
Bidrag till kiinnedomen om svenska skalbaggats
biologi och systematik. r5-r7.

THURE PALI{.

15. Philonthus (Gobnus) splendidulus Grav. - en kollektivart.

I Ent. BHtter (47-48,1952,s. rzr-tzz) har den kiinde tjeckoslovakiske
Philottlhus-specia\sten AleI Smetana beskriyit en ny art av undersHktet
Gabrius, ersfectalus Smet., som I6rut varit sammanblandad med splen-
didulus Grav. f en senare uppsats (Die mitteleurop. Arten der Gattung
Gabrius Steph. aus der Gruppe desGabrius splendid.ulus Grav. Acta Ent.
Musei Nationalis Pragae 1954, XXIX, 432, s. rr3 rr9) har han utf<ir-
ligare redogjort f<ir dessa bida arter, kompletterat och iusterat den ur-
sprungliga beskrirmingen av exs|ectalus samt beskrivit en tredje art i
gruppen, bescidicus Smet. (Machulka i.l.)- Genom gmnskning av ett
mycket stort material har Smetana konstaterat, att sy'lrndidulus iTjecko-
slovakien dr den vanligaste arten men att exslect4tus dir ocksi iir vitt
utbredd och i andra ldnder, sAsom i Bulgarien och Karpatryssland, t. o. m.
allrninnare dn splenlidulus. Ddrigenom har han kommit till uppfatt-
ningen, att exspectalus har sin huvudutbredning dsterut. Gabriras bescidi-
cris ar ennu si lj,n8e endast funnen i Mehren.

Pi basis av Smetanas fiirstnamnda uppsats har sa Andreas Strand
(Norsk Ent. Tidskr.lX, 1955,s.24r-242) gitt igenom ett ansenligt norskt
wplendidulus>material, varvid han kunde faststiilla, att bide sflerulidu-
lus oc}l exsfectalus f6rekomma i Norge. Den ftirra arten 6r ganska vanlig
i landets s6dra delar men pe Vastlandet ej kend langre upp en till Roga-
land, medan exemplar av den senare fdreligga frin nordligaste Norge
(t.ex. M6lselv).

Med anledning hiirav har jag urdersdkt mitt svenska *flendidulust-
material, som omfattar ett 5o-ta1 exemplar frAn olika delar av landet.
Det mesta iir de'n dkta splefldidulus, som i liglandet f<irekommer itmin-
stone sa langt norrut som till KiNangi i Norrbotten (67"3o').Tvi exemplar
frAn Sarkavare i Jokkmokks socken (Lule lpm.) och ett frin Abisko
(Tome lpm.) - de enda som bevarats - 6ro ddremol sekra. ers|ectolus.
Enligt mina anteckningar antrellades arten pri bida platsema Drett talrik
under bjtirkbarkr.

Alrtu torde det vara fdr tidigt att nermare uttala sig om arternas
fdrdelning i Sverige, om de iiro vikarierande arter e[er upptrida jiimsides

Entomol. Tr, Arg. ZZ. H. L rySi
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Fig. r-3. r. Philoithts lcdbrh!"s\ sPkndidstts crav. - 2. Ph. crsPccrat{s SE,et.

- 3. Ph. b.scidicrs Smet. - a. Aedeagus. - b. Penicapetsetr fren srdao. -c. F.orDcll pt buvudet. - (EIter Saetaoa.)

inom vissa omriden. Det troliga ?ir emelletlid, alt exspeclalas iir en nord-
ostlig invandrare, som i sA fall miste Iinnas iiven i Finland, och att den
liksom i dstra Europa fdretrddesvis fdljer fjiillen eller hdgt beEgna skogs-
trakter.

Arterna i splerdidulus-gruppen leva uteslutande under trddbark och
skiljas frin varandra Itirst och friimst pi hanarnas genitalier, som fram-
visa stora olikheter, men ocksi pi hulrrdets form, mikroskulpturen, sir-
skilt sldan denna framtrdder pi hurrrdet mellan 6gonen, m.m. Dliremot
ger Smetanas uppgift om olikheter i trlga om antennlargen (enfergat
brungul hos t.ex. splenlidulus\ ingen helt siker hAllpunkt vid artupp-
delningen. Ftir att underHtta efterforskningen av de tre arterna i Sverige
meddelas i det Iiiljande (efter Smetana) de viktigaste artskiljande karak-
tererna.

t. Huvud betydligt langrc etr brett (Iig. r c, 3 c), Eikoskulptur mellaa 68onen
(roo x LtrstorinS) finare, varigenom glaDseo bibehales. Icoppsfatg ljusare,
atrteEner vanligen enfiirgat brurSula . . - . .2

- Huvud utrgefar sa ltn8t som brett (fig. z c), i ftImre deletr mellatr ttgotren Eed
ett tydligt Htrgsintryck och kiaftig mikr:oskulptu!, varigenom glatrsen avdampas.
Kroppsfiirg m6rkare, afltetrtrer brungula vid basen, utat svartbruoa. 4-5,7 mm.
Aedeagus som i fig. 2 a-b. ets?c.ta/,s Sfiete a

2. Huvud smalt (Iig. 3 c), utatr letr8sinkyck mellaD Sgonea. AoteDler brun$ a,
ledema 7-ro pelallande tv?i!a, unseIiir tvl geDger sA breda som ler!8a. Kropp
soal, genomsnittligt miEdre. 4,3-5,0 mm. Aedeagus som i Iig. 3 a-b.

Drsridirr.s SmetaDa

- Huvud bredare (fig. r c), mellan tttonen med ser eller mindre Edligt laD8sir-
lryck. A[tenner enlargat brungula eller m6rkare mot spetsen, lederna 7-ro e.i

tva ganger s!. breda som Unga. xropp bredare och genomsdttli8t st6rre. 4,5-5,5
mm. Aedeagus som i fi8. r a-b. s endidulus Grav.

Entornol- Ts- Arg. 77. H- r, t95l
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16. Sclmnus (Pullus) suturulis Thunb. och limbatus
Steph. (C o c cin e llidoe).

Den z615 1946 tog jag ptL Salix i Fors socken (Jmt.) ett r,5 mm hngt,
nistan helsvart Scytnnrrs-ex. av undersld.ktet Pzllts, som jag efter Reitters
och Ganglbauers handbdcker med tvekan bestemde till szlzzalis Thunb.
ab. limbatus Steph., en form som ej tidigare s5mes ha observerats i Sverige.
Den ljusa fiirgen, som hade en rttdare ton en hos normalt ldrgade suluralis,
var inskriinkt till en fliick framom mitten pe vardera teckvingen. Har-
igenom piminde djuret om ett mhiatyrexemplar av Scymnus lrontalis
Fbr. Det dubi<isa exemplaret, som var en Q, stilldes ddrefter it sidan i
vantan pe att mer material av formen skulle kunna insamlas, vilket
emellertid aldrig lyckades.

Friigan om skalbaggens identitet blev iter aktuell, nir Mr. A. A. Allen
(London) 1955 var v6nlig skicka mig ett engelskt ex. av limbatus, som i
England enligt Pope (1953, s. r28) och Allen (1953, s. 283) numera upp-
Iattas som specifik art och ej blott fdrgvaietet ay suturulil Jiimtlands-ex.
stdmmer i de visentliga punktema tiverens med det engelska, och genom
fyadet har vir svenska fauna silunda uttikats med en ny coleopterart.

Enligt Pope och Allen (1.c.) beskrevs lirrlbatus r832 av Stephens, som
menade att skalbaggen var en md,rk varietet av discoideus Ill, (numera
s5mon)ryn till suluralis). Waterhouse granskade 186z typen (coll. Kirby)
men ansig den fdr en god art skild trLt suturalis och gav en ny, utI6r-
ligare beskrivning av densamma. Tillriittaliiggandet har emellertid ftirbi-
setts (e1ler ej beaktats) i fdljande arbeten, t. ex. alr Fowler och Donisthorpe
(r9r3, Col. Brit. Isl.). F56t er 1953 har lirrrbatus, som Dyss \imnts, iter-
upprettats som art av Pope (1.c.).

Enligt Pope och Alleu, som halt ett stort undersiikningsmaterial till
f<irfogande, skiljas artema p6. fdliande satt:

suluralis

Lengd: r,3 r,5 mm. Form avleng.
Sr.art, med en i stotlek variemnde
laogsflack pa. vardera teckvitrgen
brungul eller brunrdd: avetr hals-
skdldens franhiim ofta ljusa.

Teckvingarnas punktur kraftig
och tat, besteende av olika stora
pu!.kter, de smala mellanruDmeq
va.lvda. Behdringen Ultare, vid skuld-
roma och baktill strett bak- ocb ut-
atriktad, i tivrigt iivervagaode bak-
Atriktad.
Enlorfiol. Ts. Ary. ZZ- H. r, 1956

li balus

Langd : r,3 mm. Form mindre av
llog. Genomgerende mtirkare, mei
brett, svart sdmbatrd pe tii.kving-
aroa och detr ljusa flacken, som har
renare rtid farg, ofta starkl reduce-
rad; halssktilden letrt svart.

Teckvingaroas punktur svagare
och gtesare, besteende av ungefar lika
stora putrkter, de bredare mellao-
rummen plana. Beherhgea glesare,
tydligt virvlad (som hos S. /rdrer-
bacheli), iiveta,lagande snett bak- och
utetriktad, men p5 ett ratt skarpt
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avgransat, triangulert parti, som
na.got fr4mom mitten stracker sig
freD sidokanten mot stimmen, snett
bak- och initriktad.

Av de anfdrda artkdnnetecknen torde man serskilt bdra fdsta avseende
vid teckvingamas punktur och behAring. Ingenting nd.mnes om olik-
heter i genitaliebyggnad, som jag pi mitt obetydliga material ej kunnat
undersdka. Pi det engelska ex. iag IAtt er halssk6lden svagt chagrinerad
mellan de fina punkterna, medan det svenska ex. diir har blank yta (lik-
*m suturalisl. Ftirmotlligen Idrekommer variation i detta avseende,
eftersom Pope och Allen ej tala om mikroskulpturen. Mitt exemplar iir
ocksi nagot stdrre an det engelska. I England lever limbatus ptL Salir
och suturalis p6. Pirrrs, vilket aven synes vara fallet i virt land efter mina
fynd att ddma.

Citerad litteratur.

AIen, A. A., r953i Further trotes oD .Sclfirrrs (Ptllus) lifibolus Steph. - Ent.
Motrthly Mag. - Londoa.

Pop€, R. D., 1953: Note on a problem itr tromencl,eture ia the British Coccir.ellida.. -Ibid.

17, Vit Conthoris-^rter med gula tiickvingar (Canthaidae\.

De Cartharis-uter, som ha gulr6da eller gulbruna tackvingar, ero ofta
svara att sekert bestemma. Detta beror till stor del pi att man enligt
handbdckerna i ldrsta hand skall utftira bestdmningen efter fargen pe
huwd, halsskdld, tiickvingar, undersida, ben, skutell, mundelar m.m.
Men fergen varierar mer eller mindre hos de flesta arterna. Kropps-
storleken brukar likaledes anvindas som artskiljande karaktSr, men
even den viixlar rett avsevart hos flera av artema. Teckvingamas behi-
ring dr en tredje, ofta begagrad artindelningsgmnd. Det ar visst inte
alltid tydliga skillnader mellan olika arter eller artgrupper i detta av-
seende, och dessutom kan hi.rbeklddnaden vaxa al,ndtt eller bragt i
oordning, si att den ger I6ga upplysning.

F6rf. kom in pi den gulvingade artgruppens taxonomi, di han med
hjilp av genitaluaders6kning av dd sdkte utreda om Metacartharis
haemothoidalis F. hos oss - slsom man m6jligen kunde fdrmoda - iir
en koUektivart. Det stod emellertid snart klart, att Iair en si.dan utredning
beh6vdes dels sakert bestimt mellaneuropeiskt jamf6relsematerial av
M . haemorrhoidalis F . och C antharis decifiens Brudi, dels att henslm togs
ocksl till ndrstd.ende arter. Pa det settet har revideringen utvidgats, sa
att den kommit att omlatta samtliga nordiska arter och en utomnordisk
med gulrdda eller gulbruna tdckvingar. Det erforderliga jiimfdrelsemate-

Entornol. Ts- Arg. Z?. H. r, 1956
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rialet har beredvilligt st?illts till fttrfogande - d.ven fdr genitaluadersok-
ning - av }luseum Frey i Mtinchen-Tutzing. Justizoberinspektor F.
Stdcklein sinde mig av Horion kontrollerade 9 ex. av Cantharis decipiens
oc\ z7 ex. w Metarafltharis haemorrhoid.alis frin olika lokaler i Europa,
fdr vilket jag harmed tackar. I tacksamhetsskuld stir jag ocksi. tiJl pro-
Iessor O. Lundblad, som skickat mig Riksmuseets material fdr genom-
geng.

Normalt fergade exemplar med oskadad behi.ring av de ifrigavarande
arterna kunna - med undantag av iae morrhoidalis & decipiens crch pallida
& uyptica - bestemmas efter Victor Hansen (1938, s. 20-32). Diirfttr
upprepas ej hiir de av deune fdrfattare anf6rda kdnrletecknen. Jag vill blott
understryka vikten av att man vid besti.mning fixerar och hi'ller kdnen i
sar. I lrega om yttre kalaktiiler skilja sig JJ frin Qt bl.a. genom ldngre
antenner, sttirre 6gon, annan form pl sista buksegmenten, oftast slankare
testalt och ej sillan mindre bred halsskOld. Ofta iir ocksi klornas tand
mycket olika hos Jj och QQ.r Arterna upptreda vanligen i antal p6. de
platser, der de Itirekomma, r'arftir det i regel ej ir sr'a.rt att insamla mate-
rial av bida krinen.

Vid den {6religgande utredaingen grundar sig artuppdelningen framst
pl gen ital understik ning av dd och i andra hand pe utseendet hos
klorna. Av det granskade materialet att dtjma - 23o ex., huvudsak-
ligen i min egen samling, - dro dessa karaktlirer goda artmii.rken, som i
minga tveksamma fall sikerstS.lla bestiimningen.

Alla benparens tarser ero vardera fdrsedda med tvi kraftigt utveck-
lade klor, varav en Iremre och en nagot mindre bakre. Undantagsvis kan
den ena klon vara uppdelad i tve sp€tsar. Den fremre klon (som blir
den inre pi frambenen, di dessa strdckas framit, och den yttre pe meUan-
och bakbenen, di dessa riktas baktt) har oftast (undantag haemorhoi-
dalis) ett tandliknande utskott eller bihang, som kan vara mycket olika
Iormat hos skilda arter. Utskottet er b:ist utvecklat pi framtarserna och
pe dessa httast att granska. Pi mellaa- och baktarsema synes det hos
varje art vara av ungefdr samma form, ehuru oftast svagare utvecklat.
Ndgon mindre variation hos tanden kan nog fdrefinnas inom en och samma
art2 (t.ex. ligwata Marnh.), dock ei storre en att menga arter sekert
kunna skiljas pe klotendema. Fiir att fi. ett begrepp om karaktdrens
pilitlighet har det varit ganska n6dvdndigt att dra in se mirga arter som
mtijligt i undersrikningen.

Metncadharis med arterna haemorrhoidalis F- och discoides Aht. hat
tidigare uppfattats som underslekte till Canlharis. Numera (Horion 1935,
s. 265 och 1953, s. 34; Hell6n m.fl. 1939, s. 55) anses det dock - av skiil
som jag ej fttrmett att utrdna - vara serskilt sliikte. Visserligen saknar

r Detta sJmes ej tidiSare ha obcerverats. Atminstotre namner ej Victor Hansen
lAgot d5rom i sin modema och utl6rliga b€arbetaiag av de daoska caDthariderBa.. Utseendet pa tandea och dess anktrytniaS till klon kan r6na tragon inverk4D av
kloviaLeh. Best studeras tandetr, om klon btijes uppet.
Etlotnol. Ts- Aq. ZZ. H. 4 1956
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hae anlwid.qlis klotand, men oregelbundenheter i det avseendet fdre-
komma ocks5. hos Cantharis dolacea Payk. och paludosa Fall., och dar-
jiimte har discoidea, av vilken jag iiger italienska ex., klotand p5. alla
tarser. Den utsteende, ojimna t6ckvingebehlringen (linga och korta hrir)
och grauuleringen pi ely4ra kunna ocksi, mer eller mindre tydligt ut-
bildade, finrras hos andra arter, t.ex. decipiens och former av den varie-
rande ligurata (jfr s. 47'1.

Ca haris-arternas hanliga kopulationsorgan er av komplicerad bygg-
nad. En inre del kan vara mer eller mindre lingt framskjuten och dar-
igenom 6ndra organets utseende hos en och sarnma art. Endr de inre
delarna av aedeagus ej tyckas ega negra k:innetecken av stOrre betydelse
och ej behdvas f6r bestlmningen, ha de blott antytts pe teckningarna,
pe v ka i staillet tydligare framhdvts vissa av organets yttre delar, som
genom karakteristisk form eller fdrg utmerka olika arter. Bist studeras
aedeagus pi fdrska exemplar eller p5. si.dana som fdrsiktigt uppmiukats.
Vid lingvarig eller hii{tig kokning av djuren, skjuts organets inre del
li'ngt fram ur mynningen och kan di - itmhstone pi torrpreparat -hindra studium av vissa detaljer, som bli skymda.

Granskningen av svenska thaemorhoid.alist har ej givit behgg for att
vi i virt land ha mera in en art. Detta ir dock ej den dkta Melacantharis
haemorrhoidalis F . uta\ C anthui s deu piazs Baudi. Den ftirstndmnda arten
har vidstrackt utbredning i Europa och Asien och ftirekommer i si gott
som hela Tyskland (Horion 1953, s. 35). Derigenom er dess ftjrekomst i
sddra Sverige ei ot2inkbar. Horion ndmner (1.c.) - viil til.[ mingas 6ver-
raskning - att decipiens ir r87r som ear. tll ligulata beskrivits efter
svenska exemplar. Detta har hos oss tydligen gldmts bort eller kanske
aldrig observerats, och i minga ir har arten varit {tirviixlad med den
dkta haemorrhoidalrs. Samma torde f6rh6.llandet vara i vira nordiska
grannlender. Av decipiens har jag undersdkt ex. frin Sk., 81., Smil.,
01., Og., Vg. och Upt. De ha nestan alla pitrdffats i skogar och lundar
med iidel ltivskog och pi tviL platser varit sdrskilt allmiinna i hagtoms-
blommor. Tvi ex. har jag i slutet av maj Hnckt ur puppor, som hittades i
en murken ek pi Kinaekulle. Arten har i.ven tagits i Bhl. enligt medde-
lande frin Klefbeck och Sj6berg.

C. d.uifiens <xh haemonhaidalis (den vanligare av arterna i Syd- och
Mellaneuropa), som (vd.l med oriitt?) ftjras till olika sliikten, likna var-
andra i htig grad. De kunna dock siikert skiljas pA klorna och hanens geni-
talier, i de flesta fall ocksi pi halsskirldens fe€teckning (jfr fig.4 och 5).
Pi 38 granskade ex. av d*ipiens och 3o ex. av haemorrlnidalis har ja4
sett mycket liten variation i friga om fergen. Arterna fiirekomma stundom
tillsammans. I en stap€l ex., som tagits av Stdcklein pA Mte Maggiore i
Istrien den z/8 r93r (coll: Mus. Frey) voro 3 ex. decipiens och z ex.
lvemorrhoidalts.

Aven pall,ida Goeze och cly|tica Ashe, den senare arten petralfad i
Danmark men ennu ej i Sverige, iiro i friga om det yttre svirskilda.

Ettornol. Ts. A/g.77- H- r, 1956
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Fig. 4-rr. 4. Meraca tharis hazrnorhoidal;s F, - S, Cantharis d.eciPiens Bandi. -6. C. pallida G<xze. - 7. C. cry?tica Ashe. - I - C, lig{rala Ma!tr.b. - g. C. rula
L. - ro. C. quadripun lata Mii[. - rr. C. lil,ida L. - a. Aedeagus {rao buk-
sidan. - b. Aedeagus-spetsen Iran ryggsidatr. (Dir gmndfergen hos aedeagus ar
gul.d eller gulbrun har detta ej seiskilt utma.rkts. Daremot ero miirkt liirgade
delar skuggade.) - c. Halssk6ld. (Hos normalt Ilrgade exemplar av de avbildade
artema ar det itrre ltltet svart-m6rkbrunt, det dl4)e I6ljande smutsgult-grlrott
och kaDtln elfeDbensfergad-glasaltigt Benomski[lig.) - d. Frtmre be[parets
!Jor. (Hos ligurold och ,irida hai hos d tregot olika lortn pa Eotanden observerats.)

Pi de hanliga genitaliema giir det emellertid lltt att skilja dem (jfr fig. 6
och 7).

Owiga arter kunna, sisom redan nimnts, i regel bestemmas efter nA-
gon god handbok, t.ex. Danmarks Fauna. Fdr kontroll kan det likviil
Ettontol. Ts. Arg. ?2. H- r, 1956
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vara av verde att prtiva bestimningen efter i denna uppsats intagna
avbildningar av klotdnder och hanliga genitalier.

Cantharis ligurala dr mihiinda ver mest varierande art, serskilt be-
keflande fergen. En liten serie exemplar fran norra Sverige hade jag
pi sin tid efter Reitter (r9rr, s. 259) bstztmt till ha.ernorhoidalis. Bakre
delen av huvudet var helsvart, tiickvingebehiringen gles och utst6-
ende, med riitt tydlig uppdelning i linga och korta hir, elytra granu-
lerade i bottnen. Det enda som inte rstimdea var fdrgen i dwigt, som var
betydligt m6rkare en vad Reitter anger liir haenanhoidalds. Silunda voro
antenner och ben (even lirens spets) med undantag av skenbenens bas
svarta samt hur,.udets frtimre del och halssktilden mdrkbruna, den senare
dock med ljusare kant och en suddig mittfliick svart. Pi gnrnd av klo-
tandens och aedeagus utseende har emellertid nu konstaterats, att exem-
plaren meste vara en ovanligt mdrk form av ligurata, som vdl ndrmast
sammanlaller med. ab. scotica Sharp. Den I6rbindes genom dvergingar
med huvudformen, som insamlades pi samma lokaler. Fdr haemorrhoi-
dalis eller rdttue d.eciliers, som vdr arl numera skall heta, utglr l<iljande
i Cat. Col. 1939 redovisade svenska landskap: Ang. och Vb. samt det
senare tillkomna Lpl.

Clterad lltteratur.
Hansen, V. r938: Biller X. Blodvinger, Klatrtrere m. m. Danm. Fauaa. - K6penhaEo.
Hell6[, 1V. m.fl. 1939: Catalogus Coleopterorum Daoiae et FeDnoscaodiae. - Hel-

siD8lo.s.
Horior, A. 1935: Nachkag zu Fautra Germanica. - Kre{eld.

- 
1953: Faunistik der mitteleuropaischetr Xa{er. lII. - ltlfiochea.

Reitter, E. rgrr: Fauna Germanica. - Stuttgart.

Au8zug.
B€ihate zur Kenntnis der Biologie und SysteEatik schq'edischer Kefer.

tS. Phik nthlls (Gdrilts) sPlcrnlidulus Gi'av. - eine Mischart lslaqhylinidacl.
vo[. der s?lcndidulr.s-Grupp€ der Gattutrg 6aDri{s kommt itr Schw€den ausser

dem gew6hnlichetr BauEkefer G. sflead.idulus GIav. auch die voa Smetana treu-
geschriebene Att crspccrah.s vor. Diese riurde vom Verf. utrter Birkenrinde bei
AbisLo und JokLmokk in Iappl,atrd gefundetr.

t6. Scyrti{s (Pulktsl sutsalis 'fhntrb. uDd ,imDarirs Steph. (Cocciacllidae),

Nachdem Pope und AUen (Ent. Monthly Mag. 1953, S. r28 und 153) SezeiSt haben,
dass Scymr.rs lirnbalus Steph. eioe selbstindige Ait ist, Eurde diese auch io Schxie-
den nachgewiesen. Itr England lebt ,izDarrs auf weiden utrd st rrtaris auI KieIer.
So verhalt es sich wahrscheitrlich auch i-n Schweden. Der Verf. Iand trahmlich im
Kirchspiel FoIs (JaEtland) ein Ex. votr /irn6arr.s auf Sarir.

r7. Schwedische Carrlaris-Arten mit 8elbetr Fliigeldecketr (Can!haida.).

Der Verf. utrtersuchte etr umlatrgreiches Material voo Co,nrhoris-Lrt'en mit rct-
gelben odel braungelbeo Fliigeldeckeo betrelfs der Klauen utrd der mennlchen
Getritaliea uad koBtrte dab€i feststelle4 dass diese KeDnzeichetr oft sehi tute
UnteGcheiduntsmerkmale darbieteE.

Ento tol- Tr. Arg- 77. H. r, 1956
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In Siid- utrd Mittelsch$'eden komat dcci?iens Baudi, Iriiher rDlt ha.manhoidalis
F. verwechselt, nicht selten vor. Es gab dagegea uater den gepriiltetr StnckeB keitr
Exemplar von ,a?zorrioidaris. Die aus NordschE€den ia Cat. Col. 1939 angefiihrten
Funde votr "iacfiorrhoidalis" bezieheD sich nicht aul di€se Art oder dr.i?i.ns, son-
dern aul eine dutrLle, abweicheade Fora von liguralo Mauh. - C. crttqlica Ashe
wurde in DaEemark, aber troch Dicht itr Schr.eden telunden. - Es scheiat recht
lrag]lch, ob Mcla.ailtr4riJ mit ded Arten id.nto"rhoidalis F, und discoid?a Ahr., als
besondere Gattung aulrechterhalten werden kaan.

Entornol. Ts. Arg. 27, H, !, 1956


