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P′′″οs′′c力′sa″g“∫″α′〃s Dft.― Denna art ar pa

nagot satt bunden till brandttilt och lockas till

sadana lokaler sakerligen langa strackor.Det hit‐

tins nordligaste fyndet i SveHge giOrde jag vid

Osteraker i sёdra Uppland den l.5.69 dar l ex.
g6mde sig under den lossnande,kolnade barken

till en granstubbe. Omradet hade brunnit som―

maren 1968.― Sk. Forsakar,2 ex. 31.5.71. Det

f6rsta av dessa ex.togs lnitt i natten intill ett hus

nedanfOr en iampa som den kanske attraherats

av. Fyndet var nagot svart att forsta tins det

visade sig att en kraftig rё kutveckling fran en

sagspanseldad panna hade agt rum samma natt

och otvivelaktigt hade ex.kominit flygande.Se‐

nare under dagen visade sig det andra ex.,
springande intill varmepannan.

Иgο″″″ 9“α′″ρ
“
″crar“″ De G.- Ocksa

denna carabid ar bunden till brandttilt men ei

funt sa shlsynt sonl 16regaende art.Pa brand長 11‐

tet vid Upl. Osteraker var arten vanlig under

barken pa brinda granstubbar i september 1968,

enstaka iin可 1969.Har ocksa tagits i enstaka ex.

i Sk.Forsakar vid den under fbregaende art om‐

talade varmepannan(m鋪 OCh juni 1972).Att И.

9“αど″ψン″crar“″2 flyger visas av nagra havs―

driftsfynd jag Jort:Sk.Sandhammaren(23.7.72
och 31.5.73), Sk. Stenshuvud (20.7.66), Sk.
Vitem61la(12.5.72 och 10.5.75)och Sko Magle‐
hem,Nyagrop(30.5。 71).Alla fynd i vardera l ex.

Gyri″〃s(ヽ as′′ンs M6n. ― Sk. Skanё r, 2 ex.

24.5,77 sirnmande i en brackvatteng61 vid ham‐

nen(iden s k.Flommen).
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A number offaunistically interesting rlnds of coleoptera are reported fronl difFerent parts of

Sweden,amOng them some new provincial records Three species(4crο ′ric力 isrra′′″″ac
Johnson,Lο ″gルα″s〃 s″′iC力 ′f All.and C″′′′グο′′ra F″ρ′

`ssa F.)are new to the Swedishfauna Biological or ecological notes are given for FnOSt Of the species

R.Baranowski,Rabyvagen 15 J-14,S-223 57 Lund,Sweden.

Oε力′力′ι′′sα
“
″ピc“′α′′s Rey― Denna tidigare i

ett gammalt fynd fran Halland kanda vattenbag―

ge harjag nu hittati Skane.Den 29.10.77 genom‐

sallades dHftranderna pl en marsklandsing i dct

inre av Foteviken och 16rutom flera ex. av f61‐
jande art fanns l ex.av den ovanstaende,upp―

enbarligen mycket sallsynta Oε 力′力
`♭

′
“

s‐ arten,

som torde vara beroende av salt vatteno Stig

Lundberg harjamお rt mitt ex.med ett utlandskti

hans samling。

Oε力′力′ι′
“
s グゴ′α′α′″s Steph. ― Denna art ar

tagen pl ett par 10kaler pa Skanes vastkust(tidi‐

gast av Einar Wir6n)men blott i enstaka ex.

Ekologin ar m● ligen densamma som hosお rcga‐

ende och arten ar bunden till starkt salthaltiga

havsstrander.I Foteviken flck jag nu tillfhllc att

narmare studera artens levnadssitt.Den 14 7.77

besёkte jag marsklandsangarna langst inne i vi‐

ken och pl en ganska begrinsad men helt natur―

lig lokal(● betad av nё tkreatur)leVde O.グ ″α′α‐

r“s i stort antal pa tamligen fast och fuktig,starkt

salthaltig lersand. Marken var utan tang men

bekladd med ett tunt lager grё nalger och nagot

beskuggad av tt alltbr hё g vegetation av Sc′ ζρ″s

“
arir′

“
″s, Иsた″ ′″″ο″″″ m.■.Annars ar

P力″ag“ J′

`s ett ogris langS Stranderna men pa
Oε力′力

`bJ″
s-lokalen vixte bara glesa bcstand.

Vid hёgvatten,vilket ar Ovanligt pa sommaren,

6verskё lis 10kalen av havsvattnet. I denna bio―

top saknades■ 6.var vanligaste marina Oc力 ′力
`―

わ′′s‐ art, nanlligen ″ar′ rt“s Payk. Denna sist‐

namnda var annars mycket vanlig dar marken
var inycket fuktigare ener kanske Oftast i brack‐
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vattengё lar. Pa h6sten antraffades O. グ′′αrα r“ s

mycket sparsamt och dl i driftrander. Det fё re‐

fancr sOm om′′′arα′′s liksom“ α″ノ″夕s har sin

huvudsakliga imagoperiod pa sommaren medan
t.ex. 0. ι′εο′ο″ Germ. ar vanligast pa vintern

och varen Till sist harjag ocksa funnit ο.″′α′α‐

′rrs vid Skan6rs hamn(3 ex.21.6.77)i havSdrift.

Cο′ο″br′″″
`rr7pl Latr.―

Sk.Degcberga,Bor―
restad, l cx. 14.7.69 vid kv五 1lshavning pa 6ppen

angsmark.

〃y′″οbirrs P22″ rr′s″′α′′s Gyll.― Sk.Degeber‐
ga,Hcrrcm61lan,l ex.7.8.70 kv01lshavad i brtrik

skogsglanta. _ sk. Forsakar, l cx. 11.7.71 pa
ruttnande kё tt som lagts sonn lockbete pa angS―

mark i sigverket.I Skane tidigare troligen endast

tagen av Gunnar lsraelson i Hissicholmstrakten

(ISraelson 1959).

Иgar力 Fグ′′″ 力α′″ο″たο′″ Er.― Sk.Degeber‐
ga, l cx.4.10.77 i en fangropseilla med glykol,

nedsatt i en sandig backe med tonrmarksvegcta―

tiOn(t.CX. Tた y″′s s′ r′y′′″″ och И″′′
“
お′α

εα
“
ρ′Srr′ s)i sOleXponerat lage men med ta11‐

skog i ena kanten. Fё rsta svenska cx. togs av

Alan Dufberg pa klitter itallskog vid LiunghuSen

i skane(Dufberg 1975).Utomlands har arten
antraffats i anslutning tili tauris pa sandmark och

da“6r giOrde jag den 8.10.77 tillsammans med

Mikaei Sё rensson ett fё rsё k att aterflnnaИ .力α′‐

″ο″・力ο
“
″ Vi sanade barfё rna under tanris

nara dar glyk01fhllan hade stitt,vilket resultcra―

de i att S6rcnsson blev glad(=l ex.). SCnare,

omfattandc hё st―  och vintersanningar har inte
gett nagot, moiligen beroende pa att tturet hu_

vudsakligen ar igang under en kort tid pl efter‐

sommaren.

E′′力′α sc力α″″J Kies.― Sk. Degeberga,3 ex.
12.8.70 i gammal komposti cn mё rkjordkallare.

― Sk. Lund, alman vid daminarna till renings‐

vcrkct. Dcn 15.9.76 kvttnshavadcs arten i st6rrc

antal och den 10 8.77 svarmade den i mycket
stort antal da vindstina varmt vider radde. En‐

dast en gang,den 21.9.75,har jag fatt arten vid

sallning. Da sanades vaxtr6tter pa lerslam invid

en av dammarna. Pa liknande satt sOm ovan
redO」 Orda fynd har namnda art tagits bade av
Pallnqvist vid Helsingborg och av Palin vid

Landskrona(Palm 1961).

P′′′Jο′
““

″αrgJ″ α′
“
″ Aub6(′′グ′ri Flach)一

Arten anmaldes fё r brsta gangen som svensk
efter ex.fran Hissich。 lmstrakten insamlade av

Gunnar lsraelson (1963)i manniskospillning.

助注lv rlck jag 4 ex 16.8,77 vid Sk. Degeberga,
Borrestad i gravlingsspillning i mycket skuggig

granskog.

Иε″ο″Fc力′sルαセ′.″αC.Johnson― Sa sent som
1975 beskrev Colin Johnson denna Ptilidac

(JOhnSOn 1975). Dc,n har visat sig utbredd ёver

en stor del av s6dra och vastra Europa.Johnson

anmaler arten fran England,FrankHke,Spanien,
Portugal,Algeriet c)ch JugOslavien.Senare dess‐

utonl funnen i Schl″ eiz och i SveHge. De sven‐

ska ex. har jag frin fbliande lokaler: Sk. Dege‐

berga, Borrestad, l ex. 16.8.77 i gravlingSspi11‐

ning i rnycket skuggig granskog.― Sk.Skaralid,3
ex. 10.9.77 vid sanning av lё vfOrna i rasbranter‐

na.-01. Borghollrl, l ex.29.3.70 vid f6rnasan_

ning intill slotts■linen.Den fё r Svenge nya arten

leveri brna liksom И.レセr“′′Jα Gillm.Nar det
galler И.sJ′たα′″sis Motsch.(=ルαセ″ε

“
″

Matth.)som OCkSa ar en fё rnaart flnns en ekolo―

gisk skillnad. Den sistnamnda forekommer nis‐

tan antid i anslutning till vatten(Strander, karr

OSV.)medan de blda f6rstnamnda helst lever
lingt fran vatten,d vs.pa torrare mark.

И。ルar′′ηα Star mycket nara bldeレ r′′″′″α
och sf′ α々′″sls. Fran den f6rstnamnda skiber Sig

ルα′θ″″α genom mё rkare antenner,nagot starka‐

re rundade bakhё rn pa pronotunl och framfё r allt

pa spermatekan som har samma form som den
hos sJ′たα′″sFs. Fran sJ′ たα

`″
sJs skilier Sigfrα r′ r_

″α genom nagot stbrre storlek,plattare kropps―
form, langre tickvingar, nagot smalare prono―

tunn i fё rhanande till tackvingarna,tatare punk―

terad pronotum sonl har bakhё rnen svagare run―

dad och inte hanger ner sa mycket ёver tack‐

vingarnas skuldror samt genom att spermatekan
genomgiende ar mycket mёrkare. Se f.ё .John‐

son(1975).Mina ex.har Colin Johnson bestamt.

ια′力″οb′

“
″′α〃Jど

“
″ Nordm.― Efter langva‐

riga regn under h6sten 1977 svammade Htte a i
Sk.Lund ёver sina breddar och en angransande

leHg angSmark blev helt drankt.Bland de tusen―

tals diur som flё t omkring i vattnet den 28.12

fanns l ex. av den sallsynta, sakerligen under―
jordiskt levande L ρα′″′

“
″, som var mycket

snabb och liuSSkygg.
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Fig l LeHg angsmark som blivit ёversvammad av H●C a vid Lund i Skane.Bland skalbaggar som hittades

iytande i vattnet marks t.ex Lα r力″ο♭′〃″′α′″グ〃″ Nordm.,∠′力
`′

α α9″arica Th.,И .cοノsο″j Last och∠ .scο″ca

Ellim

Clayey,submerged meadow on the river H● e a at Lundin Skane.Arnong the beetles found floating on the water

were Lα ′力′οbj″″ ρα〃Jグ〃″ Nordm.,И ′力′′′′9“ arJεα Th.,И  cο〃Isο″:Last and И.scο′′εα Enim PhOtO:the

author 30 Dec. 1977.

2″θ′′
“
S bα′rJc′s Korge ― Ganska nyligen

(1962)fann Thurc Palin l ex.av den fbr Sverige
nya 2. わα′″ε

“
s vid Arlё v i Skanc(Palm 1963).

Ex.levde bland vaxtrё tter pa njttlaiord.Senare

har enstaka cx.tagits pa den skanska vastkusten

av ollka samlare.Ett ex.flck jag den 27.3.73 pa

cn lerig strandang under en bradlapp vid Bunke―

flo strand strax sё der om Malmё .Narjag sa den

3.7.77 besё kte marsklandshngarna vid Fotevi‐

ken,ocksa i sydVastra skane,visade det sig att

den ovanliga(2“ ′α′″S‐ arten fё rekom i stort antal

inonl tva skllda omraden, nagon km dem emel―

lan. Pa bada lokalerna erhё ns 2. bα′′′ε
“
S vid

skakning av vttxtrё ttcr pa sandiga jordar nara

vattenlinien, dar myCket tang var inlagrad och

dir vegetationen bestod av И″′θ
“
′sjα αιs′″′力F―

″″. Senare under sonlmaren och h6sten fanns

。cksa manga ex. i fallgropsttillor och i driftran―

derna inom omradet. Pi en liknande biotop vid

Skanёrs hamn togs slutligen ett enstaka ex.den

9,9.77.

Иr力′′α α9“αriCa Th.― Sko Lund,Haca,l cx.
28.12.77 i ёversvimningsmateHal. Se narmare
under Lα r力′οb′

“
″′α′′Jグ

““
Nordm.(ovan).

/4′力′′α εο
“
′sο″′ Last― Denna bga tagna art

har jag vid ett par till屁 illen sanllat i driftrander

invid Hく珀e a i skane. Den 5.3.77 togs 4 ex, vid
Bり五llerup och den 28.12-30.12.77 i betydande an―
tal(ca 250 cx.)nara s:t Lars i Lund. Mikael

Sё rensson var med och sanllade in И.εο
“
′sο″′

den 30.12.Dehna sistnamnda lokal ar densanlina

dar ια′ヵrobF“″ ρα′′Jau″, Nordm. uppdagades.
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Vid de olika insamlingstill麟1lena har H● e a varit

ёversvammad och eftersom jag aldrig annars er‐

hanit nagot ex.av И.εο′′sο″J,kan inan nlisstan_
ka ctt undettordiSkt levnadssatt.

И′力ι′′グリら″″Js Kr.― I lerslanterna vid dam‐

marna till Lunds reningsverk fOrekommer vat‐

tcnsorken anmant och i dess undelordiSka
gingar sattes varen 1977 ut manga fangropS,11‐

lor,som vittiadeS ett par ganger i veckan.Bland

Fangsten inarks sarskilt 3 ex.av ovan rubricerade

kortvinge,tagna den 21.3,30.4 resp.16.5.助 helt

ovantat fannJag arten ocksa hos kanin pa samma

lokal,dar i cx.ramlat ned i en屁 11la i ett kaninhal

den 8.5.77 Ett undelordiSkt levnadssatt fё relig―

ger utan tvekan.

И′力
`′

αグ′″′らた″α Brd.― Sko Lund,Trolleberg,
l ex. 22.2.77 vid sanning av driftmaterial intill

Hac a efter det att an svammat ёver宙 d va』o‐

den.Den lnycket shnsynta arten lar fbruti SveH―

ge bara vara kand itre skanska ex.

И′力′′α力α″∫s′″′A.Str.― Sk.Degeberga,Bor‐
restad,l ex. 16.8.77 i gravlingSspillning i mycket

skuggig granskOg tillsamlnans med nera Иrヵ′′α

εα′αッ′″J″ α BriS.Ny fbr Skane.

Иr力′rα カッι″′da Sharp― I en uppsats(Bara‐

nowski 1977)har jag bcskrivit fyndet av denna
art vid Vittskё vle i Skane.Den stubbsvamp som

omtalas i det sanlmanhanget har vaxt ut pa pllen

igen sommaren 1977 och visade sig vara cn art av

slaktet P′θ″″ο′″s.Den 16.10.77 vittiades innchal_

let i svampen och●  ■lindre an 15 ex. av den
mycket sallsynta kortvingen kunde raknas in.

Ett par k,l fran den givande pilen rlck jag dess―

utom 2 ex. den 8.10.77 pl en savande alin och

arten ar uppenbarligen utbredd i trakten.

И′力ιra scοノ′εα Elllln. ― Sko Lund, 2 ex.
28.12.77 i nytande driftmaterial pa en av Htte a

ёversvammad ing (Se ια′あ″οb′〃″ ′α′′Jグ
“
″

Nordm.ovan).I driftmaterialet patraffades f.ё .

ganska manga ex. av en/4.scο rica narstaende,

annu for mig obekant И′力′′α‐art. Bada arterna

var inycket snabba och uuSSkygga vilket styrker

antagandet onl ett underiordiSkt levnadssatt.

Иr力′ra sδ ″′″″α″′Bernh.― Sk.Hanands va_
derё ,3 ex.4.9.77 i fOrnan under ett rnaskadaver

som lag i gaminal l)landskog i S6ndre Skogo Ny

fOr Skane.

И′力
`rα

 χα″′力9ρ夕s Th. ― Sk. Lomma, l ex.
15.10.77 i nergravd potatis(se narmare harom

under И″ο″″α′ンs12‐ s″′α′〃sM● 11.).

Tric力ο
“
′ε″a sa力′ら

`rgピ
α″α Bcrnh. ― Denna

trevliga kortvinge har varit bekant fran norra och

menersta sveHge,sydligast vid Varnamo i Sma‐
land,dar den togS av S.E.Nllsson i gammal
,lgspillning(Lundl)erg 1973). Det var da“ Or en

smula ёverraskande att,narjag gick igenom ett
sallprov frin Drakam611an(Sk.Maglehem),饉
ett ex. av To sα力′ι,`rg′α″αo Sinprovet ar taget
den 12.9.77 pa 6ppna,sandiga bungmarker under
farspilining。

rricヵ 。″yχ S“′c′ c(9〃′s Reich.― Sk. Lomma, 1
ex. 10.8.77 vid kvllshavning i blandskOg. I det

har sammanhanget vill jag garna paminna om
Thure Palms fynd inte langt fran platsen.Han
fann namligen l ex. i saftigめ tved av en alin i

Borgeby(Palin 1960).Detta ar de enda ex.som

ar inig bekanta fran vistra skane.

Cα″グザop力ο′
“
s a91rFsι rF Hbst― Arten ar utbredd

i torra,sandiga omraden i ostligaste Skane men

nagot sallsyntare五 1l C.asι′ルs Er.som den gar_
na lever ihop med.Fran fOuande 10kaler harjag
belaggex. 1 ■lin samling: Ivё  klack, Nё bbe16v

(utanお r Kristianstad),Ripa,Degeberga,Dra‐
kamё llan,Vitcmё Ha och L6derups strand.Vid
VitemёHa togs det enda ex. l havsdnft den
18.5.73.F.ё .tagen bland vaxtrё tter pa sandmar‐

keri m可 ochjuni,dc flesta ex.i mitten pa m可 .

Иgr′ルs′α′′εο″″お IH.― Vid slaghavning i lё v_

skogskanter med ek harjag tva ganger stё tt pa

denna praktbagge i Skane:silvakra, l ex.9.8.76

och Maltesholln, 2 ex. 18.8.77. Fynden ar sar‐

skilt intressanta p.ig.a. de sena datumen fbr att

galla cn Иgri′〃s― art.

Dθ″力′∫rasル′Sc力 J Kug.― En vacker hane togs

i ettlevande ex.den ll.6.77 vid Sandhaminaren i

skane efter havsdnft. Arten betraktas som in‐

fOrd till Sverige men kan tydligen ta sig hit sialv

genom att aygao sll mycket markligt fanns den

ll.6 pa stranden alit huvuddelen maste komlnit

fran kontinenten(宙 d samma till偽lle togs exem‐

pelvis И″α
“

′″′c“ s′ jαα′αD● .).
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Me′Jg`′力ιs gα gα′jκ

“
s Er. ― Sk. Dcgeberga,  16.12.77 ilerJorden under en h6g med ruttnande

Borrestad,l ex.6.6.76.― Sk.Hackeberga,2 ex.  applen.

13.9.76 och l ex. 18.9.77.Alla ex.havade i bv_

skogskanter dtt vardvttxten ν′″r力α sp. vttxer    Psa“ ″οグJ“ s as′ι′F.― Sk.Degeberga,nagra

Arten rapporterades ny fё r Sverige av Gunnar  ex. i september 1976 i ctt mJalsandtag. ― Sk.

Israelson(1971)efter ex.fran Hassleh01rn och ar  vitem61la,l cx.19.6.69 1 havsdrift ―Vrml.De―

。cksa funnen pa Gotland av Nlls Linnman  je,6 ex.31.5,70 pa sandstrander vid Klaralven.

(Lundberg 1972).
C力ηsο″ι′αソJο ′αc`α M● 11.― Sk,Sandhamina―

Rあたο′力ag〃sρ
`〃

brar“s Er.― Sk.Lomma,tal‐  ren,l ex.24.6.70 i havsdrift.― Sk.Degeberga,

rika ex.15.10.77 och 22.10.77 i nergravd potatis i  BOrrestad, l ex. 10.5.77 vid s狙 lning i lё vskogs‐

jorden (se narmare nedan under И″ο″
“
α′

“
s  kant. ―Sk. Vittskё vle, l ex. 14.6.77 slaghavat

′2-s′′Jα ′ンs M●11.). Flera ex. var nyklackta. I

Danmark har R.′ ι4わ″′′S(tillSammans mcd
/4κο″1“α′

“
S12‐ sr″′αr“s)tagits i ruttna tulpan16‐

kar ijorden.

Cο″Jεα″Jα ο″わたο′′お Mnh.(“
“
れS′ ari A.Str.)一

Dlr.Nip筍 五llet,2 cx.2.6.70 under svampig gran‐

bark med bl.a.grantickor i granurskog strax nc―

danfёr tradgransen. _ E)lr. Alvdalen, l ex.

28.4.71 pa en savande 116rk.

И
“
ο
“
′
"α

′
“
s f2‐ srr′α′′s Mull. ―I en tidigare

uppsats(Baranowski 1977)harjag besk五 vit fyn‐

det av denna arti Lomma.Fortsattning av berat―

telsen om den markliga,blinda skalbaggen fOlier

har.Jag fullfё ttdC i april 1977 mitt halva 16fte att
grava ncr pOtatis som lockbcte fё rノ4.F2‐ ∫′ria′

“
s.

Potatisen lades 10卜 40 cm ncr ijorden pa nera
stanen Och tacktes ёvcr med jord och tegelste―
nar.Efter flera minadcr av vantan stillades ant_

ligcn■lin hunger dcn 15.10.77 da potatisen vitt―

jades,dvs.av potatisen fanns bara skalen kvar,

men en ny omging helt ねrska potatisar, som

grOtt ur de ganlla, kunde skё rdas. Dar fanns

ocksa 7 ex.avノ 4.12-sr″ Jα ′
“
s,Ined andra ord lika

manga sonn sanllades under hela h6stcn 1976.Att

lagga ut lockbeten fё r dessa diur ar tydligen gi―

vande.Den 22.10.77 vitlades en annan potatis―

ぬ1la vilkct gav 2 ex.Cenom vanligt tillln6tcsga‐

endc av herr Bengt Paradis pa Lё ddesborg rlck

jag ёvcrta ctt 20‐ tal kllo skadad potatis fё r veten‐

skapligt bruk och jag vill ta tillfhnet i akt Och

tacka honom fbr det. Vi far sc vad det kan bH
nista sasong!(Den nya omgangen gravdcs neri

Oktober 1977.)TlllSaminans med arten levde
ocksa Rヵ Fz。′力αg″s ρι,∫o′αr“s Er. och den
15.10.77 dessutonl l ex.av den sallsynta И′力θ′α

χα″′力ορ″s Th.

Oχyο

“
′s sJ′ ッ′srrJs Scop.― Sk.Lomina,20 ex.

5-Ent Tidskr 2/1978

pa en ang.

ιο″gF′αrs“ s ″θグッ′グιッ′ Shapiro ― Aedeagus

har ritats av pa Fig.3f6r att underlatta bestam―

ningen av denna art.

ιο″gJ″αだ
“
sr′たたa All.― Dcn 16.9.77 giordCS

ett besё k pa marsklandsangarna vid Foteviken i

Skane.En nordvastlig StOrm hade nyligen dragit

fram ёver omradet,medbrande att vattnct skё tt

langt upp pa land och i de driftrander sOnl darvid

avsattes hade ett betydande antal insekter an―

saniats.Ganska snart uppthcktcs att en Lο れgお

′αrsク s― art har och var hoppade omkring och
sammanlagtinsamlades 10 ex.men med hialp av
sall hade sakert minga fler kunnat tagas. Vid

brsё k att bestamma tturet kOm jag ingcnstans

ens med埼
'lp aV"Die Kafer Mitteleuropas"ochsande da ex.till stig Lundberg,son1 6verlat be_

sぬmningen till Karl― Heinz Mohr i Osttyskland.

Resultatet blev Lο ″g′′αrs“ s rι′ε力′ゴ, som ar ny
fё r Sverigc.

Men arten ar funncn i Norge och Andrcas
Strand(1969:21)skriVer att fё rutom de tva nor_

ska cx som han ttalv tOg ar arten bekant fran
Frankrike och Brittiska 6arna. Som vardv,xt

anges Иs′ιr″

"ο

″′
“

Vilken vaxte i stort antal pa

min lokal.

Mest lik二 . ′
`′

c力
`F ar 

ι.′″α′′″SFs Panz.L.

″
`Jε

力
`ゴ

 ar nagOt Stё rre och har ganska kraftig

thckvingepunktur.Hos′ ″α′ι″SJS ar den svag cl―

ler ganska svag.Hanen har f6rsta fram‐ och incl‐

lantarsleden svagare utvidgad an ρrα′′れsJs. Pa

Fig.3 harjag ritat av aedeagus hos bldc r`Jε 力ι′

och ρ′α′ιれsis. Detta ar den sakraste karaktaren

att skilia arterna pao Namnas b6r vidare att ρ″α‐

′′″sJs intc lever pa Иsr`r utan pa P′ α″′αgο .

CrιρJ′οグ
`″

αJ″′″′ssα F.― Vid det tillfille,da

jag den 16.9 77 1etade igenom driftranderna vid
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Fig.2.Strandangar vid Foteviken i Skane.1 66rgrunden ar inarkcn betad Pa aridra sidan har tagits Oε 力′力ιbiンs

α〃″jε″′α′″s Rey,0.グ ″α′α′
“
s Steph,rragο ′″′0`〃sJ%ッ′ο″′″s Sahib,r 力α′6り ,ヵ″〃s Kiesw,c〃′″″S bα ′′′c″ s

Korge,И ′力′′α″αガ″α M etRey,И 222ι″′′′ο″α′お M et Rey,3″ cカッgル′α力′rra″F schm._G.,Lο″gルαrs′ s″′jε力′′
All och c″ ′ρjグο′′″ J“ρ′′ssa F

Meadow at Foteviken in Skane ln the background, behind the grazed part,(,c力 ′力′bj〃sα′″iC〃 ′αr″s Rey, 0.
グ″α′α′〃s Steph,rrogορ力′ο

`″
sybッ′。′α′″s Sahib,7.力 ′′ορ力j′″s Kicsw,2″ ′′〃ざιαJr′ε″s Korge,И ″′′力α″αだ″α

M et Rey,И  ″
`r′

″ο″α′む M et Rey,3raε力yg′〃′α力′1/ari SChm.― G.,二ο″girα″s″ s′′′ι力
`j An and C″

′ρ′′ο′′″α
j_p″′ssα F were found Photo:the author ll Dec 1977

FOteviken i Skane och crhё H ιοれg′′αrs″ s″′JC力′′
All.(se OVan),obsCrverade jag cn stor Cr′ ′Jdo‐

′′rα‐art sOm sag frammande ut 7 ex.togs med
hem, men arten var s,kerligcn langt talrikare

Jag hade inget sall till hands och miste skaka

dctHtusen ёver en vit duk Hanar fanns med i
materialet och cn genitalundcrsё kning gav be‐

skcd att detinte var nagon svensk art Vid fё rsё k
att bestamma arten efter''Die Kafer Mittclcuro‐

pas''hamnade jag tveklё st pa c.ノ ″′″′ssα  Ett
cx skickades till Colin Johnson sonl svaradc att

han jimfOrt med cx.fran sё dra England och att

dessa′″ρ″′ssα stamde Val mcd mitt ex Fё r att

vara annu sakrare lit Stig Lundberg ett cx.161a

mcd i en sandning till Karl‐ Heinz Mohr som

bckraftadc att bestalmningen var riktig.

Dcn aktuclla arten ar ny f6r Norden och ar en

syd‐ och vasteurOpeisk art. I Tyskland ar dcn

cndast kand fran Mlinchen Fё r nlin del trorjag

intc pa nagOt tillfhHigt upptradande.Arten rlnns

ju i England och Frank五 kc och en fё rekomst i

sydvistra Svcrige ar inte sarskilt fё rvanandc Gfr
t.ex.こ ο″gルαrs夕 sr′′c力′J All.).C.′

“
ρ″′ssa gar

pa tistlar cnl. litteraturen och pa nlin fyndort

vaxtc c′rsfrr″ α″ν′″s` anmant Framtidcn far
utvisa om det ocksi gar att hava arten pa dcn

tistelarten.

C.ブ
“
ρ′′ssα Skij()r sig fran alla andra Crιρル

どοど′″‐arter med buSarc tack宙 ngar, gcnom

■■:|:11:,,1111
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Fig 3 Aedeagus av A ttο″gル ars″ s″′グッ′′′ッi Shapiro(01and,stenasa alvar).― B.Lο ″girars″ s″′ic力 ′′A‖ .

(skane, Foteviken) ― C ttο ″g″α″s〃 sρ″α′′″Sis Panz (Skane, Hackeberga). ― D. C″′ρJ′οグι′α ′′ηρrassα  F

(skane,Foteviken,sedd fran ryggsidan)― E Dito,sedd fran sidan

Aedeagus of A Lο ″gJ′α″s′s“′′ツ′′
`ッ

,Shapiro(01and,Stenasa alvar)― B Lο ″gルα″s〃 sr′ た力′J All(Skane,

Foteviken) ― C Lο ″gJ′α″sン sρ″α′′″Sis Panz (Skane, Hackeberga) ―D C″′ρ
jグο′

`″

α ′777′″′ssα  F.(Skane,

Foteviken,from the dorsal side)― E.The same from the lateral side.

EDCBA

att halssk61dens tvarintryckning ar ttup Och

markerad(● ■ack Och otydlig)OCh genom den
rёdbruna kroppsttrgcn (gulbrun hOs de andra

arterna). StOrleken ar ansenlig(sOm rrα″sνιrsα

Mrsh ener innu st6rre).En saker karaktar ar till

sist hangenitaliens byggnad(Fig 3).

И′ゴο″′α′ソJgα ′′771 Payk.― Sk. Maltcsholln, 1

ex. 17.8 77 vid slaghavning utmed grusvag ge_
nom 16vskog av ck,bok och alin.

OrJο″″/1y″ εた′s ′ο″cαノンs HbSt ― I dccember
1977 arbctade Jag mestadels med inventcring av

skalbaggsfaunan vid H● e ai Lund och hade da
fё rmanen att stё ta pa denna fё ga tagna vivel Pa

lerig grusmark vid rёtterna av Jマ′′εα′Jο′εα och

andra vaxter tOgs ex.den 20.12,22.12,25.12 och

28.12.Lokalen liggcr utmed cn av promenadsti―

garna vid雨ukhuset S:t Lars. Stigen gar menan

Hく万e a och cn parkartad skog av mcst bok

Bαgο″s εz″αfi″α′Seidl.― Sk.Lund,H● ea,1
cx. 23.12.77 ёvcrvintrande i gamlnal driftrand

Lokalen ligger nara s:t Lars och intc langt fran

det stalle dar Thure Palin flck dct fё rsta svenska

eX.(Palm 1941), som han tog pa vattcnvaxter i
an.Nagra andra fynd i Sverige ar mig inte bekan―

ta. Mitt ex. har trette tarsleden svagt utvidgad

Och staminer bra med Palins avbildning av hans

Lunda―cx samt tyska cx.(Palm 1964).Trette
tarslcdcn ar alltsa svagarc utvidgad an hos dan_

ska cx men starkare an hos 3. rθ ″ριsrピッrrs

Hbst.Palm anscr att det knappast ar maligt
uppratthana cz″α′F″αF som sJalvstindig art utan
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bёr anses vara en vanetet av rι ″ρ′∫′′ツクS・ Kan‐

ske kan noggranna undersё kningar av aedeagus
inre byggnad ge svar pa fragan?

Bαgο

“
s′imο s“ s Gyll.― I vatarna pa oland kan

man tt Sallan fa denna Bagο″s‐ art,men i Skine
ar den utan tvekan mycket s,1lsynt. Fё rutom l
ex.,som jag den 8.6.71 flck i havsdrift vid Vite―

mёlla, har jag blott en fyndplats. Denna bestar

av en ganska stor,cutrof,Inycket vcgetatiOnsHk

gё l nara Borrestad i Degeberga. Skalbaggen
uppenbarade sig dar f6rsta gingen den l1 6.70,

da flera ex.kvillshavades pa sumpVegetationen.

I ett enda sanprov fran strandkantcn den 23.8.70

togs eJ inindre an 14 ex,rnahanda pa vag upp f6r

ёvervintring. Senare aterfunnen i ett enda ex.

den 16.2.74 vid saHning.(361en haller numera pa

att vaxa igen,till nackdel fOr figellivet och kan‐

ske ocksa fё r Fagο 夕s ri/P7。 s′ S.

3α gο′ss″ιεα′′″αrンs GyH ―Sk.Sandhanlma‐
ren, l cx. 10.7 70 och l cx. 14.7.70.― Sk.Ska‐
nё r, lex 21.6.77.Alla tre ex.har tagits i havs‐

drift.

ε′″
`″

′′οε′″αsο r“″ Payk.― Sk.Lomma,a11‐
man vid bankning av graalar i mitten och slutet

av augusti 1977. Ett enstaka ex. kvillshavades

nara graalbcstindet den 10.8.77.

Иεα″ιs cα
“
ι′″SF.― Sk.Hё rrёd,27.10,77,2

ex i lё vfёrna dar det vixte ask, ek, 16nn och

hagg.Fyndet ar av visst intresse cftcrsom loka―

len ligger en bitin ilandet och de skanska fynden

おrut JOrts vid ostkusten.

Fёr ttalp med bestamningar vill jag slutligen

可artligt tacka Colin Johnson,Stig Lundberg och

Karl‐Hcinz Mohr.

Litteratur

Baranowski,R.1977.Intressanta skalbaggsfynd l(CO―

leoptera)― Ent.Ti(lskr 98:11-28
Dufberg,A 1975。 Nagra intressanta fynd av Coleopte‐

ra ―Entonnologen 4:25-27

1sraelson, G 1959. Skalbaggar fran hassich。 lmstrak―

ten IX ―Natur i Gtiinge p. 12-16

- 1963. Skalbaggar fian hassleh。 lmstrakten XII. ―

Ibid p 10-13

- 1971 Notes on some North― European Coleoptera.―
Ent.Tidskr 92:66-173.

Johnson,C.1975.Five species of P′ 〃′J′α′(Col.)new
to BHtain,and cOFeCtiOns to the BHtish list of the

family._Entomolo〔 ;ist's Gazette 26:211-223
Lundberg, S  1972. ICatalogus lnsectOrum Sueciae.

XVI.Coleoptera(1960)Additamenta IV ― Ent.
Tidskr 93:169-182.

- 1973. Bidrag till karinedOm om svenska skalbaggar.

14(COleoptera)― Ibid 94:28-33

Palm,T.1941 FOr Sverige nya Coleoptera.VI― Ibid

62:200-205
- 1960 Bidrag till kannedomen om svenska skalbag―

gars bio10gi Och systematik. 36-38. ― Ibid 81:98-
107.

- 1961 Anteckningar om svenska skalbaggar.XIV ―

Ibid 82:74-79.

- 1963 Bidrag till kannedomen om svenska skalbag‐

gars biologi Och systematik 48-50. ― Ibid 84:113-
H8

- 1964 Bidrag till kannedomen om svenska skalbag‐
gars bio10gi Och systematik 54_56.― Ibid.85:40L44.

Strand, A. 1969. Koleopterologiskc bidrag XIV _
Norsk ent Tidsskr 16:17■ 2


