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During 1977-80 beetles have been collected with falltraps on swamps in Norrbotten (near
Kalix) and in Visterbotten (near Norsjii). In total 334 species have been taken among them
the rare Carabid beetles Chlaenius costulatus (20 ex.) and Harpalus nigritarsis (t ex.) both
earlier only found once in Sweden (1962 and about 1850 respectively).

S. Lundberg, Skeppsbrog.9 S-951 35 Luled, Sweden

Den 24.6.1962 tog Kurt Persson ett excmplar av

den vackra och fё r Sverige nya jordlё paren

C/1′αι″Jfrs cο srtr′αr″s pl en myr mellan Lulea
cch Boden i Norrbotten.Fyndetansags av c H.
Lindroth sasom helt tillfalligt,da arten i Finland

endast var kand i l exemplar fran Mttoki 9 6.22i

sё dra Finland och i 2 exemplar frin Ruhtinas‐

salmi,Kiannattarvi 30.520(Ludberg 1965).

I Initten av 1800‐ talet insanllade Zetterstedt ett

exemplar av jordlё paren〃α″α′″̀9″′g″J′α″s′si
Lapponia troligen Lu Lpm Denna art ar ocksa

kand i nagra exemplar fran 1800‐ talet fran norra

Finland och hё r till de arter som jag efterlyst

(Lundberg 1979).
Vintern 1978-79 flck jag ett erttudande av ulf

Bostrё m, Skelleftel, som haller pa med ett
forskningsproiekt Om skogsdikningens effekt pa

faunan i Skogshё gskolans rcgi, att ga igenom

skalbaggsmaterial,som inom ramen br proiektet
angats mcd hialp av ttngstskalar pa myrar i
Norrbotten och Visterbotten. Mcd hansyn till

tidigare fingstfё rs6k med skalar i Kalix― trakten

(Lundbcrg 1968)och den teoretiska mojlighetcn
atcrflnna c力′α

`71J′

s(ヽοsrrr′αr“s nappade jag ge―

nast pl erЦ udandet och gick gcnom de ca 400
fangsterna tagna i vecka 24-25 dvs ca 12-25 juni

1977 och 78.(Senare ytterligare 600 fingstpro‐

Ver).Materialet hade insamiats med可 1lp aV Sma

burkar rned en diameter av ca 6 cm nertryckta i

mosstuvor pa myrar i Kalix‐trakten,Norrbotten
samti Norsё―trakten,Visterbotten.

Atskilliga intressanta skalbaggar,flera''nya''

fё r Nb, patriffades och nlin fё rhoppning in―

friades da tva vackra exemplar av Cた ′αι71ピ

“
s cο s‐

r′′αノクs fanns med, blda i prover fran Palange_

myren utanfOr Kalix 1977 vecka 24 tillsammans

med bl a. EIα ρ力rrrs ′αppο′′ε′s Gyll. Inte nog

med detta utan i ett prov hittadejag ett exemplar

―en hane― av den kanske annu st6rre rlnessen

″α″θルs″な frα rsノ∫.Tyvarr fanns deti ett av de

4 prover som saknade lokaletikett, men genom

sammansattningen av provet tror jag mig ha
kunnat lokalisera ttndet till en myr intill Biёrk―

fors N Kalix och att det ocksa varinsamlat 1977

vecka 24.

Chlaenius costulatus

varen 1979 vintade Kurt Persson och jag pa
sn6smaltningen ined viss spanning f6r att satta ut

nya fingstskalar, da i fё rsta hand pa Palange_
myren.Detta kundc vi gёra den 13 maJ Vi pas‐

sade da ocksa pa att salla och gl igenonl sphag―

numtuvor pa lokalcn och hittade atskilliga av de

arter sonl funnits med i fingsterna 1977-78 bl. a
g′αρ力″Jrs′αρρο″′ε″S・ Dock lyckades viintc hitta

nagon cヵ ′θ′″ノクs cοsr″′ar′s, ci hener vid nytt

bes6k den 19 m可 ,men vitlning aVぬ 1loma den
26 nl■  gaV l ex av den vackra jordlё paren.

Yttcrligare 2 ex.erh6Hs den lljuni och l ex den

17juni.Dessutom patraffades i tickvinge 25 au‐

gusti i cn av rannorna, tydligen rester av l ex.
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Fig l.Ranna nersanktisphagnumtuva rned skalari andarna Tva C力 ′α′″J′s cο ∫′″′α′〃s hamnadei
dessa skalar 1979 Palangemyren.Foto:S Lundberg m可 1979

som nagOn fagel(?)atit upp 3 av ex.erhё ls i de

meterlanga rannor, nedsankta i sphagnumtuvor

och ined vattenfyllda skalar i andan,det 4:c ex.i

en liten burk, av den typ som Bostrё m anvint,

nedsankt i blёt Sphagnum AnmarkningSvart ar
att viinte rlck nagot ex.(annat an tickvingen)pa

sensommaren eller h6sten,● heller av E′ αρ力″夕s
′αρρο″JcIIs, som dock fanns i tuvorna, vilket

framgick nar virev sё nder denl och skakade 6ver

en duk.Tydligen rё r sig dessa arter inycket litet

pa hё sten. 1)ock erh61ls E. Iα ppο llJε

“
s i Vb i

material frin veckorna 27-291979.

Fangsterna med rannOr fOrtsattc varen 1980
och vittining skedde varie veCka. l juni erhё ls

inte mindre in 8 C力 ′α
`71J′

s εοsr“α′′夕s f.ё . till―

samrnans med ett 40-tal EIα ρ力′
“
s ′αppο r2′ε′s

Ytterligare 2 C力 麟′″′′s erhё ls 8.6 och l ex 16.6.

Under tiden fram till 15 juli,diぬ 1lorna justera―

des, erhё lls varken C力 ′α′′′
“
s ener E. ′αppο 71′―

c“s,men vid vittining 17.8 rlck jag ytterligare 2

ex. av C力 ′α
`77′

′S, Som tordc ha fanit i ca l.8.

Endast 2 E′α′力′Irs erhёls da ocksa men uppen_

bart ar att dessa Jordlё pare atininstone en sa

varin sommar som 1980 efter klackning ocksa ari

farten pa sensommareno Normalt ar de dOck
uppenbarligen mest aktiva pa varen_16rsomma‐
ren efter ёvervintring.

Uppenbart ar att vi har en population av
C力′αι7oJIrs cο ∫′

“
′α′″s atnlinstonc i Norrbottens

kustland. Palangemyren ligger ganska cxakt 5

mi1 6ster om Brcdmyren dar Kurt Persson tog

l:a exemplaret 1962 Myrarna ar ganska lika och

av typ Hkmyr med sphagnumtuvor omgivna av
vattendrag med vattenklё ver, flaskstarr(Cα ′θχ

″οsr″αra),dyfraken m.m.Bredmyren saknar nas―

tan helt buskvegetation medan Palangemyren pa

fingstlokalen ar bevttxt ined ett glest bestand av

Smittёrkar(Fig。 1.).Liksom EIαρ力″′s′α′′ο′′―

ε′s tycks arten fё redraga blё ta sphagnummyrar
och framtiden far visa hur vitt utbredd den ar.Da

饉ngstskalarna statt nagra loO m fran fastmark

och med hansyn till l:a fyndet 26 5.79 ar det
sannolikt att 6vcrvintring i likhet ined E′ α′力″′s

′αppο″ic′ s sker i mosstuvorna trots att vi hittills

inte lyckats skaka fram nagot exemplar.

Harpalus nigritarsis

Tyvarr rlck vi inte ut nagra ttillor pl den nliss―

tinkta myren fёrran pa sensonlinaren, som gav

mycket litet ttngstmaterial.町 heller 1980 gav

nagra fler Hαψαルsガ g′′rars′s.Har ttr framtida

fingster visa om denna raritet verkligen ar bun‐

den tin myrbiOtOp ocksa.vid tidigare fynd i Fin―

land har biotopen a registrerats. I ″αr′α‐

′〃s‐ provet erhё ls vardera l ex. av Ps′′αρ力
“
s

力′′s′′Hbst,И r力′′αθ″crFcα Th.och Иρ力rο″α′
“

‐

′′sc′″s Gyll. samtliga arter som levcr i Sphag‐

num

●慟



Andra intressanta arter

Fёr att ge en uppfattning om vilka fingster man

kan crhilla med句 ,lp av skalar eller rannor pl

myrmark tarjag har Ocksi upp nagra av de arter

som i ёvrigt erhё lls i ttillorna. Av de totalt 334

arterna ar bjande utё ver″α″α′″s″ FgrfrarsFs

nya fёr Norrbotten: Il'ど″οbFfrs slrb″ οrrr″ ″″s

Steph。 ,ノ44ρ′グザrr771 b″ αC力 pゞr′ ″fr′ ,l ssp.gy′ ′′″力α′′

Sahlb.,3′ b′ορ′′cr夕 s r′ 77′ b″OStrs Reitt.(tidigare

nordligast Upl)samt cα ″ρο′カピルs711arg′″
`′

′′s

Motsch(ockSa tidigare nordligast l」 pl).Tre arter

var nya fbr VasterbOttcn nanlligen E′ α′力″′s′αρ‐

ρο″′εJrs, Jリッグ″οb′′s s`ρ r′ 77′″′0″α′Fs Th. samt

Иr力

`ra sr″
α′7グ′′′′α Brd

Jordlё paren Pα ″αg′

“
s cr″χ′η″0″ L.,som ti―

digare i Norrbotten endast ar kand frin Lu‐

lel‐ trakten(C. H. Lindroth 1942)erhё nS i 2 cx.

vid Kalix och likasa i 2 ex. vid Angesbyn ouni

1969),medan jordlё paren Carα b〃 sc′ar力″α′″sL.
erh61ls i 6 ex.frin Vb och i2 ex.fran Nb

AnmarkningSvart nog erhё lls● ett enda ex.av

E′αρ力″夕s“′′gJ″ οslrs F. i de ёver 1000 proverna

trots att si var fanet i flera fall pa liknande bioto‐

per vid Kalix 1966 och 1967(Lundberg 1968)

Resultatet av dessa insamlingar bё r sporra

Recenslon

Heinrich,B.1979.B“ ″♭′ι♭
`′

ιεο40722iC・ S.Har‐

ward University Press, Cambridge Massachu―

setts. 245 p. 83 flg. 2 偽rgplanscher Pris ca

100 kr.

F6rf. ar prOfessor i entomologi vid Barkcley

Universitetet, California. Han har tidigare i en

rad arbeten behandlat humlornas levnadsfё rhil―

landen.

Undersё kningarna,som redovisas i detta arbe‐

tc,har delvis utfё rts i hans lbraldrahem i Maine.

Fёrf. har sarskllt intrcsserat sig fOr hunllornas

energiomsattning,som utforskats med bl a fysio‐

logiska och biokenliska metoder. Boken har 12
kap. och 2 appendix. Kap. l innchaller kort
redogbrelse fё r humlornas biologi. I kap. 2-7
redogё res fё r matningSmetoder, energiomsatt―

ning m m. 1く ap. 8-1l behandlar narstaende ar_

ters rclation till varandra di det ganer p01lina‐

tion,insamling av nektar m m.Kap.12''Ecolo‐
gy and Coevolution'' 1,mnar uppgift om lokal‐

lorhallandena dar ttiltarbetena bedrivits i bl a
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andra samlare till att pr6va denna fingstmetod

och di aven i andra delar av Sverige. Vi har i

Lappland bl.a fatt den sallsynta jordlё paren

D′αε力〃α ακrF(ヽα Gyll.med ttalp av skilar och
rannor pa myrmark  Den vackra kortvingen
盗、,c`rοροr″∫ら′″g″οr力′ Hel16n har Thurc Palin

饉tti skllar N Uppsala(Palm 1965).Jag ar Ocksa

6vertygad om att aven exempelvis C力′α′77′IIS

クタαグ′Fsfr′ εα′″s Payk bё r ga att aterrlnna i sma_

land eller Vasterg6tland med samma ttngstme‐

tod.

Slutligen vin jag passa pa att tacka Ulf Bo―

str6m br attjag tttt disponera hans ttngstmate―

rial och iven behiHa detjag vantintresserad av.
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vitmarker med dess karakteHstiska vaxter sa_

som Ericaceer med flera slakten fё rekommande i

var■。ra rnen fOretradda av andra arter.Arbetet

inustreras lned diagram,tabeller,teckningar och

foton i svart′ vitt.

Appendix A innehaller redogё relse fёr hur

man haller humlor i kultur. Appendix B ar en

fё rteckning av nordamerikanska hunllor och
snylthumlor (Psirた y′夕s). Till denna hё r en

dubbelplansch i ttrg med hanvisning tili fё r―

tcckningen ёvcr de humlor och snyithumlor,som

flnns i Nord― och CentralameHka Boken avslu―

tas med en omfattande litteraturfё rteckning och

ett ordentligt register.

Fёrf. har fё rsё kt gё ra framsthHningen sadan

att icke blott specialister utan aven en intressc‐

rad allmanhet kan ha behallning av arbetet.Den

ar i f6rsta hand skriven fё r amerikansk publik.

Innehallct ar dock sidant att det kan vara av

stort intresse aven fё r ickc‐amerlkaner.
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