
Ftir Sverige nya Coleoptera. XlI.

THI'ITE P.{L]T

1. A.ncrophorua Strandi Scheerpeltz.

O- Scheerpeltz har i Norsk Ent. Tidskr. B. VIII-H. t-3, p.5j-76,
monografiskt trehandlat staphylinidsliiLtet A ncyrofhorus, varvid bl. a.
en h6gnordisk art, kallad Slrazdl, nybeskrivits. ProI. Scheerpltz har
av den nya arten, som olta lever i siillskap med omalinus Er., sett ex.
frin Nordnorge, Nordfidand och ,,Lappland", varmed efter flndorterna
att ddma (1.c., p.Z+) dock ej svenska I-appland kan avses. Beda ar-
tema finnas emellertid sAsom ventat ocksi i vlrt land. Av tz Aneyro-
Phorus-ex., som jag den z116-417 tg47 taglt pe sandstrand vid Torne-
trisk i Abiskoomradet, dro to ex. Strqndi och z ex. omalinus.

2. Neoblsnlus Cerrutii Gridelll.
Detta ir en ir rg43 efter ett italienskt ex. nybeskriven art, som visat

sig Itirekomma ivea i England, Danmark och Norge. Till det yttre
liknar den mest y'/ocerulus Grw- Det faDns derf6r anledning att granska
syenskt material med hiinsyn till dessa bida arter. H6.rvid har jag haft
tillldlle understtka exemplar av *Procerulus*tp i Riksmusei, fiI. dr A.
Janssons och fil. dr E. Wirdns samlingar och dessutom ett par ex. i
min egen samling. Materialet ar ej stort, sammanlagt blott r7 ex. Men
det representerar 6 olika lardskap. Samtliga ex. *o Cetutii. De
herstamma fr6.n: Sk. (Alnarp), Nke (Oset), Vg., Gtl (Fardn), Vrml
(Lulrdsberg) och Upl (Uppsala). Ntgot svenskt ex. av den akta y'/o-
cerulus har jag innu ej sett.

Fdr att underEtta bestdrnningen av de Neobisnius-arter, som kunna
tenlas fdrekomma i virt land, meddelas fEande kortfattade bestdm-
ningstabell, i hurrrdsak uppgjord efter H. R. I-ast i Ent. Monthl. Mag.
1948, p. r48-r5o:
r- Atrt€trDer enfXrSade, gulbruna. Tackvitrgar BnlbruDa med ljus baklaot. De

tre J6rsta synliga tergitemas basalintryckning smal, n).staa opunkterad och
glamaDde. Ilngd 4,o-.t,5 mm. - J, -\edeagus som i fig.3. Palamerens
(egentligen de sammaDvuxna parameremas) apikala del konisk med lant
smal, membrands I6rlatrgniDg ....... N.t; osklrls Stcpi. lelongdt{lvs E.r.l

- Antenner Erdr&a med lre basleder gulr6da. Tackvintar i reSel m6rkare.
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2. De tre f6rsta qdita tergitemas ba-salirtryckning spalsamt punkterad. Ler!8d
4,0-4,5 mm. - d. .{edeatus som i fig. 2. Paramereo djuPt kluvetr.......

N. Ptoctlutus Gtav.

- De tre ftirsta s).ntiga tergitemas basalitrtryckning fiDt och tltate putrkterad.
I-aflgd 4,0-4,5 EE. - d. Aedeagus som i Iig. r. ParaEeren lang och smal,
lrtt utvidgad 16r€ spetsen N. C4rurii Gride[i

3. Quedius maritirnus J. Sahlb,

I Ann. Ent. Fenn. r94r, p. ro6-ro9, har O. Renkonen utldrligt be-
handlal Quedius umbrinus Er. och dess av J. Sahlberg beskrivna Iorm
,nalitit1us. J. Sahlberg uppfattar denna som en varietet, Renkonen som
en underart lill umbrinus. De bida olika formerna skilia sig frin var-
andra sdrskilt i friga om paramerernas form och antalet kom i deras
apikala del. Harvidlag har dr Renkonen kunnat Iaststiilla en konstant
skillnad hos det finska material, som undersdkts, av umbrinus t8 gg,
av maritimus 5 dd, de senare alla Iren s. Finlands kustomriden.

Fcirst i ir har jag haft t lelle gi igenom mitt svenska. tumbrinusr-
material med hdnsyn till dr Renkonens utredning, varvid en del resultat
av intresse framkommit. Samtliga 17 JJ ha genitalunderstikts. Beda
Quedius-formerna Iinnas i Sverige, och det har ej varit svart att med
ledning av dr Renkonens teckningar och beskrivningar dela upp han-
narna. Ddremot kan det vara mera vanskligt att efter yttre kannetec-
ken sdkert bestdmma honoma, om ej en stdre serie exemplar frire-
ligger frin samma lokal. Bland av dr Renkonen ej omndmnda yttre
sermarken Iinnes pi mina exemplar en skillnad i fd.ga om antennema,
vilka hos umbrinus (nominatformen) ero nigot liin$e och slankare an
hos maritimus- Hos en serie av exemplar brukar den skillnaden rett
tydligt framtriida. Ilaterialet i min samling f<irdelar sig pi f<iljande
sett:
umblinus (nomhatformen), 7 dd, 5 9?: Nb.: Karungi, Overkalix; Jmt.:
Bispgirden; Gstr.: Ston ik, Mardiingsjdn.
maritimus, ro 6d, r4 tQ: Sk.: Lomma, Ven; Smil.: S. Unnaryd, Griinna;
Og.: Ombergs-tr., Motata; Bhl.: Orust; Vrml.: Deje, Olsiiter.

De bida formema ha ej pi nigon lokal ftirekommit tillsammans.
Av mitt material att dtima s\'I].es umbrinas (nominatformen) i virt
land :iga dvervagande nordlig, mnrilim*s tivervi.gande sydlig (och m<ij-
liten vzistlig) utbredning. Maritinus dr ej bunden till biotoper vid
havskusten men mtijligen vanligare ddr iin inne i landet.

I fig. 7-6 ha paramererna al'ritats hos ne$a dd frin vitt skilda
lokaler. Sivill betr6flaude formen som kornens antal och placering
finnas vissa smare variationer, men bildema torde endi tydligt visa,
att var och en av dessa Quedius-former har sin karakteristiska para-
mertyp. I friga om kornens antal dr variationsbredden ennu negot
st6rre en hos de exemplar, dr Renkonen granskat. Silunda har jag ex.
av umbtinus (nominatformen), som dga sammanlagt blott r8 korn och
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Fig. r-3. .{adeagus hos: r. I'?o6isrir.,s C.rruti; Gridelli. - 2. N. proc.fll*s
Grav. - 3. :i. !;llosdras Steph. - Fig. .t 5. ^{edeagus och maxillarl)alp hos:
4. MycctoPotus monlicokl Fo\\|. - 5. M. Bouduci Muls. Rey. - 6. M. Hcllizscii
A. Strand. - Fig. 7-8. Antenn, paraEer (borsten ej utritade) och peni$Fts
(i profil) hos: j. Q*cdirrs marilim*s J. Sahlb. - 8. Q. ,nbir.us Er. (troEthat-
Iormen). Exemplar frAE: a. Sk. Lomma. b. Og. Omberg. - c. Vrml. Deje. -d. Gstr. Storvik. - e. Jmt. Bispga.dea. - f. Nb. Karungi. - Orig.

av marilimus sadatra, som ha inda upp till 36 korn. Pi mira preparat
kan man ockse se den skillnaden, att komen hos umbrinus (nominat-
formen) nestan aldrig ni fram till yttersta paramerspetsen, medan de
hos maritimus i regel gtira detta och dar ofta sitta tatare en pe andra
stiillen.

Di tu tntitinus visat sig ega en betydiigt vidstrdcktare fiirekomst
5n dr Renlonen rdlnade med vid sin understikning, paramerernas typ
dr densamma hos exemplar frAn vitt skilda orter o€h de bdda Qudius-
formemas utbredning i Sverige synes f6rdela sig pe ett maturligt settr,
f<irefaller det mig riktigast att med samma berdttigande som en upp
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delning av t.ex. Quedius luliginosus-, ,tilipen.is- och Doops-gmppens
arter tidigare skett betral(a marilimus som sj2ilvstiindig art.l

,1, Mycetoporus HellieseEi A. Slrand.

Sedan A. Strand i Norsk Ent. Titlskr. B. VIII-H. r-3, p.85, beskri-
it MyceloPorus Hellieseri frAn s. Norge, bad jag honom gl igenom
mitt material av nnnlicola &. Baudueti-grrppeqs arter, som fdrefallit
mig svira att sakert bestiimma efter Luze (!trh. der k. k. Zool.-bot.
Gesellsch. in Wien r9or, p.682, 684 585) och Hell6n (Not. Ent. 1925,
p.37). Granskningen, ftir vilken iag even har tackar min vin Andreas
Strand, gav till resultat, att jag i min samling har monticola FowL
(zr ex.) fri.n ftiljande svenska landskap; Sk., Jmt. och Lpl., Baudueri
Muls. Rey (4 ex.) frin Sk., Og. och Lpl. (Palnoviken tillsammans med
tnonticola under gammalt hri i en lappkita) , och Hellieseni A. Strand
frin 0g. (Omberg r il den 16.10. r93o vid kvdllshivning). Artema
torde hdra till de mera kritiska inom sli-ktet, varf<ir jag med ledning
av Strands utredning och nigra egna ti[agg 6jort upp {6liande bestaim-
ningstabell:

r. Huvud mellan och fraBldr dgonetr Eed vid Einst 50 x Idrstoring sr.nli8 Eikro-
skulptur, bestAetrde av glesa, parallella, oregelbutrdet sling.ande ritslinjer.
Antemer vanligeE etrIargat rtidpla. Tackviogartras itvertaliga punktrad (Eel-
latr s6m- och skulderradeE) best& i regel av 6 ro puEkte!. - Aedea8us soE i
Iig. 4; paramererna l6rsedda med borst tiu onselar n.,".rl1iil;i;r;. i;;i.
Hul'ud blatrkt, utao miboskulptur. -Anteoner oegot slankare, varliteo tvA-
IetSade med 2 eller 3 basleder rtidSula och i 6!'rigt brutra. TeckvitrgarBas tiver-
taliga putrktrad bestAr i regel av 3-5 puDlrter-... .. -...,,,............ 2

2. Huvud lanSre, IramAt Eera avsmaltradale; 6g0lr belagDa nlstaa intiU huvud-
undersiilans kantlist; Eardllarpalpemas trastsista led min&e lAosstreckt
(fig. 6); halsskdldens ,.ttre fremre earginalpunkt negot avleSstrad frlE fram-
kantea. - Aedeagus soE i tig. 6; paraEerema lengstrrclta och slaoka, Iair-
sedda Eted borst till uogefer txediedeletr av liLngden tr[. Heltiesuri.\. StraDd.

- Huvud kortare, fla&et miDalre avsmalnande; dgon ett stycke llan huvuduader-
sidads kaatlist; maxillarpalpemas nestsista led Engdxecktare (fit. 5); hals-
skiildens yttre Ir6lore oarginalpunLt narEare fraErkanten. - Aedeatus s,om
i fig. 5; paraoeretua kortare och bredare, Idrsedda med borst till utrgefer halva
lSngden . . . . . . . , . . . . ........ M. Bauiluezi Muls. Rey

Tdckvingarnas t6ngd i ftirhillande till halssk<ilden samt bakkroppens
punktering och avsmahing mot spetsen ha vid artuppdelningen visat
sig vara mirdre piLlitliga karaktiirer. Ej heller har jag funnit nemnvard
skilllrad i friga om mikroskulpturen pi halsskdld, teckvingar och ba}-
kropp hos de olika artema.

r E itt vad hOiesteretsdoEEer V. Hansen meddelat mit Ur ,n rilit tus den
etrda i Danmark foreLoEBlnde arten- I Etrt. Monthl- Mag. 1948, p. ror-ro8,
atrmabr C. E. Tottetrham nutrilimus sofl Dy f6r Storbrittanietr, dllr detrna art er
vanligare och mera utbredd ea mbrinus.
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5. Ougots parya Kr.

Enligt Horion (Kol. Zeitschr. tg4g, p.2o3-2t5\ hdr Oligola panta
till de s. k. adventivartema, vilka med sam{i.rdseln urspruagligen in-
fdrts fran andra lender, vanligen tropiska eller subtropiska, men som i
det nya landet haft anpassningsfdrmiga, si att de i detta acklimati-
serats och fortplantat sig. Bland skalbaggama finnas i virt land ratt
minga exempel pl sidana ader, utom den ovanniimnda, som ldrst i
ar (rg5o) konstaterats som svensk, t. ex. de ofta individrika Tribolium
destructor Uytt., Medon nigriceps Kr., Philonlhus rectangtlus Sharp
och. Lqthridius nodiler \'lestm.

Oligota farua beskrevs 1858 efter exemplar, som antreffades i den
Iranska hamnstaden Rouen, dit arten sannolikt kommit med jordndtter
frin Sydamerika. Nu s5mes den vara utbredd och acklimatiserad i
stora delar av Europa, sirskilt i Medelhavsl;turderna och utmed Atlant-
kusten. I Nordeuropa upptecktes den i Danmark r9o7 (Odense) och i
Norge r93z (Osto). Nigra nya danska eller norska lynd ha sivitt ki.nt
er ej sedan rapporterats, varfdr arten i dessa llinder miijligen ej lyckats
bibehllla nigon livskraftig stam. Detta svnes deremot vara fallet i
s<i. Finland, ddr Oligota Pana i Jottseno tagits pe flera lokaler i gam-
malt mdglande hd invid lador, fdrsta gingen i augusti 1945- Enligt
vad dr E. Thuneberg meddelat mig fdrekommer arten i Joutseno-trak-
ten pi samma lokaler ir efter ir, varfrir en verklig acklimatisering diir
torde ha igt rum.

Det var salunda ej oventat, att Oligoto pan)a f.ofi eller senare skulle
visa sig ocksA i Sverige. Ur komposth6gar vid Alnarp i Skine, diir
itskilliga nykomlingar i den svenska faunan fdrut pdtrIffats, sAllade
jag fram talrika ex. av Ol,igola Parua der. rr.8. rg5o. I ett sSllprov frin
samma lokal, som ingenidr Sven Berddn siinde mig senare samma ir
(zz.ro), vx arten likaledes talrikt {iiretridd.

Vid mitt eget besdk i Alnarp I'rekom Oligota-atten, savitt jag kunde
finna, uteslutande i en stdrre h6g av relatiyt fiirskt komposterat gres,
som pebdrjats veretr r95o, dAremot ej i ldvkomposter eller i ildre, re-
dan fdrmultnade griiskomposter. Marken var myllrik, beskuggad av
en frodig drtvegetation och storkroniga ldr.'trad. I det ire av Oligola-
komposten ridde hdg virme och livlig f<irbrinning arr vextresterna.
I detta parti fanns fdga av insekter, men i de genom fukt och vdrme
inifrin htigen hoptovade, mdglande lrttre delama, der temperaturen
torde ha halit sig mellan zo och 3o grader, var faunan rik. f dessa
skikt myllrade det av grisuggor, tusenfotingar och insekter av olika
slag. Enbart av skalbaggar ftirekommo minst ett roo-ta1 arter, manga
i stor individrikedom- Oligola latta lerde ddr tillsammans med tvA
andra arter av samma sldkte, inllala Mannh. och pusillima Grav., vilka
emellertid upptredde mera sparsamt. Bland ovanligare arter marktes
i dr-rigt t. ex. Nephanes liLrz Newm. ( 1ro.), Med.on nigriceps Kr.,
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Leptacinus intermed.ius Donisth., Carcinops t4-striata Steph. och Mozo-
loltua testacea. Motsch,, den senare ej fdrut kiiad lrin Skine.

I komposthdgarna vid Alnarp ha Berdin, f6rf. och andra coleoptero-
loger under tidigare ir ofta selht, men ingen av oss har trots nogglann
genomgilng av siktgodset fdrut sett till Oligota Palaa- ylsserlige\ at
arten mycket liten, men di de bida atdra Oligota-arlerna tillvaratagits,
skulle den ktrappast ha kunnat undga uppteckt. Detta tyder pa, att
Oligota paraa lorst i ir skulle ha infunnit sig pi platsen, diir den i kom-
posterna s]mes Aga goda f6rutsettningar att kunna kvarleva.

6. Laemophloeus ater Oliv.

Vid Orup i SkAne hade fdr iordningstiillande av betesmark sommaren
rg49 en del l<ivbuskar och mindre tred r6jts bort och lagts samman i
stora hdgar. Den 23.5. r95o tog jag under baiken av en i en sidan
hcig liggande vildapel ett ex. av Laewophloeus aler Olw. a. capensis
Waltl. Barken kunde med kniv niitt och jd.mt lossas frin den fasta och
d"nnu td.mligen fuktiga veden. I stammen furnos i tilrigt blott negra
J.tterst sme cerambycidlarver, Rhizophagus biPustulatus F., Atheta ae-
quata Er- och en hanne av den i SkAne ej f.dr.:l. ta"gna E|uraea angustula
Strm.

Laetnophloeus-ex, har jamftjrts med utHndska ex. av atff Qlw., du-
plicatus Waltl. och andra nirstiende arter, varfdr bestdmningen torde
vara sd.ker. L- etel dr i de nordiska lS.nderna fdrut kiind frin Danmark
och Finland, dZir den antriflats synantropt i bagerier och oljefoder-
kvarnar. I Cat. Col. 1939 har arten av denna orsak betecknats som
titlfiilligt infdrd. Fyndet i Orup tyder emellertid p5. en mera urspmng-
lig fdrekomst eller itminstone att en acklimatisering agt rum. Bide
Reitter och Ganglbauer omtala i sina handbcicker, atl Laemophloeus
aler i Mellaneuropa upptreder sivdl sy'nantropt som under triidbark.


