtis.,
som Idrst rg53 uppteckts tillhiira vir fauna (Palm 1954, s. rr), sannolikt
mycket siillsynt och hittills endast pavisad frA.n tvi lokaler i Mdlar-
dalen och en pA Tockendn i Hjilmaren. Frekvensen dr dock i fallet Dor-
cotoma ett relativt begepp. I det fria ser man arterna mera siillan och
de mest i enstaka individ. Men lyckas man spara upp deras utvecklings-
stdllen, kunna de oftast erhillas i stdrre antal, d.ven de som sdlls5mta be-
tecknade formerna. Fdr egen del har jag lyckats uppl6da och klacka
samtliga arter, varftir utredningen grundar sig pi ett slmnerligen om-
Iattande material.

Dolcolomo-arterna.leva i svampigt virke eller i trddsvampar av sliktet
Polypotus, men varje art sJmes i viss min vara specialiserad. D. llaai-
cornis och chrysomelitua f<iredraga riidmurken ekved, som genom fukt
erhe it en miuk, i ytan liksom mjdlig konsistens. Sedan ved uppster
giirna i hAtigheter eller invid sprickor pA stammar och grenar av gamla
murkna ekar, nigon gdng ocksl andra trddslag, slsom ldnn och alm.
Ibland har jag sett arterna eller den ena av dem utvecklas i basen av
totka\de PolyPorus sul|hu/eus, som !1r-\it ut frAn ekstammar, diremot
aldrig i hirda tickor- De ftirekomma stundom i samma trAd, dock - sA-
vitt jag kunnat finna - ej blandade med varandra utan i skilda delar
av veden.

D. d.resdensis och robusla utvecklas i harda tickor (t. ex. Polyporus
fomznlarius, igniarius och finicola\ pL diverse lcivtrd.d, kanske frS.mst
bjdrk och asp, samt neton enstaka geng even pe ta och gran. Icke vid
nigot tiUfelle har ia8 Heckt mer iin en a"v artema ur samma ticka.

D. sena dr hittills blott kleckt ur uppmjukad ldvtrdtlsved, som varit
ber.'uxen med Polyporus lanigatus eller nigon liknande resupinat. Dessa
svampar kliida antingen Jrtveden av torra stampartier eller insidan av
en stamhelighet. Som verdtred iiro hos oss dn si ldnge k?inda bitirk, al
och bok.

Tv6. av D. punctulala-fynden (leg. PaLn) gjordes i halvtorra ex. av
Polyfo/us sulphureus pd ek. Endast en enda hona tillvaratogs vardera
giingen, och tenkbart er, att hon upp€htill sig i svampama fitr aggtigg-
ning. Vid det tredje fyndet - i Overgrans socken, Uppland - kunde
daremot artens utveckling och levnadsansprik narmare studeras. Pi
senh<isten 1953 hittade iag en kolol],i Dorcaloma-larver i ett mycket gam-
malt, snart sdnderlallande exemplar av Pol,yporus pinicola pL ert tv6,
meter hdg stubbe av oxel (Sorbus inlernedia). Stubben (fig. 7) var genom
svampautreppet murken i det inre och dessutom se starkt skadad av
brand, att barken fallit bort. Larver fdrekommo i minst tvi otka stor-
lekar i det inre av tickan. Sedan denna - med tanke pA den rett ovan-
l:-ttornol. T's. .irg. 26. H. t, 1955
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F'ig. 7. In einem hcherpilz lPolt?otus Pinicola.l a6 rotfaulen, durch Feuer g€-
t6teten Stamm von .SorDas ;nlermedid lebten zahlreiche I-erven \ton Dorcalomo

?t nclulara Muls. Upplatrd: Gemeinde Ostergran.5.ro. 1953. - Phot.: verf.

liga fdrekomsten av Dorcalorr.a-larver - tagits med hem, f<in'arats i
det fria till mitten av januari 1954 och ddrefter placerats i uppvarmt
rum (f<ir drivningr i fdrtid), kldcktes i mars samra ar ett std,rre antal
functulala - och endast denna art. Cirka r/4 av ex. voro JJ och 3/4
??,

Samtliga artemas larver bruka vid Idrpuppningen, som sker inuti
veden eller svamparna, av gnagmjdl och exkrementer f6rfirdiga sig en
kokong. Sannolikt ger denna puppan ett gott skydd mot temperatur-
och fuktighetsvexlingar, rovinsekter m. m. Dolcotonta-artemas utveck-
Ing er minst tveerig.

Vid bestemning an Dorcaloma meste man hilla k<inen Atskilda samt
taga loss och montera bukplattan f<ir sig f<ir granskning av punkturen,
eventuellt ldr understikning av k<in och genitalier. Darjemte rekommen-
deras en enhetlig och noggrann uppsattning av djuren. Alla arterna
kunna vdkert bestammas utan granskning av de hanliga sexualorganen,
men Itir kontroll av best6mningen - t- ex. di jamfdrelsematerial av
andra arter saknas - kan genitaluaderstikaing vara av viirde, i r.issa
Iall knappast undvaras. Aedeagxs er av komplicerad byggnad med
flera delvis Htt avbrytbam delar, varfdr fdrsiktithet brjr iakttagas un-

Entottol. Ts. .4rg.26. H. I, ry55
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der framprepareringen. Vid jS.mftirelse med teckningama i denna upp-
sats bdr organet widas rett och helst vara behandlat i natronlut och
nejlikolja, se att detaljerna viil s5mas. Siviil antenner som aedeagus
iiro avbildade i samma relativa skala. Av detta framgAr, att de ero av
olika storlek hos skilda arter.

Besfimh[ngstabelle.
r. Unterseite eusserst feia putrLtiert, zq.ischeD den reitretr Punkten Eit zerstreu-

ten, viel grttsserer, Il.ach€tr PuDkteD besetzt (Fig. ra). Pulktur der Fliitel-
decketr etrtrreder t veruDzelt (b€sotrders /rarirolris) oder mit ausserst Iei[eB
Putrktetr uoterBischt (besoodeE cirysrrrrrita). Fiihler 9-ro-gliedrig. Iitrge r,5-
2,5mm . . . . . - . . . . . ,2

- UDterseite und Fltgeldecken gleichl6rmi& eitlach putrktiert. (Fi8. 5a). Fiibfe!
ro-gliedrig. I;rge r,7-4,5 mm 3

2. Fiihler g-tliedrig. Behaarung der Fliigeldected a.liegetrd, iiberFiegetrd schrag
nach hinten gerichtet. Hiaterleibstemite in der Mitte uDdeutlich getrennt, {ast
miteiaander verwachsen, beim dl schwach eingedriickt. Ktt4)erform breiter,
Farbe olt heller als bei der IolgeadeD Art. Fiihler urd Aedeatus s. Fig. rH.

llalricornis F .

- Fiihle. ro-gliedrig. B€haaruDg der Fliigeld€cken abstehetrd, aach hioten oder
t nach auss€o terichtet. Hitrterleibsterdte tut getrenat, cht eiagedriickt.
Kdrper immer dunkel, die Form schmeler. Ober- uod UBterseite glatrzeEder,
Schildchen wedger breit, Punlrhrr de! Fliigeldecken weoiter dicht und staIk
als bei flat:iconis. Fiihler und Aedeagus s. Fig. 2 H. chrysomclina St'ultu

3. G!6ssere Arten,2,5-4,5 mm. Obe$eite mit kurzer, aDlieteDder und etwas
schliig Dach hitrten Serichteter Behaaruo9 . 4.._ Kleine Art, a,7-2,3 mm. B€baarung wie bei ,r/tsot,clinc; von dieser Art durch
einlache, {eiaere utrd oft weidaufigere Punldierung der Fliigeldecken, atrdere
Fiihledorm ulrd gaDz andereD Bau des Aedea8us uoterschiedetr. Fiihler uod
Aedeagus s. Fig. 3b-d s.rra Paar.

4. Lange oft iib€r 3 mm. Fliigeldecken Iein punktiert, die PunLte gut separielt,
et{,as starker als jene des Halsschildes. Die zwei vorletzten FiiNerglieder beid
d nicht oder kaum langer als breit, am Vorderra.od tiel ausg€schtritten. I-etztes
Fiihlerglied ziemlich gleichbreit . 5

- Lange 2,5-3 mm. FltiSeldecketr roch feiner, gedraingt, bis$'eilen et*as runzelig
punktiert, die Putrkte kauf, stiirker als jene des Halsschildes. Di€ zwei vo!-
letzten Fiihlerglieder beim d viel len8er als breit (vorletztes Glied) oder am Vor-
derraDd schwach ausgeschnittetr (drittletztes Gli€d). Irtzt€s Ftihlerglied kiirzer
als bei dresdersis ,Jnd robrsla, Bit geruDdeten Seiten, Filhle! und Aedeegus s.
Fig.4 H. ?unctulata M'uls.

5. Durchschnittlich kleiaer, 2,5-4 om. Halsschild dicht pDnktiert. Hiaterand-
ecke der Fliigeldecketr an der erssersten Spitze abgeruDdet. Die z\^/ei vorletzteD
FiihlerSlieder beim il sehr tiel ausgebuchtet, drittletztes Glied beim g stark
austebuchtet. Fnhler und Aedea8us s. Fi8. 5b-d. drrsdasis Hbst.

- DurchschEitdich Bt6sser, 3-4,5 Bm. Halsschild weniger dicht punkiert. Hin-
terratrd€cke der Fliigeldecken an der aussersten Spitze meist ohtre Abrulduag.
Die zu'ei vorletzten FthlerAlieder beim a \rerig tief ausgebuchtet, drittletztes
Glied beiltr I sch\rach ausgebuchtet. Fiihler und Aedegus s. Fig.6b-d.

,oDu srd A. Strand.

Clterad lltteratur.
IlatrseD, V. r95r: BiIe. XIV. Clavicornia 2. Del og Bostrychoidea. DaoB. FauEa

Bd. 56. K6petrhamn.
Lundblad, O. 1943: Netra skalbatgt'trd. Eotom. Tidsk. 64.

Entorrol. Ts. Ary. 26. H. I, r95S
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Palm, Th. r95o: Aotecklingar om avetrska stalbaSSar. V. Ibid. 7r.

- 
1954: Fdr Sverige nya Coleoptera. XIV. Ibid. 75.

StraDd, A. t938: Eine Beue Dorcatooa-Art aus Norweten. Norsk Entom. Tidslr.
B.V.

5. Pkctophloeus flubigeno Rtt. och rriridus Falrm. (Pselaphidae).

I Darunark har sedan 1892 va!'it k5'nd en Plectophlocrs-art, vilken
av Grill (1896, p. r32) upptages som Fischeri Aub6 men i de nya skal-
baggsf<irteckningarna (Hansen m. fl. 1939, p. 5r: \\'est rg4o, p. 268)
och Danmarks Fauna (Hansen rg22, p.2zl som ailidus Fairm. Ar r95o
(Palm r95o, p. 126) anmaldes det fdrsta svenska fy'ndet av Pleclo-
phloeus ,titidus frin Skdralid i Skdne, ddr 3 ex. antriiflats i murkna bok-
stubbar, och 1954 (Palrn 1954, p. 16) andra flmd av samma art frAn
Strdmsholmstrakten i Vdstmanland, ddr ej mindre en r5 ex. tagits pA
flra olka lokaler i gamla ekar med Lasius bru.nneus Latr. Slutligen har
Leiler (1954, p. 37) meddelat, att Plectophloeus nubigena Rtt. Ig5r pA.-

trdffats i Halltorps hage p6 Olaad.
Med anledning av detta sista, dverraskande fynd har jag pA nytt

prdvat och in8eende granskat mitt svenska Pleclopwoeus-mateial. Be-
Hggexemplaret fren Halltorp, som tagits av med. stud. Ulf Nylander, har
denne ej velat siinda fdr jimf<irelse, varltir det ej hglr i unders6kningen.
Dd.remot har jag med vd.nligt tiltmdtesgeende frin prof. Sachtleben
(Deutsches Entom. Institut) fitt mottaga nAgra tyska ex. av bAda ar-
terna och har dessutom till jdmfdrelse ha{t r ex. av den danska arten
(leg. V. Hansen) och z ex. av nubigena (leg. Roubal) frAn Tjeckoslor.a-
kien.

Plecla?hloeus nubigeta och nit;dus tillhdra den sliiktgrupp, som har
alldeles glatt huvud. Sinsemellan iro de bAda arterna varandra mycket
lika och vanskliga att skitja, di hinsyn endast tages till de yttre, ovan-
ifrin synliga karaktirema. Detta framgAr ratt vel, om man jiimrdr be-
skrirrringarna i Ganglbauer (1895, p.783), Reitter (r9o9, p. zo6) och

Jeannel (r95o, p. r33-r37). Ett negot sekrare resultat erhdlles vid
granskning av undersidans sekun&ira ktinskaraktdrer, r'ilka dock ero
svagt utpriitlade och dirIdr ibland svera att ddma efter. Det iir fiiljakt-
ligen ganska nddvendigt att vid bestiimning av Pledophloeus fastste[a
kdnet. Detta sker enklast genom undersdkning av kopulationsorganen
men kan, om exemplar av bAda kiinen Idreligga, iven gtiras genom
granskning av nastsista buksegmentet och lAren. Det ftirra ir hos J i
mitten nagot smalare d.n hos 9, de senare hos d nagot tjockare an hos I,

Den anatomiska undersd,kningen av mitt svenska material gav klart
besked om att tv6. arter fiirelAgo. De hanliga kopulationsorganen, som
frir att kunna noggrant studeras m6ste behandlas med natron- eller
kalilut och darefter inneslutas i nejlikolja, voro niimligen mycket olika
hos exemplaren frin Skiralid (r d, z 99) och Strdmsholm (8 Ad, 7 ?9)

Entonol. Ts. .4tg. 76- H. r, tg55
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8q 8b

Fjg. 8. .{edoeagus von: a. Pleclophloeus iubigeia Rtt. rnd b. ,titidrr Fairm. - Orig.

"ft*

Fig. 9. Hohle Eiche Eit Lasius btuhneus L,atr. nnd PlectoPhloeus nitidus Fairm
vestmaalatrd: Str6Esholm. r2.7. r9S3- - Phot.: V€rf.

(fig. 8). Enligt avbildningarna hos Jeannel (t. c.) miste den fdrstnd.mnda
arten motsvara nubigena Rtt.r, den senare niLidus Fairm.

Plectophloeus nubigena dr i Mellaneuropa funnen nordligast i Schle-
I F6rut (Palm r95o, p. 126) alltsn relaktiSt upptagetr som ,dridrs

Efitotnol. Tt. Arg. Z6. H. \ ry55
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sien och Sachsen, ,r;tidas nordligast i Brandenburg och Mecklenburg
(Horion r95r, p. zo4). Hos oss torde begge arterna vara urskogsrelikter.

I ldljande korta bestrimningsschema upptagas endast de karaktarer,
som sJmas vara konstanta Itir artema, I handkickema angivna skill-
nader i fr6ga om kroppstorlek, huvudets bredd, pauferornas utseende,
halsskdldens lingsfnra m. m. torde efter av mig granskat material att
d6ma vara mindre tillftirlitliga.

Pleclaphloe s nubigena Rtl.,

Teckvingarnas dorsalstrimma
liingre, omkring r/3 av tackvingarnas
Engd.

d. VentralsegEetrten lzitt tillplat-
tade i mitten, sista segmeotet med
fin laDgskttl. Aedeagus som i fi9. 8 a.

Citerad lltteratur.

Ganglbauer, L. r895i Die Kaler von Mitteleuropa II. Wien-
GriI, C. 1896r CataloSus Coleopt. Scardinaviae, Daniae et Fetrniae. Stockholm.
Hanse4 V. m. Il. 1939: Catalogus Coteopt. Daniae et Fe[noscandiae. Helsingfo$.
HanseD, V. 1922: Biller V. Aadselbille!, Stumpbiller m. m. Danm. Fautra. K6peD-

hama.
Horio!, A. r95t: verzeichois der Kaler Mitteleuropas. Stuttgart-
Jeatrtrel, R. rg5o: Cot6opt. Ps6laphides. Fauna de France 53. Paris.
Iriler, T.-E. r95{: Halltorps hage - ett paradis. Svenska Naturskyddsforeningeos

Tidskr. nr 2.
Palm, Th. r95o: F6r Sverige nya Coleoptera XI. Ent. Tidskr. Zt.

- 
1954: -A.ntecknhSar om svenska skalbagtar Iv. Ibid. 75.

Reitter, E. rgrog: FauDa GerEanica II. Stuttgart.
west, A. r94o: Fortetlelse over Daumarks Biller. Ent. Iuedd- B- xxl.

6. Cis olni Gyll. och Perrisi Abellle (Ciidae).

I ett brev i mars 1954 meddelade Andreas Strand, att han konstate-
rat Idrekomsten av Cis Perrisi Abeille i Nordnorger och var samtidigt
venlig att skicka mig ett norskt ex. av arten frtn Rundhaug. Med led-
ning av detta ex. och Reitters beskrivning i Fauna Germanica III, p.
ror, evensom J. Sahlbergs beskrir.ning i Enumeratio Col. Fenniae 19z6,
p. Z6-27, gick jag igenom mitt material av Cis vlnir fran olika delar
av Sverige och kunde de fastste[a, att vi ha bAda arterna even i vert
land. I Finland ir Cis Penisi enligt Cat. Cot. 1939, p. 78, kiind frnn
Petsamo-omredet. DS.rjimte finnes arten i Ryska Karelen och Frankrike

r S€dermera publicerat i NoBk Eat. Tidskr. B. IX, p. 69.

Entomol. Ts. Ary. i6. H. t, r95S

Ple clop hloeas bili&as F aira.
TackvingarEas dorsalstrimma kor-

tare, knappast r/4 av tdckviogarnas
lihgd.

dl . Yentralsegmenten ej tiUplattade
i mitteu, 5. segmentet vid basen med
svagt tvarintryck. Aedeagus som i
Iig. 8 b.
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samt enlkt Horion (Verzeichnis der mitteleur. Kafer II r95r, p. 32o) i
Osterrike, Slovakien och Kaukasus men ej med siikerhet i Tyskland.

Mina svenska ex. av Perisi hdrstamma frin Abisko och Jokkmokk i
Lappland samt Kihlangi i Norrbotten. Samtliga ha tagits i torrbrdrkar.
Arten slmes sAlunda hos oss liksom i Norge ha en utpraght nordlig ut-
bretlning. Den ersatter i norra Sverige likvdl ej alni, som aven fdre-
kommer der.

I Finland beskrev J. Sahlberg nr rgoo efter 2 ex. lttn Titdie Cis linea-
ris, en art som Schilsky pA sin tid f<irklarade vara identisk med Abeille's
Pazzisi. Sahlberg kom dtr ocksi sjilv till samma uppfattnint och har i
,EnumeratioD slatit sarnman artema. Genorn stort tillmdtesgaende fren
universitetets zool. museum i Helsingfors har jag varit i tillliille att se
och unders<jka ett av Sahlbergs t5rpex., med vilket de nordsvenska
exemplaren sternma vel 6verens. Deremot har jag ej lyckats anskaffa
och jemf6ra med mellaneuropeiska ex. av Peznsi. Skulle mot all 16r-
modan Perrisi och liwqris ej vara identiska, skal ver nordiska art
givetvis i stellet bara det av Sahlberg gir.,na namnet.

Cis alni och Pezzr'sd skiljas rett litt pe )rttre karakterer. De inre har
jag ej kunnat undersrika, emedan i milt Penisi-material blott finnes
en enda il, vars aedeagus d.r synnerligen svagt kitiniserad och derfdr
osaker att jamfdra" med.

Cis albi. Gyll.
Breitere Art. Kiirper schrvacher

gewt lbt.
Halsschild kiirzer. Bei 6 gemesse-

neo Ex. verhielt sich die Breite zur
Linge wie r,z-r,3 (durchschnittlich
r,25), Halsschildrand breit abgesetzt,
an den Seiten gerundet. Vordereckea,
von obea gesehen, breit abgeruldet
(Fig. ro). Behaarung der Fliigeldec-
keo eusserst kurz.

Cis Pcrrisi Abellle.
Schmalere, mehr parallele Art.

Kdrper stiirker gewdlbt.
Halsschild liinger, meist deutlicher

chagriniert. Bei 6 gemessenen Ex.
verhielt sich die Breite zur Laoge
wie r,o8-r,r5 (durchschnittlich r,ro).
Halsschildrand viel schmiler, weni-
ger Serundet. Vordereckea spitz her-
vortreteod (Fig. rr) Behaarung der
Fliigeldecken rveniger kurz.

Fi8. ro-r3. Halsschild von: ,o. Cis alnicyll.9 - rr. C. P.rtisi Abeille. I -tz. E?isc/ru.s angulicollis Thoms. (Klaralve!). - 13, E. sttialth.s Leinb. (:az-
g l;eollis Thoms.l (Soppero). - Fig- r4. Aedo€agus ],on Episernus arrguli.ollis
Thoms. (I-appland). 

- Fig. r5-r8. Fiihler voa Episenus ang$ticollis Thoms. -r5. I (Klaratven). - 16. I (Soppero). - r7. al (Fre&ikshaEr). - r8. dl (Soppero). 
-Fig. 19-36. Rechte Halsschildecke yon Efis.rnus c"gul;collis Thotns. uod dess€n

VariettrteD. - 19. Das einzige dngulicollis Ex. im ltlus. Lund (C. G. Thoasons
TyPe?). - 20-23. Ex. aus Soppero. - 24. Var. sttial lus I-tr.inb, (die Type aus
Tavastland). - z5-27. \ar. acutaLgdus J. Sahfb. - 25. Ex. aus XoBosero (atre
TDe). -. -. 26. Ex. aus Kuolajervi. - 27. Ex, aus Kuusamo. - 28- yat. sLlcalrs
Irinb. (die Type aus Olenitsa). - 29. Var. Drsrne*s (Oledtsa). - 30. Var.4r.-
gt licoUis L.ei^b. (die Tn)€ aus Flediikshamn). - 3r-34. Ex. im Reichsouseum
aus Lapplaad (leg. Bohernan). - 35. Ex. aus JeotlaDd, RaSunda. - 36. Ex. aus

Habingland, Ferila. - Orig.

Entot tol. Ts- ,|ry. 76- H- t, 1955
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7. Episernus ongulicotlis Thoms, och srrio tulus l,eitn,b. (Anobiidoe).

I febr. 1954 mottog jag fran faltassistent Ntu H6glund fdr bestam-
nir.g en Episernus-Q, som han sommaren f6rut tagit i en ikerlada vid
Silkkimuotka nira Soppero i Torne Lappmark. Den hade tillsammans
med talrika andra individ av samma art antreffats i ladans grova furu-
stockar, som delvis hade barken kvar och derfdr starkt angripits av
Callid.ium riolaceu.m L. E|tsernus-angteppen liknade enligt hr Htiglund
mycket AuobiutL-arternas - miijligen beriirdes virket mera )'tligt -och Ieirekommo pi de stiillen av detta, dar at, Cal'lid.ium-arten ordrd bark
dnnu fanns kvar och satt hert fast vid veden. Det till mig sinda Efi-
sernus-ex, hade mycket svagt markerade bakh<irn pt halsskdlden (fig.
13) och fdrefdll ddrigenom att best svara emot beskrivningen pe $/ialu-
lns Leinberg, en lorm som ursprungligen ansetts vara varietet lill anguli-
collis Thoms. men av Hel[6n (1935, p. 9r) upph<ijts till specifik art och
som sidan intagits i Cat. Col. 1939.

Ftir att om mdjligt fn s€ aven en J bad jag nu min Yiin Hdglund att
skicka ocksl de <ivriga Efisernus-ex. Irin Sopperoladan. Tyvirr hade
blott ytterligare Iyra tillvaratagits, av vilka ett var en J. En nirmare
understikning av alla fem exemplaren frin Soppero, vilka kunde fd,r-
modas tillhtira en och samma art, kom mig att starkt tvivla pA. shialulus'
artberettigande. Djuren varierade nan igen hdgst vasentligt, ej blott i
frega om halssk<ildens bakhdrn (fig. 13, zo-23) utan ocksd betriiflande
dess mittlera, tackvingstrimmoma, skulpturen m. m. Liksom den Itirst
granskade honan hade hanen nastan helt avrundade bakh<im pi hals-
sktilden, medan Atminstone en av de tivriga honorna hade dem tandlikt
utdratna och dirigenorn bdst motsvarade utseendet hos angulicollis
Thoms-

I Finland ha rid skilda tidpunkter uppstellts flera arter och varie-
teter av Efisernus allt efter skillnader i fraga om storlek och ferg, hals-
sk<ildform och skulptur, tdckvingefAror m. m. Typexemplaren ha under-
sdkts av Hell6n (rg3', p. 9t-92), som kom till det resultatet, att de
voro synonyma med antingen angulicollis Thoms. eller striatulas Leinb.

Pi grund av Soppero-exemplarens petagliga variation sy'ntes det mig
tinskvdrt att frigan om vira nordiska Episernus-former inyo prdvades
och i den men det vore m<ijligt denna ging ocks6 med hdnsyn till ut-
seendet hos de hanliga genitalierna. Dessa ha nimligen inom andra ano-
biid-slii-kten (t. ex. Ernobius, Anobium, Dolcalorna, Xylelirusl glwt
mycket goda hlllpunkter fttr att skilja narsteende arter et.

Genom viilvilligt tiUmdtesgeende frin de zoologiska museema i Hel-
sing{ors, Lund och Stockholm, som dro de institutioner, der de viktigaste
delarna av insamlade r.ordiskz- Eliseruus finnas bevarade, har jag varit
i tillfatle att gd igenom det nedan i detali redovisade materialet. Aven
hir tackar jag hierfligt de nimnda museemas avdelningschefer, pro-
fessorema Frey, Lindroth och Lundblad, ej minst fdr det mig meddelade

F-ntorfiol.7's. Jrg.76. H. t, r9j5
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tilhtendet att i hendelse av behov fL preparera om de pA n6l stuckna
djuren och att understika dem anatomiskt, vilket l6fte dven gdllde de
oersattliga tl?erna. Ftjr att erheua en riktig upptattning om t. ex. hals-
skdldens form mAste nernligen djurens montering ske enhetligt pi kar-
tong och halssk6lden vara vil sdrad frAn tickr.ingama.

Zool. Museet vid Helsingfors universitet:
E. striatulus Leinb. - kinbergs tW av slriatulus (fig. z4) er en Q,

som har mittfara i bakre hllften av thorax och tydliga punktstrimmor
pi elytra.

(E. lenuicollis Leinb. - Det enda bevarade ex. (typen) 2ir i sd daligt
skick, att det ej kunde sdndas. Det har av Helldn (rgSS, p. gr) fdrklarats
vara ett litet, mtirkt ex. av slriatrulus'|.

E. angulicollis Thoms. r.ar. aculangulus J. Sahlb. (fig. 25-271. - Av
denna form, som Hell6n (rq:S, p. gr) ej anser vara viird att sirskiljas
frln humdformen, fdreligga en ? (typen) frin Konosero, en di (genital-
undcrs6kt av mig) IrAn Kuolajdrvi och en I frin Kuusamo. Samtliga ex.
sakna mittfera pi thorax och tydliga punktstrimmor pe elytra.

E. granulalus Wse var. sulcalus Leir,b. (fig, z8). - Av denna form,
som av Hell6n (1935, p. gr) fdrklarats : argulicollis Thoms., fdreligger
blott t,?en frin Olenitsa pd Kolahatv6n. Ex. dr en ? med mycket
tydlig mittfira i bakre delen av thorax och spir av punktstrimmor pe
elytra. Som en egendomlighet kan niimnas, att haisskdldens bakhdm
iiro av olika form pl hdger och vdnster sida.

E. angulicollis Thoms. var. br*nneus (f.ig. zg). - Av denna form
(? opublicerad) fdreligger en 5' (genitalunders<ikt av mig), som ei er tl1>
markt och ej heller omtalad av Hellin. Den synes mig helt sammanlalla
med hurrrdformen at' angulicollis ^fhoms.

E. angulicollis var. angul,icollis Leinb. (fig. 3o). - Av denna form
fdreligger tlpen, som er en al (genitalundersdkt av mig) frAn Fredriks-
hamn. Den d'r ej heller omndmnd av Hell6n och synes mig ej vird att
s6rskilj as frin huvud{ormen.

Zool. Museet vid Lunds universitet:
I samband med beskrivningen av E . angulicollis omtalar C. G. Thom-

son (1863, p. r5r), att arten er rfunnen i Lappland av Prof. Bohemanr
och att rProf. Zetterstedt treffat den ter igen talrikt i sddra Umei-
Lappmark,r.

Diirfdr kunde man venta, att musdet skulle vara vil fdrsett med
Episernus-ex. Se er emellertid ej fallet. I Zetterctedts rlapska samlingr
finnes ej ett enda ex. bevarat och ej helter i hans rallmiinna samlingr,
allt enligt vad amanuens B.-O. Landin varit venlig meddeta mig.

I Thomsons skep star daremot ett enda ex. av E. angulicollis, taget
av Boheman i ,rl-p. in.r. Det er en ursprungligen pe nel stucken al, som
jag monterat om pA kartong och even genitalunderstikt (fig. r9). Djuret

E onol- Ts. -4rg- 76. H. r, t955
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saknar mittfera pe thorax och punktstrimmor pa elytra. Huruvida det
ir det exemplar, efter vilket beskrivningen giorts, har ej kunnat ut-
rdnas, emedan det ej er typm?irkt. Men utan tvivel dr det ett av b€ligg-
exemplaren frAn den lokal, vari{rAn Thomsons typ hirstammar. Dd.rfiir
bxir djuret kunna betraktas som ett sekert beHgg ftir Thomsons beskriv-
ning och uppfattniag av angulicollis.

Riksmuseum, Stockholm -5o:
Av Bohemans E. angulicollis - sikerligen ften samma lokal som

exemplaren i Lunds Zool. Museum - finnas 3 dd och z tl, mirkta
rl-p. in.r. Av dessa har jag preparerat om hanarna och en av honoma.
Deras halssk<ildsbakh<irn avbildas i fig. 3r-34. Samtliga dd ha genital-
undersdkts. Fyra av ex. sakna mittlara pe thorax och punktstrimmor
pA elltra, medan det femte har antydan titl sidana.

Vidare finnas i Riksmuseum av E. angulicollis r 9, miirkt DLp. in.t
och rSchh.r (: Schdnherr), r Q frAn Ragunda i Jamtland (teg. Frisen-
dahl) och r d Ireu Fiidla i Hiilsingland (leg. Lurdblad). De bida senare
exemplarens halssktjldsbakhdrn avbildas i fig. 35 36. Firila-ex. har
genitalundersdkts.

Som studiematerial har jag ytterligare haft r ? (fig. tz\ av E. anguli-
collis, som jag sjiilv tagit vid LAngflon i Yiirmland. Ockse detta ex-
saknar liksom de tre fdregAende thorax{ira och punktstrimmor pi elytra.

Fdrstiker man nu med ledning av de yttre karaktirerna hos det 6ran-
skade materialet bedcima, om vi ha en eller tvi nordiska Efisernus-
arter, tyder sl. gott som allt pe att det blott kan vara frAga om en enda,
starkt varierande art.

Formen pA halsskdldens bakh6rn skall vara det avgtirande kiinne-
tecknet fdr att skilja angulicollis och shialulus it, men den varieiar
sCsom figurema visa hdgst vas€ntligt. overgAngar mellan tytlligt tand-
formigt avsatta och niistan helt avruadade bakldm ero ej seUsynta.
S2irskild vikt mfute man tillmdta variationen hos individ inom de serier
av exemplar, som tagits pe samma lokal (jfr figurerna av halsskiildens
bakhdrn hos ex. dels frAn Soppero och dels frln rl-p. in.r).

Mittferan pe thorax och punktstrirD.moma pi. e\rtra f,ro ocksi variabla
hos s€rier lrtrn samma lokal, vilket ivenledes framger av IdregAende
beskril,ningar.

I friga om antennledemas Iorm och relativa lentd hos sarnma k6n
har jag ej kunnat finna nigon grund f<ir artuppdelning. Detsamma giller
kroppsstorlek, firg, tigon, skulptur pe d,ver- och undersida, skenben, tar-
ser m. m.

Det sekraste utslaget fdr uppfattningen om att det blott dr frAga om
en trt ger emellertid utseendet hos hanamas kopulationsorgan, som
undersdkts hos 9 ex., varvid etminstone ett (fran Soppero) iir av ut-
Entornol. T's. Arlj.26- H. I, 1955



8. Dirrhogus (Mkronhagus) ,epidus Rosenh. och pygmaeus
Fabr. (Eucnemidae).

Pl grund av ett fy'nd av tve arter eucnemid-larverr sommaren rg5.{
fick jag mig fdr jemfdrelse tilbenda samtliga de lan'er av fam. Eucne-
midae, som finnas bevarade i Lunds universitets zoologiska sarnlingar.
Detta material har huvudsakligen hopbragts ar. framlidne prof. N. A.
Kemner och rJ,rnmer bland annat belaggexemplaren (larver, lan.hudar
och samtidigt i puppkamrarna tillvaratagna tvenne imagines) fdr hans
i Opusc. Entom. r94o, p. rr4, publicerade \itd av Dirhagus lefid.us
Rosenh. frAn Stockholmstrakten. Imagines-ex. iiro ?? och titlhdra (lik-
som larvema), efter vad som senare visat sit, ej lepidus utan ver van-
ligare art fygmaeus Fabt.

Emellertid var det till att b6rja med - pA grrnd av felande jemfdrelse-
rnaterial och handb<ickemas ofullstiindiga, pf, relativa karakterer base-
rade beskrivningar av lepidus och lygmaeus - ovisst vilket namn Kem-
ners art skulle bara eller, med andra ord, orn vAra nordiska arter vore
riktigt uppfattade- Det s!'ntes diirftir tinskviirt att fdrsdka astadkomma
klarhet i denna frdga.

Ett omfattande undersiikningsmaterial har genomgitts, och Idr Hn
av detta vill jag hjartligt tacka: pro{. Sachtleben och prof. Machatsch}e,
Deutsches Entom. Institut (4 mellaneuropeiska ex.), dr R. Krogerus,
arkitekt Stenius och direkt6r Stockmann (sammanlagt zg finska ex.),
prof. Lundblad, Riksrnuseum (42 svenska ex.), prof. Lindroth och ama-
nuens Landin, Zool. Institutionen i Lund (r5 svenska ex. ftirutom de
fdrutn:imnda) samt herrar A. Mtitler, och T. Widenfalk (sammanlagt 5
svenska ex.). Derjemte har jag ur min egen samling granskat 2r svenska
ex. och ett frin prof. H. Lindberg erheUet finskt ex. av lefidus (N\.

Genom genitalunders6kning av dJ har kunnat fastst:illas, att vi i
Sverige och Finland iga tve arter, Pygrnaeus och lefidus, desamma som
ocksA f<jrekomma pa kontinenten.

r Dessa komBa senare att bti Idlemal 16r etr sarskild uppsats.
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pta\glad. stialuh s-typ- Organen iiro varandra fullkomligt lika hos alla
granskade exemplar. De ha en komplicerad byggnad (fig- r4), och de-
taljema ha efter organens kokning i natronlut kunnat ingAende studeras
och jimftiras.

Slutresultatet av unders6kningen blir Itiljaktligen, att vi i Sverige
och Finland (med Kola) blott ega en Eftsernus-att, vars namn skaU
v ara anguli colli s Thoml

Citerad lltteratur.
Ilelldtr, w'. 1935: Koleopte.olotische Mitteilungen aus Fianland. XIIL Not. Eotom.
Thomson, C. G. 1863: Skandinaviens Coleoptera. Tom. V. Lund.
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Fi8. 37-38. - 32. Dinhagus rdpidrs Rosenh. - 3a. D, Pygrnaeus Fabr. - a--c
Fiihler des ai. - d. Fiibler des 9. - e. Aedo€agus. - Orig.

Den ltirstniimnda arten er ej ovanlig i scidra och mellersta Sveriges
kivskogsomriden och har mest erhdllits vid hAvning pd hdgsommaren i
skogar och lundar med ganda l6\4rad. Arten utvecklas i ruttnande
stammar och grenar av diverse Idl'tridsslag. Dirrhagus lepidus - som i
viss rnAn dock kan tenkas vara fdrbisedd - ir uppenbarligen mycket
selslmt men lever eljest pA samma slags lokaler sorlr^ pygmaeus oc}r ofta
i siillskap med denna art.

Det tidigare och enda anmdlda svenskatpdet av le|ihas (Kemner, l.c.)
hanfdr sig, sAsom inledningsvis omtalats, till fygntaeus- Likvil f<irekom-
mer lefid.us ej sfl langt fren den trakt - Nacka utanltir Stockholm -ddr Kernner trodde sig ha funnit arten. Se har nd.mligen Lundblad p6-
treffat r al vid Vardsitra i Bontlkyrka sn (Upl.) och en annan vid Harpar-
bol i Almunge sn (Upl.) samt jag sjiilv r j i Overgrans sn (Upl.). Dessa
ero de hittills enda kinda svenska exemplarcr, av leridus, och de ha alla
tagits vid hAvning pA pygmaeus-loka.ler.r Hona 

^v 
lepidus har iag blott

sett frdn Karislojo i Finland.
I Sedan detta skrevs, har jag sett )'tterligare en syensk lepidus-6, tageo av E.

IQelbeck den r7.7- r95o pE SiDtd (Lpl.).
Ento ol. Ts. Arg. ?6. H. r, ry55
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Reitters beskri\.'ningtr tv le|idus och lygmoeus i Fauna Germanica
III (rgrr, p. zo4) dLro alltf6r oklara och ofullstdndiga, f6r att ej siiga
oriktiga, Iitr att trygga en saker bestemning. De baseras pA skalbaggar-
nas kroppsstorlek, antennemas utseende hos diil och teckvingarnas
skulptur.

I det av mig understikta materialet varierar kroppsstorleken f.6r lcpi-
d.us tue;n 4A-S,Z rrlJJt och f.6r pygmaeus fran 3,5-5,6 mm, alltse betydligt
mera ?in Reitter anger. Minga exemplar kunna ftiljaktligen ej skiljas
efter storlek.

Ldngdfdrhdllandet mellan kamgrenar och leder pi hanarnas antenner
kan ej uttryckas med den enkla formel Reitter anvdnder, nernligen att
ledernas fortsittning (kamgrenarnal hos lepidus skulle vara dubbelt
se Hng som lederna, hos bygtfloeus f6ga liingre 5n ledema. Hur det i
verkligheten f<irhdller sig framglr av nedanstiende tabell och figurema.
En viss variation i fr6ga om antennbyggnaden fdrekommer hos y'yg-
maeus, mindre hos lepidus elter det granskade materialet att ddma, som
dock ej utgjorts av mer en 5 ex. Variationen hos fygnaeus ir likviil ej
sttirre an att artema lett skilras pe hanamas och dven honomas an-
tenner.

Uppmitt lingdftirhrillande mellan kamgrenar och motsvarande leder
hos antennema till 66 av Dinhagus ley'rdrs Rosenh. och fygmaeusFabr.:

.ts

7
5
7
3

I
I
8

l!,1

leden3.
4-
5.
6.
7.
8.
9.

le?idus

fiE. 3t a

I,6
2,9
3,3
2,6

I,8
t,5
t,2

pygrna.us

fis. 38 b

o,9
t,7
t,7
r,4
t,2
l,o

o,9

Iig. 38 c

o,8
r.3
r,8
t,5
\,2
I,I
I,O
o,8

t,
!,
I,
t,

Tiickvingarnas punktstrimmor uppger Reitter skola vara tydliga hos
lepidus, blott aatydda hos Pygmaeus. Detta kiinnetecken er el palitligt.
A! Pygmaeus finnas exemplar, som ha lika tydlita punktstrimmor som
lepidus, medan andra endast ha spAr av strimmor.

I rFauna Germanica, nemner Reitter ingenting om utseendet hos 9?:s
antenner, vilket han deremot g6r i rBestimmungs-Tabellen der europ.
Coleopterenr H. go (rgzt, p. 29). Detta ar en mycket viktig detalj, varpi
de blda artemas QQ synnerligen lett skiljas. Likvit kan det mdjligen
\.ara vanskligt att, om ej ex. av bAda arterna Idreligga, ratt tolka Reitters
uttryck om antennema: hos lepidus rvom 3. Gliede an tief gesdgtr och
}:os fygmaeus rvom 4. Gliede an schwach und wenig deutlich gesettD.
Sannolikt har Kemner vid bestemningen av sina ovanligt storvuxna
Dirrhagus-ex. ansett antennerna vara Dtief gesegtD (jfr fig. 37d och 38 d).

Erlonol.'fs- .1rg- 76. H. r, rg55
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I rFauna Balticar (r89r, p. 166) anldr Seitllitz ytterligare en karakti.r,
varpe arterna skulle kunna skiljas, ndmligen halsskdldens mer eller
mindre tydligt utbildade sidogopar. Aven gropbildringen er emellertid
underkastad en betydande variation hos bAda artema och saknar derfiir
systematiskt varde.

Frir att skilja lePid.us futn Pygrneeus kan fdljande jdmftirelseschema
t,ena:

Dinhagus lepidus Rosellr.

Genomsnittligt sttirre, 4,3-{,o mm.
d. Antennernas kamgrenar mycket

lAnga; pi 3- leden r,5 ggr,4.-5.leden
2,9-.rJ, 6.-2. Iedeo 2,6 :,r och 8.
ro. lealen i,8-r,2 Bgr Etrgden hos
resp. led (Iig. 37 a). Aedeagus som i
fig. 37 e. SkuteU starkt upph6jd (ses

bast i pro{il) .

Q. Antenr:ema mycket starkt s5.-

gade frin 4. leden; 6. ro. lederna in-
skurna till rDinst 2/-l av bredden, tan-
dernas yttersido! konkava ({ig. 37 d).

D. pygnazus Fabt,

Genomsnituigt mindre, 3,5-5,6
mm.

d. Aot.oo.-"s kamgYenar kor-
hre; pe 3. ledea o,7-o,g ggr, 4.-5.
leden r,5-r,8,6.-7. leden r,5-r,2 och
8-ro. leden r,r o,8 ggr ld.ngden hos
resp. ted (fig. 38 a-c). Aedeagus som
i fig. 38 e. Skuteu platt eller svagt
upphtijd-

9. Antentrerna miDdre starkt se-
gade frr.n 5. (e[e! 4.) leden; 6.-10.
ledema inskurna till omking halva
bredden, sidoma raka eller kotrvexa
(fig. 38 d).

9. \Ara Scydmoezus-arter av undersldktet Cholerus Thoms., med
sdrskild hdnsyn till honornas karakt5rer (Scydmaenidae).

Av vtLra Cholerus-arter ero hanama till Helluigi Hbst. oc}r Petrisi
Rtt. htta att bestamma pe grund av sina serpreglade kdnsmdrken
pe huvudet. Hanen till rulus Miill. saknar motsgarande k<insmdrke och
torde med hzinsyn till det yttre knappast kunna skiljas {rin honan.
Men ej nog ddrmed. Honoma till Hellwigi och Penisi likna dels var-
andra, dels rulus av biLda k6nen, se att det fordras rett stor uppmerk-
samhet att heua de tre artemas honor Atskilda, snrskilt om sekert be-
stemt jemfdrelsematerial saknas och de gZingse handbtickema begagras-
F<iljande bestiimningstabell syftar till att underhtta bestemningen:

r. Liten art, r,2-r,3 mm. Huvud utaD sarskilt kitnsmarke hos A, kortare an hos
d!.riga arter, med ko$vexa sidor och avrundade bakhitm. .A.ntenfler relativt
korta, ro. leden sa letrg som bred (li8. 4rc). Halsskitld med starkt rundade
sidor, se lang som bred, ca r,4 ggr bredarc an huvudet, ytterst fiot, vid 20 x
Ii,$toring nett och jamnt synligt punkterad. lulus Mml.

- 
Negot stdrre arter, r,S r,Z mm. Huvud med kankteristiska kdnsmerke[ hos
dd. -A.ntenner slatrkare, ro. leden ca dubbelt sa leDg som bred (fiA. 39c och
40 c) . Halsskitld med mindre starkt rundade sidor, aagot langre an bred . 2

E,iottrol. 7'$. -ir!J. 76. H. r, 1955
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2. o'. Huvudets kdnsmiirke som i fig. 39a.
I. Huvudets sidor bakom dgotren fiimligetr raka och bakat kotrvergeratrde,
bakhitro winkliga eller smalt avrundade, pannan stundom Ett tjltplattad i
mittetr. AnteDner nagot langre i\n bos Hcllurigi. Halsskdld ca r,2 ggr sa UEt
som bred och ca r,25 ttr bredare an huvudet, ,tterst Iint, vid 20 x {6rstoriDt
ratt och jemnt synligt puDkterad (Iig. 39 b). P.rtisi Rlt.

- d. Huvudets k6nsmarke som i lig. 4oa.
9. Huvudets sidor bakom 6gotren konvexa, med brett avrundade bakhdm,
panDan, liksom huvudet i 6vrigt, med svagt valvd yta. Halsskold ca r,r5 ggr
se leng som bred och ca r,22 ggr bredare an huvudet, vid 20 x {ftstoriot oftast
tydligt putrktend (Iig. 4ob). Hellurigi }jbst.

Yid tabellens uppgdrande har ur min egen samling transkats rr
svenska ex. av Perrisi, To svenska ex. av Hellaigi samt z svenska och 4
mellaneuropeiska ex- av rulus. Flera av de i tabellen upptagna karak-
terema (antennema, halssktildens form och punkterint) berdra Reitter
(r9og, p. zz3) och Ganglbauer (1899, p. 58-59) ej alls eUer blott ofull-
stiindigt i sina handbticker. Vidare bdr uppmerksammas, att Reitters
uppgift om att Helluigi-holans huvud skulle vara lika brett som hals-
sk6lden ir oriktig. I verkligheten rtder en knappast miirkbar skillnad
mellan Hellwigi- och Perrlsr--honorna i friga om breddrelationen hos
halssk<tld och huvud. Visserligen dr Pezzr'si-honans huvud netot sma-
lare in Helluigi-honaas, absolut taget, men samtidigt er den fd,rra
artens halssktild ej fullt sl bred som den senares.

Alla tre Cholerus-arterna leva. i murkna, utanpa stammen gerna
mossbelupna tred med myror, sarskilt Lasius brurneus l-atr. Eelluigi
kan dock Iven f<irekomma i lriliggaade stackar med Formica rula L.,
oc}f rulus uppges utomlands vara en ganska eurytop art med ftirekomst
bl. a. i torr gddsel, kompost vid drivbdnkar o. d. I sd&a och mellersta
Sveige dr Hellu'igi en rett vanlig art, medan de bida <iwiga torde vara
mycket sels5mta. I Strtimsholmsomredet (Vstml.) har Pazzrii sommaren
1954 tagits pe A.tskilliga nya lokaler i murkna ekar. Hellwigi och Perisi
upptreda stundom tillsammans, vilket fdrsverar bestdmningen av ho-
norna.

Citerad litteratur.
Ganglbauer, L. 1899: Die Kifer von Mitteleuropa IIL Wien
Reitter, E. r9o9: Fauna Germanica II. Stuttgart.

Auszug.

Bciffige zur KeEEtnis der Biolo8ie nnd Systeeatik schwedischer Kefer. 4-9.

4. Die sch*edischen Dorcdtoaa-Artcl lAn&iiddcl.
Die Dorcdtoma-Artei lass€n sich besonders durch die Grutrdskulptur der Ob€r-

und UtrteEeite, die Fiihlerform des d uad I sowie durch die mannlichea Geoitalietr
voneinander utrterscheidetr. Der ve . hat alle itr Schweden vorkommeudetr Artetr
durch Zucht in ADzahI erhalten. D. llauicornis [. \nd .h"ysontclino SturE lebetr
t)?isch in rotlaulem, rxeichem Eichetrholz, ilresilcnsis Hbst und /oDrcra A. Strand

Enlotnol. Ts. -.lr!t. 76. II. r, rySi
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in haden Baumpilzet (2. B. Poly|orlts lornentatirs nnd igniari.usl, selta Penz. in
resupitraten Baumpilzen lz. B. Polyqorts laeoigah.sl sowie auch in dem unter
diesen befindlicheD, pilziten Holz. D. Punchlldla Mub., welche Art aus Schweden
{riiher nicht bekannt war, v,.urde so\r.ohl iE alten Stiicketr von Polypolt s sulphureus
atr Eichen gelunden wie ans PolyPolus Pirricola an einer durch Feuer Set6teten
S orbts intclrw ili d gezogeo.

5. Plecto?hloeus nubigeno Rlt- nad nitiilLs FakDr. (Pscla?hidae).

Der Ver{. koDnte durch UDteGuchutrt de! miinDlicheo G€dtalortaBe feststelleD,
da-es sowohl Prrrroflloeta nubigena Rtt. wie ,iridr.s Fairm. itr Schwedeo vorkom-
meD. Die erstgenaDate Art wurde bei Skerdid in SchoDetr in morschetr Buchen-
striitrkeo, die letztgetraDnte bei Strttmsholm in Vastmanland, fiit Lasius brunn us
I-atr. zusammen, in Eichetr gelunden. Beide Arten sind als Ur$aldrelikte zu be-
trachten.

6. Cis alni Gyll. uod Prrlisi Ahnj,tre \Ciida2).
In Schv'edetr tommen sowohl Cis olni Gy\. wie auch Pcridsi Ab€ille vor. Die

letztere Art - aus Schwedea sicht ftiiher bekaDnt - 
yrurde ausschlicsslich i[

deD tr6rdlichBten Teileo d€s I-atrdes gef!trden. In der BestiEouDtstabelle ob€n
siad die wichtigsten Unterscheidudgsinerkmale der b€iden Arten aufgenommen.

7- Efis.lnus angulicorrii Thoms. utrd srrratdts lzinb. lAnobiidoe).
Diese hochnordischetr Forrietr, die ia d€n Eordischen Kalerverzeichtrissen ,riiher

als s€lbstendige Arten aufgeoommen waren, geb6re[ m. E. einer einzigen, st4rk
variiereodetr Art atr, die aagt lico[is Thoms. heissen muss.

8. Dithag{s (Microrrhagusl ,epid6 Ro6enh. lnd fyt naeus F^br. (Eucrcriida2).

Der VerI. b€spricht die Urterscheidungsmerk$ale der D;rrhagtas-Arten hPid&s
Rosenh. und pygnact s I.ebt-, die in ReitteE ,,Fauna G€rltradca" uDzutrellend
beschriebea siDd. Beide Arten kommen in Schwedetr !or. D. lc?idts ist vorEutig
nur votr vier Fundorten itr Uppl,atrd bekantrt.

9. Die schwedischeD Scyilnacnus-\tten der Utrtergattuag Cholcrus Thot[s. (Scyd-
ma.niddcl.

Der V€d. Aibt die arttretrtreoden MerLDale der Choler(s-Arten, iDsbesoodere
die der WeibcheD, an. Es tibt in Schwedetr drei Artetr dieser UntergattuEg: I/rrr-
a,tgt Hb6t, Penisi Rtl. und rtr/rs Miill.; von diesen ko,io,rtt Hclhuigi in Siid- uad
Mittelschwedea ziemlich haufig vor, die z*ei anderen dagegen sehr selten.

Entornol. Ts. A/g- 26. 11. r, ry55


