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A number of interesting finds of Coleoptera are reported from different parts of Sweden'
Among them DromaeoTus barnabita Yilla, Agrilus suvorovi obenb., Cryptobi,um collare
Flff. a;d Anthicus sibiricus Pic. are new to Sweden. One species,4 grilus foveicollis Mars. is
excluded from the swedish fauna.
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Pr′′′ο′″″, ■7′srたり, Rossk. l Ent Tidskrift
(Lundbcrg 1979)beskriver jag tidigare ttnd av
denna Ptiliid fran sk,[)lr och Upl Vid bilhav‐

ning erhё Ⅱ jag aven l exemplar vid K16vertrask
mellan Lulcl och Alvsbyn i Nb 21.8.79.

cぃ ,′
rο b′″′″εο′′ar′ Rtt.Genom undcrsё kning

av ett stort material av C。 フ′οbル″1'プ″acrたοr_

′で"fran Europa har A Zanetti(Italien)visat att

materialet kan dclas upp pa tvi arter Cメ rα Cr′ _

(・ 0′
・′:′ Payk och C.cο ′′ar′ Rtt..Svcnskt material

av C (ο〃α″′breligger frin Sk(R Baranowski)

Och Ol(s.Lundbcrg och B.Andcrsson).Endast
hanen kan med sakcrhet bestammas Och di ge―
noln genitalundersё kning(Zanetti in litt.)

″′′′″ο′/1οps sr′ g′″′:`ノわ′″g′  Isracisson. Bland

mitt〃′′′″οr力 Oρ s―matcrial upptackte jag en ha‐

nc, sonl inte sthmdc ёverens mcd nagon av de
nordiska arterna och ci heller atcrfanns i Mittcl―

leuropas Kafcr Di jag visstc att Gunnar lsraels―

son just hё‖pa med revidering av bl a dct sven―

ska〃′′
`″

οr力ορs― materialet skickadc jag exem―

plarettill honom Dct visade sig da vara fraga om

cn obcskrivcn art,soln lsracisson(1979)nu bC‐

skrivit.

Exemplarct hade jag tagit ll.12 76 under en

stcn vid Lomma,Sk,i anslutning till en kom―
posthё g Ytterligarc cxcmplar har R Baranowski

(2 cx.)fran samma lokal i Lomma och fran
Fotevikcn samt G.Gillerfors fran Lossakarr,
Hunnestad,Hall 10 10 79(3 ex)samtliga tagna i
anslutning till komposter av gras,halm o d lsra―

eisson har ocksi sett 3 exemplar frin Hamburg i

Tyskland

R力 )pa′οε
`rJ″

α c′αソ′g′″α Scriba Denna art
anmaldes sOm ny fё r Norden cfter nigra excm―

plar som J R. Bergvan slaghavat vid Revsund i

Jamtland(Lundberg 1969).Bergvall har tagit yt‐

terligarc nagra exemplar pa samina lokal ocksa

genom slaghivning. Arten har inte rapporterats

fran nagOt annat han i Nordcn Att arten dock

inte ar nyinvandrad utan troligcn lever undan‐

gё mt framgar av att ett exemplar fanns bland

obesthmda kortvingar i Thure Pallns sanlling
som R.Baranowskl och jag tttt ga genom.Ex―

emplaret hade tagits den 25.7.54 NE Svennevads

kyrka,Narke,tr。 ligen genonl slaghavning.

D′ frb′ ″αρ′ε′″α Aub6. Denna kortvinge rlnns

konstant vid Kalix, Nb dar jag ursprungligen

upptackte den 1967(Lundberg 1969). Dessutom

harjag anmalt l exemplar fran HIs ur Gё teborgs

museums samling(Lundberg 1979).I Palms un―

der R/1ορα′οε
`″

′″a namnda kOrtvingcmaterial
fanns ocksa l cxemplar av Deubelia picina taget

2-3 10 72 vid Thё rnarp, Prastorp, Sk. Tidigare

Skinc‐uppgiftcr har visat sig vara Ocvrrsα ′ο″g‐

′rarsFs(Lundbcrg 1969)

0(・ y″ sa r″′なr′″′Palm Ochお c力″οg′οssα 、'0″‐

brJ″ g′″I Bernh Palin(1972)behandlar fragan om
′

`ィ

〃g″

`′

:F skan foras til1 0ε ytrsα  (underSIakte

Cο″s)'α )ellCr sr′ c/1ο g′οssα (underslakte rsc/1″ 。g‐

′οssα )och Lohse (1971)diskuterar artnamnet
och fё rcsiar att dct ska varaソ οrbr′ 71g′″′Bernh.

F6r att klarlagga denna namnfraga harjag under―

sё kt 2 exemplar av typmatcrialet avソ ο″♭″′″g′′′

ur Bernhauers sanlling(fё rvaras i Chicago)tagna

3.9 04 och jambrt med typen av OO'〃 sα ′ノ′~
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gr′″Fi Riksmuseums samling.Att det var fragan

om samma art visadc sig hclt klart.Daremot
lyckadesjag inte klarllgga vilket slaktc arten b6r

bras tin.I Silfverberg(1979)tas artcn emellertid

upp under namnet Cο 〃syα ソοrb″′″g′′ゴ. Hittins

breligger cndast tvi ttnd frin Svcrige(fran upl)

(Palm 1972:364).
D′ο′″′

`ο
′rrs bα ′″αbFrα ViHa H6sten 1979 rlck

jag rapport frin Bё tte Andersson(OsmO)att han
tagit l exemplar av EIrε ″′″7′sc・αρ″cF″α Ahr.som
''ny'' fё r Upl. Di exemplaret patraffats dё tt i

vitrёtad ekved, vilket sthmmcr daligt ёVercns
med vad vi vet onl EIrc″ ′′71′ s cαρfrC′71α S ut‐

vecklingsved,badjag att fa kontr。 llera exempla‐

ret.Jag kunde snabbt kOnstatera att detinte var

fraga om E″ c″′′ηお och tin min ёverraskning可
hener nagOn annan av vara nordiska eucncmid‐
arter. Med ttalp av Freude ct al(1979)kom jag

fram tin D″ ο″:α

`。
′rrS bα ′″αわ′′α,en art som fё re―

kommer spridd i mencrsta och sё dra Europa
Arten som star narmast E″ c″′′″お εαρrrcJ″ rJ pa―

minner starkt iぬ rg och byggnad om en robust
〃りοcο

`′

rrs― art,inen saknar k61 pa pannan,sku‐

tcnen ar kvadratisk tt triangular som hos J7vρ ο‐

cο′′Irs och framfё rant ar antcnnlederna fran den

3:e tillplattat cylindriska ci triangulara sOm hos

H 'ゝροcο
`′

″s‐ arterna.Imago skaH vara sarpraglat

flyktig och arten utvccklas i tor vitrё tad lё v―

tradsved bl a ck och avenbok. Det svcnska ex―

emplaret har uppenbarHgen klickts 1978 och
krupit in rn● ligen 16r agglaggning.Excmplaret
sOnl ar val bibehallet stammer helt ёvcrcns med
ctt exemplar fran Rumanien somjag brvhrvat av
TE.Lciler.

Uppenbarligen hё r arten till sanllna grupp av

varmerelikter som bl a Ps′′ィ
`′

0′ ri″′:rrs bα ″ar′ ″―

sFs, ι′Jο″′″′s(ο〃α″′ Redtb. och E″ ″′α′r力″ο″

ρ′ιィル′οsrr′ fr′ 77 Perr. Lokalen kommcr att under―

sё kas narmaste tidcn f6r att se om utvecklings‐

platscn kan lokaliseras och biologin studeras ant

fё r att underlitta klariaggandet av utbrcdningen i

Sverige.

Иgr′/frs′フア′′Cο′ノお Mars Anges t5r Sverigc cf‐

ter ett excmplar i ttё bergs samling som tagits
1907 utanfor Uppsala. Exernplaret har bcstamts

av Harry Krogerus l samband mcd gcnomgang
av cn seric Иgガ′″s b′ rι

`ノ

′ri Ratz som Bengt
Ehnstrё m klackt ur bi6rkris fran Og kunde jag

konstatera stor variation i bl a halssk61dsformen.

Samma sak gallde fё r material som Rickard Ba―

ranowski insamlat vid BitfOrs i nOrra Upl. Di

formcn pa halssk61den ar den viktigastc karakth―

ren,som anges som skijetecken mellan И.′ ,ι
'′
‐

た.ο〃おochИ  b′ r``ノどrメ ,linade jag Uppsalaexem―
plaret frin Riksmuseet och dessutom ytterligare

matcrial frin Ehnstrё m och Baranowski av И.

ク′′″′′′J・ Totalt undersёktes 46 exemplar frin
Og, Sirnonstorp, klackta i juni 1976(lcg Ehns―

trё m),4 cxemplar fran Upl,Trakvista klackta
26.3 76 ur ttё rkris,2 exemplar havade vid Bat―

fors 27.6 73 rcspektive 18.6.78 samt l exennplar

frin Hackcberga i Sk(samtliga lcg Baranowski).

Dartill giCk jag gcnom ctt 20-tal И.bι r″′′rF i min
egcn samling frin sm,HOrns6 och Sdm,Tull―
garn samt 2 exemplar av И.ルソιJCο〃おsom jag
fё rvarvat frin Ryssland Resultatet av genom―
gingen(aven av genitalierna)pekar pl att ant

material antsa inklusive Uppsalaexcmplaret och

de ryska''И ′)●′たο′′な''ar en och samma art_

И. b′ r″′′rJ. Jag har darefter unders6kt ocksa 3
rlnska ''И  ノbツ′た.ο〃′s''(det. ObCnberger och
Krogcrus)ur Helsinfors museisamling(L● o
237.16 Hlkan Lindberg,Karisl● o,Forsius och
Kyrkslhtt R Frey)OCh anser avcn dessa vara И.

♭′rrr′θr′ .Ett stё rre material av''И  ヵ ソ′た.ο〃′s"
borde undersё kas och jamforas mcd И.b′′′

`′

′rF

f6r att klarlagga Om det vcrkligen ar tvi skilda

artcr l aHa hindelser anserjag attノ 4 ノbl,′ た・ο′′′s
bёr utga fёr svcrige.

Иgr〃Irs sι ィッο″ον′Obenb. o4 ν′″′″′s ssp ′ο_

′rr′″′frs Schaefer). storvuxna exemplar av И
νノ″J`ノ′s framst sidana klackta ur asp har tidigare

betraktats sOm ssp ρορ″ル,′ 7rs men stammcr vil
overens ined/4.∫ rrッ 0″οソ′.

F6rutom att И s″ νο″οソ′nOrmalt ar markant
stё rre,karaktariseras den av att yttrc bakkanten

pi mellersta Och bakre bencn ar f6rsedd med

tanlligen stora spetsiga tindcr. Hittills ar arten

kand frin Blekinge (I  Rydh), Smaland (w.
Kronblad)och Uppland(B Ehnstrё m ochお rf)
Arten tycks vara rnycket priinar och har bidragit

till att en del grov asp dёtt pa rot i anslutning till

torrperioder i Upl(Ehnstrё m).
И″rカプc″ s sfι′″′ε″s Pic. Den 8.10 73 crhё H Pe―

ter Ccderstrё m vid sanning av cn sadcskompOst
宙d Tostcrup i sё dra Skine R5rutom bl a И.′ο_

″α′f∫ L.,И ノbr′ ,7f`ヽ′ガιィs Gocze och ι′θ″,。ρ力_

′ο′″∫ノンrr″gル 7′′rS Stcph. avcn en И″′たた.″s i l

cxemplar som hadc sarprlglat bakat avsmal‐
nandc huvud. F6r bestamning crhё ll jag artcn

som stamdc overcns mcd beskrlvningcn av dcn l

Catalogus(1960)fё r Danmark upptagna artcn
И″′力た″s sα ′′′7ι

`s Groth(力
″′,7〃′S auct)vaJOrjag

skickade excmplaret tili Viktor Hanscn fё r kon―



troll. Tyvarr avled Viktor Hansen innan fragan

var 16st,rnen Fritz Bangsholt ёvertog materialct

och meddelade mig att han jhm“ rt exemplaret

med dc danska exemplaren som tagits utanfё r

Kёpenhamn i slutet av 1800‐ talet och att det helt

ёverenssthmde med dessa,som nyligcn konsta‐

tcrats vara И cο 71srr′ crrrs Curt..Frin ηeCkOSlo―

vakien brvarvade jag ett exemplar av И. cο″‐

srrFcrfrs och kundc da konstatera att det inte var

samma art som Skanc_cxemplarct. Fё t att lё sa

problemet kontaktadc Jagノ 4″ rrlFc″ s_speCialistcn

Bonadona i Frankrikc och skickade exemplarct

till honom.Tyvarr for。lyckades sandningen och

diurCt krOssades men av resterna kunde ocksa
Bonadona konstatera att detinte var fraga om/4.

CO′,SrriCr夕 s.Di det uppenbarligen var sanllna art

som fanns i Kё penhamn bad jag Bangsholt
skicka excmplar av denna tin Bonadona, so m

eftcr att ha linat in typmaterial frin Paris kunde

klariagga att det var friga om И sibj″′ε″s en

ostsibirisk art,som tydligcn fё rekommer ocksa i

Norden Trots att belaggexemplar saknas ar det

klariagt att arten flnns i Sverige och vid insam‐

B′″rag r′ ′′々′″″′
`ノ
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1ingar i kompost o d bё r man vara observant.

Arten paminner okulart om И.′。
“
′iS Och И.

′ソ′,lFCarf″s,men huvudet avsmalnar direkt bak‐

om 6gonen De danska exemplaren har m● ligen

anknytning till salthaltig inark.
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′″′α, Ly′,`χ y′ο71οJ″′α. Insecta Helvetica.

Catalogus,4.Coleoptera.Zurich 1979. 139 sidor,

30 kartor.

Ar 1959 startade Schweizerischc Entomolo‐
gische Gesellschaft med understё d av national‐

fonden fё r beframJandc av vetenskaplig forsk‐

ning lnsccta Helvetica, som omfattar en fauna―

och en katalogserie. Av den fё rra har hittills

utkommit 4 band(darav ett Om skalbaggar), av
dcn sistnamnda 4 band(darav tre om skalbag―
gar). Den senast utgivna katalogen behandlar de

ovan rubricerade famibegrupperna enligt Crow―

son's system Tidigare kanades de sammanfatt―
ningsvis″

`7′`7ε

ο
`プ

′r′ ,2`″ r`″

Katalogen kan vai narmast liknas vid Adolf
Horions ``Faunistik der mitteleurophischen Ka―

fcr''.Fё r vatte art anges forst alla bekanta ttnd―

orter med uppgift om had 6ver havct,vilket ar
betydelscfunt i ctt sa bcrgigt land som Schweiz.

Darcftcr vad sonl ar kant Om artens biologi,fre‐

kvens och fangsttider Pl utbrcdningskartorna

markeras mcd ringar av olika typ om″ nden

」OrtS Cnbart fёre 1900, enbart eftcr 1900 ener

blde fOre och cfter den tiden.Vid utgivandet av

en ny upplaga av var nordiska katalog skune det

vara vardcfullt Om ett liknande system fOr den

kunde tagas under ёvervagande.

Prirnaruppgifterna grundar sig pa genomgang

av ana stё rre sanllingar ilandets rnuseer och hos

privata samlare, i manga fan givctvis ocksi pa

sakra uppgifter ur litteraturen. Darvid har man

gitt myckct kritiskt till vaga Och kontronerat

bcsthmningarna av tvivelaktiga fall.Genom bl a

genitalundersё kning, som aldrc kOlcoptcrologer

sanan anvande sig av, kunde talrika felbesthm‐

ningar rattas till och rnanga fё r schweiz nya arter

jamtc enstaka obeskrivna faststallas.I fraga om

den tidsenliga systematikcn namns bl a en
svensk kolcopterolog, Gunnar Dahlgren, fё r

hans klargё randc utredningar av fam Cα 71r力α″′―

`ノ

α′.

Bokcn innehaller en anman del mcd f6rtcck―

ning av mcdarbetare och granskade samlingar

samt var dcssa fё rvaras, vidare den faunistiska

indciningen av Schwciz med karta, fragor om

nomenklatur och synonymik m m samt fё rkla―


