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REI\HOLD CHARPENTIER-

Fttljande uppsats utgtir en sammanstiillning av en del i utbrednings-
hdnseende intressanta coleopterologiska f,'nd, som jag gjort under iren
1956 och 1957. Aven ett flnd frin rg5z har medtagits. De flesta av
nedanstiende arter ar tagna i btirjan av juni minad 1956 i Havstenssuud i
norra Bohusliin. Ovriga fynd dr frin Skine. Utbredningsuppgifter m.m.
har iag hamtat hurrrdsakligen ur Catalogus Coleopterorum Daniae et
Fennoscandiae, r939.

Notiophilus rufpes Mrsh. Av denna iordltipare erhtill jag ett exem-
plar den 3I.III. 1956 vid salning av ltiv, mossa o.d. vid en bokstubbe i
Alnarps park i Lomma socken, Skine. Stubben iir Itirhillandevis ljust
beligen pi en Bresmatta, d'ir enstaka liirktrdd, bjdrkar och bokar vaxer.
Cirka 3o meter dfifrin finns en liten gtil, som brukar torka ut om som-
maren. De arten anges fdredraga ndrheten av nagon vattensarnling, {dre-
tog jag i avsikt att eventueUt finna fler exemplar under sommarens lopp
flera sillaingar i omridet kring just denna damm, men {<irgdves. Den 8.
VII. samma ir fann jag emellertid i ett motsatt htirn av parken 5ztterligare
ett exemplar av arten. Det sprang omkring bland multna ldv och bitar
av murket trd uader en hassel pi en grdsplan minst zoo meter frin ndr-
maste vattensamling. Det fdrsta exemplaret lr nigot atypiskt med sin
metallbli glans och temlgen tydliga apikalflack.

Notiophilus rulifes Zir i Sverige fdrut tagen endast i tva sydvaistskanska
exemplar, det ena i augusti 1867 i Markie hage av G. F. IIiiller, det andra
i november r9z3 vid Btirringekloster av Kemner (T. Nyholm, Op. Ent.
1945, sid. r53). Till sin europeiska utbredning iir arten vdstlig, och den
er rapporterad frin flera stdllen i Danmark, bl. a. Irin Kdpenhamnstrak-
ten. Tydligen iir den stadd i spridnirg normt; pi Alnarpslokalen kan
den knappast vara gammal, med tanke pi bl.a. Berd6ns flitiga samlande
ddr.

Bcmbidiott afiicr.latun Gyll. I bdrjan av juni mi.nad 1956 iakttog jag
hundratals exemplar av denna art pe sand- seval som lerartad, glest
griisber.uxen mark invid en liten back, nara dess mynning i en havsvik
omedelbart syd6st om Havstenssund i norra Bohusl'i.n. Pi samma bio-
toper patraffades ocksiL Benbidion Illigeri Net., Paederus luscdfes Cvt.
och Hypnoid,us detmestoides Hbst. Bembidiot articulatanr dr ny Idr Bohus-
lan.
Entouol. Ts...lrs.78. H. z-3, rg5.
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Fit. r. StatrdlrDt pI HeIs6, HavsteD$utrd i Bohuslar. FFdort 16r bl. a. Ptuitor.thtls
nitiifulas Gra\r . , Melanirfion ,ifidle F . och Li*tls bdlihnae F .

NearuPhet ldlPdrao, Lokay. Av denaa sSllsynta scydmaenid erhtill
jag ett skinskt exemplar den 3.IV. 1957, vilket vid r7-tiden Aog king i
en solig glinta i Dalby hage. I Op. Ent. 1953, sid. 39 har Sven Palmqvist
anmelt arten fr.in lantlskapets nordviistra del-

Stcn lt cirindcloidcs Schall. Denna karakteristiska Slzzas-art tog jag
i ett exemplar vid skvalpning pd. en tiimligen steril, grovt komig sand-
strand i Havstetrssund i Bohuslin den 9.VI. 1956. Nfura f6ljearter kuade
icke iakttagas. Slenus cicitilelo,id,es angavs fr6.n s6dra delen av landskapet
av Klelbeck och Tjeder i Ent. Tidskr. 1946, sid. zo4.

Stenus lriciltes Steph. ssp. breaiPennb Thoms. Tillsammans med
Slenus uassicornis erh6lls denna frln hul'udlormen tack vare bl.a. sin
litenhet vil skilda underart i ett exemplar pA en sandstrand i Havstens-
sund i Bohuslin den 9.VI. 1956. Ssp. bretipennis iir f6rut ej tagen i land-
skapet.

Philontlas aitidu&rr Grav. I Ent. Tidskr. rg48, sid. zr8 uppger Tjeder
deoaa art frrin Lyckorna i Bohusl5.n. I Havstenssund i norr-a delen av
detta landskap erhou jag arten den r7.VI. 1956; den togs tillsammans med
Melanimor tibialz F. (se denna art!) bland mossa och lavar pd. en sand-
strand-

tt - s?3ro2 E,torfiol. Tt- Ary- 78. H- z-j, 1957
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Philon hss puell4 Not&n. Dema f6r Bohusltu nya art erhdll jag i
gammal, men luktig kospillning pi en sank strandAag i Havstenssund
den g.VI. 1956.

Cboigct longbonrc MiiLll. Den 4.IX. t956 erhdlls tve exemplar ar.
denna salslEthet i ett bo av Iaias umbralas ttdet en sten i Figelslng
i Sk5.ne. Trots ivrigt letande sivdl denna dag som vid ett bexik tvi vec-
kor senare, kunde jag ej finna fler exemplar av de trevliga inh5zsingama.

Crypro?h4ger qtlitdrtts Kiesw. Denna skalbagge anmdldes som ny
f6r Sverige av Lundblad i Ent. Tidskr. 1952, sid. 20 med anledring av ett
f}'nd {rin Skiret, Brunnby socken i Sklne. Den z3.III. 1957 erhitU jag
tvi exemplar av arten pe en annan skS,nelokal, ndmligen en granskog
nigra kilometer norr om Dalby. Djuren togs i Iuktiga flagor av granbark,
som lig viil inbeddade i barr.

Mlnd rt-gurt4rd L. Denna ryckelpiga, som ofta pltrS.ffas under
tallbark i kusttrakter, upptredde temligen aUment under juni 1956 i
Havstenssuad, Bohuden. Arten har ftirut anmelts fren hndskapets s6dra
del (Olof Pehrsson, Ent. Tidskr. rg5r, sid. zoz\.

Notoxrlt t ro rcvos L. a. latemacalatu.s Pic. Denna form, vars teck-
vingar ir ljusa blott vid skuldra och spets, tu i Sverigekolumnen i Cata!.
Col. 1939 angiven blott f6r Oland, Gotland. Senare har den anmelts fnin
Skine (S. Palmqvist, Op. Ent. 1953, sid. 46). I Entomologiska museets i
Lund hurudsamling av Coleoptera befinner sig dessutom tvi exemplar
av aberanten med fyndortsetikettema Halland, Slip .esp. Vestergitt-
land, Askim. Bida ir insamlade av framlidne gdteborgsentomologen
N. J. N iberg. Sluttigen har jag sjailv tagit ett exemplar av formen i Hav-
stenssund i Bohusldn den r7.VI. 1957.

Melznimon tibiale R. Denna art, som hittil.ls icke varit kiind frin
Bohusldn, iakttog jag i juni 1956 i Havstenssund, diir den var temlgen
alman, sarskilt under moss- och lavtdcket (huvudsakligen bestiende av
Rhacoruitrium canescens och Cornitulnria acukalal pe vissa sandstrander.

Adoxas obscutas L. v. oillosalzs Schrk. Vid slaghAvniug pl Cia-
maenerion (Epihbiun\ anguslilol,ium pi en solexponerad yta, der man
nyligen planterat gran, beliigen vid nordvdstra stranden av Riisjdn i
Skine, erhtill jag den z3.IX. 1956 fdrutom flera exemplar av den svarta
hul.udformen iven ett exemplar av denna veterligen ftir landskapet ftirut
ej angivna, gulbruna variant.

Li.xus batdanze F. Ett syuerligen intressant fynd av denna vivel
gjorde jag den r7.VI. 1956 vid havnint pe en strandang (se bilden!) i
Havstenssundstrakten i Bohushn. Beklagligtvis noterade jag ej vird-
vexten. I litteraturen anges arten leva pL Rumex (hybolapathum L-,
aquaticus L., aretosa L.). Om denna silJslmt a Lints-art finns det svenska
fynduppgifter endast frin Kalmar, Ostergdtland och sildra Nzirke. Ty-
viirr hade jag ingen kdnnedom om detta, di iag gjorde flmdet, varftir
inga vidare elterforskningar giordes. Det er derfdr omdjligt att saga, om
en konstant stam av arten verkligen finns hdr i norra Bohuslin, eller om
Entonlol.'l s. .4r!1. 28. H. 2-3, tgji
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det bara rtir sig om en enstaka immigrant frln Norge. Arten er namlgen
iakttagen i den trakt, som i Catal. Col. rg39 betecknas med a, dvs. om-
redet nermast Bohuslin och Dalsland.

Odhochaetcs teligcr Beck. Denna karakteristiska li.tla vivelart erhdll
jag i ett exemplar den 23.III. 1957 rrid salhilrg av gammal mossa i en bidrk-
ber.uxen gliinta i en granskog n66ra kilometer norr om Dalby i Skine.
Arten anmdldes ftir Sverige av Thomson i Opuscr:la Entomologica XVI,
1889, sid. 1773 ned. anledning av ett flmd i en triidgard i Malm6. Han
anseg, att diuret kommit dit med tredgerdsvexter Iren utlandet. Se vitt
jag vet, fiireligger inga ytterligare fynduppgifter IrAn Sverige. Dalby-
lokalen har si.kerligen icke varit utsatt f6r import av vaxtmaterial, fyll-
nadsmaterial eller lilnande pA atminstone 30 er, och nigra gLrdar eller
triidgirdar fims icke i niirheten. Med tanke pe att arten har helt for-
kryrnpta flygvingar, haller jag det alltsa fdr troligt, att den Iinns i en fast
stam vid Dalby.

Pisades oalidAo*rit Gyll. Av denna tallvivel erh6ll jag fyra exem-
plar i juni 1956 pe tveeriga tallkottar i Havstenssund i norra Bohusliin.
Arten anmiildes frin stidra delen av lantlskapet av Olof Pehrsson i Ent.
Tidskr. r95r, sid. 2o3.

Liosoma defcxum Panz. Denna vackra och siillsynta vivel 1r i Sverige
endast kend frin Halland, Vestergtitland och Uppland. I april minad
rg52 erhtill jag emeUertid tve sklnska exemplar vid hivning pi en med
bl.a. Anemone fukalilla bevuxen iing i Kungsmarken utanf6r Lund.
I-arven seges leva i rtitterna pe diverse ranunculacder. Trots flitiga bestik
i trakten har jag aldrig lyckats lterfinna arten.

Ceatlmnlryachu racifr Ol. Den r7.VI. 1956 fick jag i Havstenssund
deana fdr Bohusldn nya art i slaghiven. Det enda exemplaret hade hi.vats
pi Cynoglassum ollicinale .TlllHojesteretsdommer, Dr. Phil. Victor Han-
sen, som haft godheten att bestamma djuret, passar jag pA att hd.r Iram-
Ittra mitt hjertliga tack.

Entonol. Ts. Arg. Z8. H. zi, rgii


