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rl・Fcヵ。771′ C″α sα力′b′″g′α″rI Bcrnh._Man har tidi―
gare fё rmodat att denna art uteslutande hё n tilli

det svenska barrskogsomradct, men gcnom R.
Baranowskis intressanta fynd ute pa de sandiga

Uunghedarna vid Drakam61lan i 6stra Skane
(1978)vacktes en del tvivel om att det kanske
fbrh61l sig annorlunda rncd den saken.

Vid  genomgang  av  material  insamlat
21.10.1979 genom sallning av fё rna fran ett stort,

laglant vitOmrade med omvaxlande alkarr,
Salixsnar och ёppna vatmarker i Vittsk6vletrak‐

ten i 6stra Skane, upptacktes 6 ex. av en liten

Dα′0771′
`rα

―liknande kortvinge  Dess kraftiga
nlikroskulptur och mycket typiska genitalier vi―

sade dock genast vad det var fragan om. Jag

crinrade mig di att jag vid den intensiva sall‐

ningen kommit at en hё g med gammal,lgsplll‐
ning som lag skuggigt vid ett stort Salixbuskage

Aven en iang seric av Pri′ ゴο′″IP1/JrSc″ ″ Er.har‐

staminade troligen dirifran Fyndet ar intrcssant

satinvida att det tydⅡ gt illustrerar artens tolerans

mot olika naturtyper,ctt hittills tanlligCn okant

faktum.Fyndlokalen i Vittskё vlc ligger nanlligen

mitt i dc varma sandomradena ute pa Kristian―

stadslattcn. Natu」 6rhanandena dar bar knap‐
past nagon ''nordlig" pragel. Tydligen liggcr

sαЙノ♭′″g′αllα 's kraV Snarare pa substratets art

och bcskaffenhet an pa omgiVningcns natur‐
karaktar. M a o star sakert arten att rlnna aven

iangre sёderut i Skane.Alg 16rekommerju t ex
anda ncre i de sydligaste delarna av landskapet.

T sα力′b′″g′α″′ar cn typisk senh6start och detta

faktum tillsammans med artcns okulara likhet
med cn Dα′ο777Jcrα medverkar till att den fbr―

modligen ar nagOt fё rbisedd av samlarna.

Di127′ r″ο′α ヵαllss′″F A. Strand― I avsikt att

studcra skalbaggsfaunan i oⅡ ka typer av kom‐
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poster iades en stor h6g med slaget gras upp i

ganlinal bokskog vid Maltesholin i 6stra Skane.

Efter att ha inё glati nagra veckor vitttadeS kOm_

posten 14.8.1979. Graset skakades 6ver en vit

duk,varvid 3 ex.av D 力α71ss′ rlJ erhё ns tillsam_

mans med bla D:′ 71′′′οrα εαグαソ′″Jrlα Bris. och
Ha′α′α″′αρツg771α′α Payk

Иr力′rα αrο″α″ゴα Kr.― Den har arten har tidi―

garc ansetts vara en av vara shllsyntaste reprc‐

sentanter inom usl. ルイブε″ο′οrα  Muls & Rcy.
Upprepade fynd fran olika lokaler tycks dock
visa att den kanske vant fё rbisedd och fё rmod‐

ligen ar nigot mindrc s,lsynt. Jag har tidigare

anmalt den fran Skaralid i skanc(1979)och kan

nu tillfoga yttcrligare 3 fyndlokaler._Sk. Vitt‐

skё vle,lex 2.6.1978 under ett grivlingkadaver.

―Sk. Flyinge, l ex.98.1978 i hastspillning som

lag i en parkartad skog med gamla 16vtrad i an_

slutning till stutcriet. ― Sko Revinge, l ex.
11.9.1979 i en flnfbrdelad, mё glande graskom_
post som lag i 6stra kanten av en skogsdunge ute

pl dct sandiga Rcvingettiltet.

И.α′ο771α″Jα hё r till dc vanskligareン 4′力θ′α‐ar‐

tcrna att bcstamma,Inen da man vanligtvis rela‐

tivt enkelt kan skija arterna inom α′ο771α′Jα‐

gruppcn pa genitalierna behё ver bestamningen
inte valla nagra stё rre problem.Ernenertid varic‐

rarノ4r力′′α gノαら′′εrr′α's spcrmatheca(15‐ tal ex

undersё kta) och kan ibland paminna ganska
mycket om И arο

“
α′Jα 's.Da kan man med“ r‐

dcljimfёra de blda artcrnas beharing pa fram_

kroppen И.α ′οIPIα″ピα's har sitter namligen myc―

kct glesarc pa tackvingarna in vadノ 4.gノαbri9″‐

′α's g6r. Dessutom ar de tydligt utatriktade me―

dan И. gノαι″Jc〃′α's ar mera snett bakatriktade.

Andra bra karaktarer ar att/4.α ′ο
“
α″Jα ar sma_

lare och har starkare kroppsglans.



И′力′′α′χ′g“α Er.― Bland varaИ ε′οrο″α‐artcr

ar denna den minsta och oansenligastc Jag har
patraffad den i biotoper som ar typiska fbr arter

sasom οクs"α′′α εαιs“′α Er.och Oxッpο″α

♭″αcカソpr`″α Steph.,d v s vid vOxtrё tter pa san‐

diga cner grusiga marker. Den 2 4 1978 silladc
jag vaxtrё tter och hastsp‖ ining vid en liten g61

som ligger ute pa de stora liunghederna vid
Drakam61lan i 6stra Skane.Dir fё rekom И.′χ′―

g″α i antal.Nagra ex.erh6ns ocksa krypande pa

ctt torrt kaninkadaver ute pa Revingefiltet
45.1979 och l ex.ramlade 9.5.1979 ner i cn eilla

som satts ut pa nastan steril grusmark pl en

annan del av filtet nara sёdra Sandby.

И′力′rα /tr′ gルο′α Thoms.― Som namnct anty―

der traffas den har arten garna i anslutning till

svamp. Den kan dock fё rekomma l andra sub‐
strat. Den l.10.1979 sanade jag cn graskOmpost

som lag inom det naturskё na omridet vid
Kungsmarkens golfbana 6stcr om Lund. De
vanligaste Иr力ιra arterna var′ な″α Kr.ochブレ″―

g′ソο″α Thoms. 1」 nderligt nog patraffadcs inga

andra arter av usI B′ ssοbirI Thoms De ar ju
annars ganska sillskapliga av sig И ∫u″ g′ソο″α

tycks vara en typisk h6start och darё r fё rmodli‐

gen nagOt fOrbiscdd av sanllarna.

Иr/2′ rrta g′ α♭″Jε rr′α Thoms.― Fёr bara ett tiotal

ir sedan ansags denna art vara en stor sallsynt_

het, men den tycks, atminstone i Skinc, vara

utbredd och lokalt● s,1lSynt.

Jag har mest tagit den i anslutning till olika

typer av kadaver, men aven i andra substrat.
Fёrutom fran skaralid(BaranOwski 1977)och
Hackeberga(Sё renSSOn 1979)brcligger fynd
frin Sk Vittskё vlc,2.61978,i4exemplar under
gravlingkadaver. ― Sk. Flyinge, 6 exemplar i

hastspillning och ruttnande skivsvampar.― Sk
Vombttё n,9.5.1979,under ett kadaver av kanin i

bokskog.― Sk.Angclholin,l exemplar 25.5 1979
i en 16vkompost pl en strandtomt vid Sk,lder―

viken.― Sk. Vittskё vle,3 exemplar 24.6.1979i

en brinnande graskOmpOst, som lagts ut i en
gammal poppel―al16. ― Sk Vittsk6vlc, l exem―
plar 19.7.1979 i cn hё g av siaget gras,sOm lagts

upp pl en stor sagspanshё g.

Иr力′r′ ′θrJε′ρs Thoms.― Palrn(1970)skriVCr
om denna art att den upptrader pa fuktiga cllcr

sumpiga angsmarker.Detta sthminer val ёvcrcns

mcd mina erfarenhetcr. Jag erhё H arten i stort

antal genom att salla fornan och den fuktiga jor‐

den pl en myllrik,ё ppen fuktang nara strandcn

av den eutrofa Krageholin筍 6n i sё dra Skane.
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Naturtypcn ar av ''alderdomligt" slag mcd om‐

vaxlande ekhagar och frodiga angar.И  ′r7′′(′ρ∫

var pa denna lokal en av de donlinerande kort‐

vingarna.

И′力′′α′′′″″rα″α Thoms ―Aven denna arts
sallsynthet tycks nagot 6verdrivcn.Tlll mina tvi

tidigare skinska ″ndlokaler(Sё renSSOn 1979)

kan jag nu tillfoga ytterligare tva Dels frin Vitt―

skё vle i 6stra Skane, dar 2 cxemplar sanadcs

fran1 2.6.1978 ur myllan undcr ett gravling― kada―

ver som lag i gammallё vskog,dcls frin Rcvinge

ett par ml1 6ster om Lund.Genom att silla en
kraftigt m6glande griskompost crhё lls 6 cxem―

plar l1 9.1979.

И′力′′α ′′rfr″αrα Steph ―AHa″nd aV dCnna

trevligaン 4′力ιrα  ar varda att publiceras Jag har

patraffat dcn cn gang. En dcl av sommarcn 1978

tillbringade jag i det v,lkanda Bitforsomridct

vid Dalalven Dcn 24.6 besiktigadcs cn fanen asp

som lag i kantcn av en skogsump. Pa den upp―

tacktes nagra svampar som vaxte p1 0vansidan
Det visade sig vara en′ ′′7r″οrfrs― art och skak―

ning ёvcr vit duk gav genast 2 cx.av И ′fr″ ″αた′

Denna art ar i ёvriga Europa betraktad som cn

stor s,1lsynthet och endast spridda ″nd fё re_

ligger frin omradct

И′た′rα slrbg′ αbrrt Sharp― Detta ar en av de

arter som,sedan bilhaven b6riadc anVhndas,vi―

sat sig vara rclativt utbredd Emcllertid ar de

flesta ttnd 」Orda just med hivning vilket ger

ringa information om artens lcvnadssitt.Dct var

da」ёr myCkCt intressant att konstatera dcn i l

ex.fran nagra ruttnande skivsvampar som v'xtc
i en lё vskogsdunge nedanfё r Maltesholrns slott i

6stra Skane 14.8.1979 Sonl dominerandc Иr/1′ rα

art noterades underligt nog И.′′rry′ Heer. Dcn

ar vttl i vart land endast tagen i enstaka ex. pl

nagra spridda lokaler i sё dra Sverigc, men har

fё rekom den i stort antal.

I min sanlling rlnns Ocksa tvi cxemplar av И.

s〃わg′αι″α Sharp,tagna 21 och 28.7.1980 utc pl

巧6rkSkar Och Lindholmen i Sё dcrmanlands
skargard Bada tva togS i urskogsartad blandskog

(gran, Ck OCh tall)iぬ rsk Spillning tillsammans

med bla Иrた′rα ρ″ο(・′″θ Kr. och И  ′χ(′′sα

Bcrnh.Ny fёr S6dermanland.

Иr力′′α sb″′r771α 77′ Bernh.― Aven dcnna, nu‐

mera till usl.И  rlορ′′′α Muls&Rcy hё rande art,

kan m衝Hgen宙 sa stt Vara nttot vanligarc an vad

som hittills ar kint.I min samling flnns cx.fran 4

svenska lokalcr,varav 3 skanska._upl.Batfors,

7 ex. 24.6.1978 genom salining av en graskOm_
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post, placerad i kanten av en tallplantering.

Dess16Hnnan kvallshavades l ex. redan 18.6
langs en skogsvag. _ sk. Angelholln, 4 ex.
6.6.1978 framsanade ur en kraftigt rnё glande,fln‐

おrdelad gr,skompost somほ g i en granskogjust

utan16r samhttllet. ― Sk. Vittsk6vle,  l ex.
2.6.1978 som sanades fram ur mynan under ett
gravlingskadaver.― Sk.Revinge l ex. 11.9.1979
pa sallning av den under И. arο″α″Jα omtalade
graskomposten(se OVan).Fynddata ar intressan―

ta och tycks indikera frekvenstoppar var och

h6st, vilket ocksa ёverensstanllner med Palins

(1970)erfarenheter.M● ligen ёvervintrar tturet

sonl imago fё r att sedan fё rsvinna under hё g‐

sommaren och dareftcr aterkomma med en ny
generation framat h6stkanten. Detta fortplant‐

ningsschema kan nog ocksa gaHa andra arter av
usl.ル r′ε″οグ。′θ. Baranowskis(1977)fynd aV ny‐
klackta И′ヵ

`rθ
″ノ″夕scク′α BHs.i b6巧 an av Sep‐

tember styrker detta.

Paε力yar力ι′α /Plο″′
“

0″夕″ Thoms.― Genom en
baklaglig felbestamning har /4′ 力

`′

α J″ク
“
′″″′α

Grav.anmう lts sisom funnen p1 01and(Sё rens‐

son 1979).Si ar icke fanet utan tturet i fraga ar

ett exemplar av Paε カッαr力

`′

α″ο′′′ο′ク″ Thoms.
Denna art harjag kommit i kontakt med ytterli‐

gare en gang, namligen vid Batforsomridet i

Uppland.Dir praktiserades sommaren 1978 en i

och fOr sig nagot ineffektiv bilhavningSmetod,

men resultatet blev trots det ёverraskande gott.

Genonl att kёra franl och tilibaka lings en skogs―

vag i skymningen med ett par vanliga slaghavar

stickande ut ur vindrutorna, fё rsё kte vi finga

atnlinstone en litcn del av alla de tusentals skal―

baggar som svarmade Om kvanen. Det var bara

cn liten brakdel som hamnade i vara havar,rnen

inda erhё lls ett exemplar 20.6 och tre exemplar

24.6.

И′′νο″οrα ″りらr`srac′ α Kr.― Under varen och
fёrsommaren 1980 fOrekom flera kvanar med,
som jag tyckte, gynnsamt vider fё r kv11lshav‐

ning. En sidan tankte jag speciellt agna it hav‐

ning efter Cο′ο″.Vid巧 6nstorp i Hackeberga―

omradet i Skane stannade jag vid en till synes

lamplig SkOgsvag.Nagon C。′。″rlckjag inte men

daremot ett exemplar av ovan rub五 cerade art.

Thomson tog den under lё v vid Ring噺 6n pa
1800‐ talet och ytterligare ctt fynd giordeS av

Sven Parnquist vid Helsingborg 28.4.1959. I
Danmark misstanker man den vara knuten till

diurbOn Och―gangar i marken(Palm 1970).

Mitt fynd daterar slg fran den 5.6. Lokalen

ligger en bit upp pa Romeleisen i det fё r Hacke_
berga‐ omradet typiskt frodiga skogslandskapet.

Den ovan namnda skOgsvagen slingrar sig ner i

en liten sinka som pa blda sidor ar omgiven av

ёmsom gran―, 6msom bok‐  ener blandskog。

vagslanterna bar vid tillfhllct talrika spar av

olika gnagares framfart i Fnarken.

Andra intressanta skalbaggsarter,som insam―

lades vid samina tillfalle, var E枕 ′力ιJα ′′′εα′α

Gyll och Sプ rο cα′ο″
`s9“

θ″θJεοJα Payk.
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