
Ftit Sverige nya Coleoptera. XIII.

THURE PALM

l. Mycetoporus ruficornis Kraatz.

I Danm. Fauna Bd 58, lg5z, p. r7o, r78-r8r, visar Victor Hansen,
att trfyceto|orus brwneus Nlarsh., /ozgirlrrs NIannh. och ruficornis
Kraatz aro skilda arter, vilket bl. a. {ramtrider i tydliga olikheter hos
paramererna. Ayen Luze (\rerh. d. zool.-bot. Gesellsch. in Wien, t9or,
p. 686-69t) anser den.r som sjdlvstindiga arter, bl. a. pi grund av
skillnader i mikroskulpturen. Andra handboksfiirfattare (t. ex. Gangl-
bauer) upptaga cliremot longulus och n$icornis som varieteter till
brunnaus. I Cat. Col. 1939, p. 38, angivas brunneus och longultts vara
arter samt rulicornis och binncdatns Boisd. varieteter till brunneus.
Enligt samma killa skulle rulicornis ej ha tagits i Sverige men diiremot
vara r:itt utbredd i Norge.

Arten kan emellertid nu anmilas som rny fdr Sverige>>, enir jag
vi<[ genonrging av mitt hith6rande material petrafiat A -ex. av rufi-
cornis lrir Sk. Yen (vid v;xtrtitter pi lersand), 61. Resmo (under
enbuskmossa pi alvaren) och 69. Omberg. Sannolikt ar dock rufi-
cornis lorut kind som svensk, fast under annat namn. Silunda med-
clelar Luze (1. c., p. 69o), att Thomsons puttcth:entris, funnen i Skine,
skall vara synonym med ruJicornis, och bland exemplar av bru ,tueus

v. binactlatus (som enligt Luze ir skild lrin ru|icornis) driljer sig
nog ocksl en och annan rulicornis i samlingarna.

2. Hypocyptus nitidus Palm.

Tre exemplar av denna art aro fdrut kinda frin Danmark, osterrike
och Frankrike, av vilka det danska tagits i juni rgro i ett stall vid
Hilleriid. Den 2Z/8 tg12 erhiill jag r 6 i en ekhage vid Striimsholm
i Vistmanland. Nir barken bricktes loss i kanten av ett )tligt, saft-
ftirande Cossls-gnag vid basen av en grov, innu livskraftig ek, sigs
bland minga andra staphylinider aven ett enda ex. av en miirk flyfo-
cl,t t,..r, som infingades och visade sig .uara nitidus. I friga om levnads-
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THURE P.I\LM: FiJR SVERIGE NY.{ COLEOTTER.{. XIII I3I

Fig. r. Vastmanland: Staatswald Strdmsholm. Lebende Eiche, an der Basis.ot-
faul, von lasins brun r.us Iatr. ange8riffen, 'nit Q{edit s brevhornis 'Ihorns.,
Microglolta ge tilis. MZrk., Elatel Hiotti Rye (I-arven und PuppeD) ru,nd Per.ta-
fhyllus lesldce s Hellw., sowie zwei ftr Schwedea neuen Kefer-Arten. nemhch

Eury*se situatd Er. ,nd Cryqtophegt s interr ed.i s Bruce. t./! 1952. -Phot.: Verf.

settet fiirefaller arten sAlunda likna Il. l icarius Er., som oftast an-
trdffas i barken eller yeden av murkna l6vtrdd rnen nigon ging ocksi
i stallavfall och liknande biotolxr.

3. Euryusa slnuata Er.

Den r4/8 r95z tog jag i en ihilig ek med Lasius bntnneus pi Striims-
holms kronopark i Yistmanland -5 ex. av Errrlrrso sizrrota Er. och tvi
veckor senare ,tterligare ett par ex. i samma ek. Nigra larver av
sannolikt -Erryrrso antriffades ocksi vid sanma tillfillen.

Stammen stod i ett hagmarksliknande, starkt utglesnat bestind av
eldriga ltivtrad med ek, alm, ask, lind, ltinn och vildapel. Den var om-
kring 5o cm grov, hade griin krona och blott basen riitskadad. Genom
ett hal pe sidan hade vedsmulor och >njiil> trangt ut till ftiljd av
myrornas verksanrhet. Vid sillning av detta avfall och en del av den
inre rdtt fuktiga och svampiga riitveden erhiillos -Ertryrtsc-exemplaren
samt derjemte Qrcdirs brcz,icorurs Thoms. (nyklickta ex.), Micro-
glotta gentilis Mark., Elsler Iljorti R1'e (larver och PuPPor), Crlpro-
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Fig- 2-3. Rechte Seite des Halsschild* beil: 2. Euryt sa sin ata Er. (?, Vzst-
manland: Strdmrholm). - 3. E. coarctala \ldrk. (?, Uppland: Svartsjitlandet).

- 
Fig. 4-6. ,{edoeagus bei: 4. Bi,blo,lectras ambigurrs Reichb. 

- S. B. chafl?i-
oni Je D. 

- 
6. B. fusithrs Denny- 

- 
Fig. 7-8. Unte*eite der Hitrtcrleibspitze

bei:7- d von Bibloplectus charnPiorr; Iean. - 
8.9 von B. arnbigut s Rrichb. 

-Fig. 9 ro. ,q.edoeagus (a) und Peris voo der S:ite gesehetr (b) bei: g. Scymn{s
irnPerus M1rls. 

- 
to. S. hltcrrro/rhoidaris Hbst- 

- 
Orig.

llrugus i erntedir.r Bruce (4 ex.) och Pentaphylltts testaceus }{ellw.
(larver och imagines).

Eftersom Axel Olsson tidigare under sommaren i iistra Mdlardalen
(Svartsjtilandet) hos samma myra och under enahanda ftirhillanden
antreffat en 9 av den fiir landet rrya. E ryusa coarctata Mdrk. (det.
T, Nyholn.r), tog jag till att biirja med {iir givet, att mitt fynd ocksi
skulle gilla den arten. En nirmare undersrikning av yttre sirmerken
och genitaliernas inre och yttre byggnad samt jdmftirelse med utlindska
exemplar av Euryusa sinrota, ddran en dansk 6 bestemd av Victor
Ilansen och en annan mellaneuropeisk bestimd av Roubal, visar emel-
lertid, att de vistmanlindska exemplaren otvivelaktigt aro sinuata. Si-
lunda har det mirkliga ifltrefiat, att tvi i Sverige fiimt okd:nda Euryusa-
arter med likartat levnadssatt tagits samma i,r i Milardalen.

I fig. z-3 avbildas halssktilden hos de bida arterna efter svenska
exemplar. En litt ialttagbar skillnad finner man hos bakhtirnen, som
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THURE P.{LM: F6R STERIGE NYA COLEOPTERA. XIII r33

Iros siraolo iiro brett avrunclade och hos coarcatola nAstan retvinkli{a
och tydligt framtridande dirigenom att halsskiildens lnkkant fiire h6r-
nen er mycket mera insviingd in hos sizlara. \'idare ir halsskiilden
pi. sidorna hos sirrrola starkt, hos coarcalota endast svagt rundad fiire
hiirnen. Diremot synas de tivriga av Horion (Nachtrag zu Fauna
Germanica, p. I2.5) anftirda kannetecknen lbr coarcatata stimina mindre
viil in pi Axel Olssons exemplar. Silunda ir halsskiilden knappast
bredare in hos nigot av de ro sinota-ex., som fiirelegat vid jdnr-
ftirelsen, dess vilvning knappast mindre samt 

- 
franrfiir allt 

- bak-
kanten ej rakare iin hos sirrrata utan snarare tvirtom, n:era buktig.
Med hinsyn till detta ir det kanske ej uteslutet, att den svenska arten
frin Svartsjtilandet ar en annan dn Mirkels rocrlata och i si fall
sannolik obeskriven. Frigan torde viil kunna avgiiras, nir ocksi A an-
triffats och dennas genitalier jimftirts med mellaneuropeiska coarclalo.

4. Aleochara lyEaea trraatz.

Pi Hornsti kronopark i Smiland togs den z6/6 t95z t ex. av Aleo-
chara lygaea i den hiiga stubben efter en vindfilld grov asp. Det upp€-
htill sig bland gnagmjiilet i en Cossrrs-ging strax ovanfiir markytan.

Arten kunde vintas bli antraftad i virt land, eltersom den ir ritt
utbredd i Finland och Danmark, varest den uppgives typiskt ftirekonrnra
just i Cossrrs-gingar.

5-6. Btbloplectuo championi Jeannel och puslllus Denny.

Vid en revision av pselaphid-sliktet Bibloplectus, stiidd pa genital-
undersiikning av A 6, har E. J. Pearce i The Entom. Monthly Mag.
r95r, p. 65--83, visat, att den brittiska faunan innehiller ej mindre
in sju olika arter. Av dessa finnas {yra i Danmark, nimligen B- orrrDi-
grrus Reichb., academicus Pearce, clnnfioni Jeannel (xh , argarctae
Sharp (Ent. Medd., Bd. XXVI, p. 278). De man silunda kunde v6nta,
att vi ocksa i Sverige skulle ha andra arter en den sedan linge bekanta
ambiguus, har jag gitt igenom mitt svenska Bibloplectrs-material, som
omfattar inalles 3z ex., varvid torrton aubigrus de bida i rubriken
ndmnda arterna {tireligga i 6 d -ex. frin ftera olika lokaler. NaturliSvis
er det ej uteslutet, att vi aga ytterligare nigon av de brittiska arterna,
bland vilka man v6l dt nirmast skulle tanka sig acodemicts rrh tnar-
garetae. Genongatgen av Bibloplectr{r-nuterialet i min samling gav
fiiljande resultat:

B. ambiguus: 69. (flera lokaler); 61.; Sdml; Gstr.
B. chamfioni: Sk. Skandr; 61. Halltorp (tillsammans med cottbigttns);

Vrml. Klarilven (pi flera lokaler ej sillsynt vid hivning pi sump-
ingar i biirjan av juni 1933, di nykldckta ex. antriffades); Upl.
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Bitfors och Untra;Dlr. Horndal;Gstr. Gysinge och Hedesunda. -En 9 frin 69. I\{otala och en annan frin Ang. Helgums sn iro
sannolikt ockse championi, som i virt land synes ha vidstrdckt ut-
bredning.

B. Pusillus: Gstr. Hedesunda (vid tiversvdrnmad ilving tillsammans
rned chitmpioni) och Osterfdrnebo (vid sitlning av fuktig enbusk-
mossa pi rullstensis).

Ftir att sakert bestamma Biblo?lect$-a erna fordras i regel under-
siikning av de hanliga genitalierna. Dock kinnas g 9 av ambiguus (och
ntinutissittttrs Aube) Htt igen dirpi, att sista bakkroppssegmentet er
utdraget i en liten tagg, som saknas hos de andra av Pearce uppta$a
arterna (fig. 8). Hannarna utmarkas bl.a. av en karakteristisk buk-
platta i bakkroppsspetsen (fig.7). Parningsorganet hos 6 6 till de i
Sverige funna arterna avbildas i fig.4--5.1

7. Cryptophagus intermedius Bruce.

Sisom fiirut i denna uppsats omtalats (p. r3r), erhiills pA Striims-
holnrs kronopark ocksi nigra exemplar av Crlftophagrs intennedius,
som auktor yarit venlig undersiika och best6mma. I de nordiska ldn.
derna ir arten tidigare blott kind frin Danmark i tva ex. Pe yttre
karaktirer ir den ej latt att skilja lrir. denlatus Hbst eller lseudoden-
tuar..r Bruce, och den fiirekommer i murkna tridstammar alldeles som
dessa arter. \Ien penis och sirskilt paranleren er av karakteristisk
byggnad, och i det avseendet liknar arten mest dngrJrxJ Ggbl och
labilis Er. Pi tvi d a frin Striimsholm ha genitalierna preparerats
fram och befunnits vara de for Cryftofhtgus intennedius utmirkande.

E. Laemophloeus caataneus Er.

Nlycket 6verraskande var fyndet av denna art i llilardalen, dd.r jag
i nirheten av Strcimsholm i Vistmanland den r5/8 r95z vid hivning
erhtill en 9 . Arten htir nimligen hemnra i Mellanetrropa och dr ej
tidigare funnen i nigot av de nordiska ldnderna. Lokalen var en liten
skogsholme med itdriga ekar, lindar. almar. liinnar, askar och vildaplar,
pi ena sidan grinsande till en vik av I'Iilaren, pi de andra till betes-
ingar. .Naturfiirhillandena iro ursprungliga, och beblggelse saknas i
omgivningen. Dirigenom synes det knappast troligt. att arten i likhet
nred vissa andra Laemol,hlocrts-arter skulle kunna vara infiird. I Mel-

1 I sitt stora arbete Col€optdres Ps6laphides (Faune de France s3, I95o) har
Jeamel (p.95) bl. a- avbildar aedeagus till Bibloll.ctus anbiguus och l*till*.
Dessa tecknirgar aw'ika si vasentligl frin de av Pearce gjorda och utse€ndet hos
svenska ex., att det klappast karr vara frlga ota onbiguus och plJillll.f (enligl
Pearce), aven om organen skolle ha ritats frin annan sida.
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laneuropa uppges den leva under barken av bj6rk, kastanj m. fl. trid-
slag.

LaenNolrhloeus castafets kennes lett igen pi ovanligt linga antenner,
utstaende tigon och brunaktig, finpunkterad ijversida nred dimpad glans.
Enligt Ganglbauer varierar skulpturen pi halsskiilden. llitt exenrplar
har en histskoformad intryckning i bakre och tvi grunda gropar i
f rdmre delen av thorax.

9. Scymnus Impexus Muls.

Nir jag dagen dirpi i varmt och ratt lugnt vider hivade pi en
liknande skogsholme ndra den f<iregiende och bland mycket annat er-
hiill tvi helt riidbruna exemplar ay en liten Sc5,r11nrrt, trodde ,jag ftirst,
att det kunde vara friga om ett par outfirgade S. ortrirls Thunb., som
var vanlig pe ekarna, En nirmare unders6kning i samband nted mon-
teringen av djuren ett halvt ir senare gav emellertid till resultat, att
de ej stimde iiverens med nigon i de nordiska linderna ftirut kind
art. De enda dir antrifiade heit rtidbruna eller gulbruna arterna ero
fesfocerrs Nlotsch. crch abietis Payk. IIen negon av dessa kunde det
ej vara, bl. a. till fiiljd av tiickvingarnas karakteristiska dubbelpunkte-
ring med mycket grova punkter omvixlande nred fina och deras rett
linga, virvelfonniS ordnade behiring. Pi grund av undersidans ut-
seende misti: exemplaren hinfiiras till undersl. Prrllrrs, och iven den
omstdndigheten gjorde, att cDiefrs, som hijr till undersl. Sc-l'rrrrrr.t
s. str., kunde uteslutas.

Firgen hos -tc-1,,,lrrrr.r-arterna ir emellertid stundom rett vixlande.
och man tvingades dirfiir ta med i ber6kningen, att det kanske kunde
rara en rtidbrun firgvarietet av nigon som svensk redan kind Prrllrrs.
Den enda art av detta underslikte, som syntes mig kunna komma i
friga, var den vanliga lrueuorrhoid.alis Hbst, vars tackvingpunktering
och behiring i nigon min piminna om Strtimsholmsartens. Direfter
skickade jag exemplaren till htijesteretsdonrnrer Hansen f6r att hiira
hans mening om den. De kommo tillbaka nred ett meddelande, att de
enligt hans asikt meste yara im?erus \luls., vars beskrivning i Cangl-
bauer alldeles tycktes stamma iiverens nred djurens utseende utom rliij-
ligen i den punkten, att de bida fina kiilarna pi frarnbrtistet ej nidde
helt {ram till eller voro otydliga vid framkanten.

Trots detta vigande och ratt kategoriska uttalande ansag jag det
emellertid radligast att ytterligare kontrollunderstika exemplaren, i all
synnerhet som Scyzmrrs iufcrus, en mellan- och sydeuropeisk art,
tidigare ej har btivit funnen norr om Schlesien och Sachsen, varest
den enligt Horion (Verzeichnis der Kifer Mitteleuropas r95I, p. 3I4)
iir montan. Efter en noggrann rengiiring av undersidan pA det ena
djuret framtrddde de fina ktilarna pa det sett irtperrs-beskrivningen
anger. En anatomisk undersiikning av samma exemplar gav vid handen,
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att det var en A. vars kopulationsorgan nrycket tydligt skiljer sig frin
nrotsvarande hos hrefionhoidalrs (fig. 9-ro). Vidare 1r 5:te ventral-
segnrentet hos 6 till hacnorrhoidalis utskuret i bakkanten, hos Strtims-
holmsarten alls icke.

Slutresultatet har silunda blivit, att Srymas-exemplaren frin
Strtimsholur miste hiLnfiiras till en art, vars yttre kinnetecken helt
motsvara derr, som skola utmirka trIulsants ir[pcx{s. Denna art upp-
ges i llellaneuropa fiirekornma pi barrtrid, sitskilt gran. Nigra si-
dana funnos ej inom det omride, diir hivningen udiirdes, men pi
negot avstend ddrifrin vdxte bide gran och tall. Sannolikt 16r det sig
om en sillsynt och hittills ltirbisedd .Srynrrrs-art-

10. Ceuthorrh5'nchus Roberti Gy[.

Tvi exemplar av denna art (bestimningen kontrollerad av V. Hansen
och T. Nyholm) infingades den zo/7 I95r vid Hdckeberga i Skine pl
Alliaria oficinalis i bokskog niira stranden av Hickebergssjtin. Fyrdet
ir geografiskt markligt satiltvida, att arten ej i.r funnen i Danmark
eller Norge men vil i Finland, dir den ir tdmligen utbredd. De svenska
exemplaren ha jimfiirts med ett av K. Ermisch bestamt tyskt ex. av
C. Roberli och befunnits iiverensstimma med detta.
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