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Efter att itskllliga ginger ha varit i Abisko under

1940‐ och 1950‐ talet giorde jag den 12-26 juni

1980 en ny insanllingsresa till omridet. Syftet

darmed var att fortsitta tidigare undersё kningar,

framst i ursprunglig tallskog vid Karsavaggeilkk

och i myrar mellan Abisko Ostra och Stordalen,

avensOm att se hur det gatt med biё rkSkOg Och

mark efter 5五 11可ёrkmatarens hattning i Abisko‐

dalen pa 1950-talet och darvid a minst tradskal_

baggarnas medverkan till uppkomstcn av d6d―

skog enligt min uppsats i Ent.Tidskr.(Palln 1959

b) All undersOkning utfё rdcs i reg.subarctica

St6rre delen av det insanllade matcrialet och―

som komplettering av detta― material fran tidi_

gare insanllingar, sammanlagt 205 arter, har

monterat och besthmt Overiamnats till Abisko

naturvctenskapliga station som ctt fё rsta bidrag

till en dar planerad referenssamling.En● ringa

del av fangsterna harstammar frin skllar,sonl av

min reskamratÅ ke HOlm eller mig筍 五lV Satts ut
sarskilt i rnyrarna eller utined vattendragen.

Under stё rrc delen av Abiskovistclsen var
vidret bra utan nimnvart regn och harda vindar,

mestadels soligt Fned 13-20° i skuggan pa dagen,

vilket var ett betydligt battre vttder an sOm vid

samina tid radde i s6dra och menersta sveHge

Fёrvisso har markbara f6randringar av natu‐

ren intratt i nationalparken under de gingna rner

in 20 aren,dock kanske ei sa stora som man haft

anledning befara. Sarskilt i hedttё rkskog och

ёrtHk angs● 6rkskogおrekommer rester av helt

avdё d ttё rkSkOg. I dc flesta fan synes Orsaken

dartin ha vaHt ett samspel mellan angrepp av

fJallbibrkmatare(ε ρil・rfra α″r′ 771″αrα Bkh.)och
brcdhalsad varvsfluga(Jfl′ ′εο′′′sグ

`r″
1′ srο I″′s

L.)Men i StOrt sett har av skadeinsekter hariade

bibrkbestind av olika slag sluppit lindrigt undan

och genom sin hapnadsvackande fё rmaga till

skottbildning atetthtt ett tamligen normalt ut‐

seendc Det senare ganer Ocksa markfloran,som
under aren narmast efter ttarilangreppen mark‐

bart hade fё randrats.

En mer i6gonfanande natuパёrandring nu ar

den starka ёkningen av,lgskador, som drabbat

eJ endast viden,graal och annatlё v utan ocksa―

och detta ar det anvarligaste― de spridda fё re‐

komsterna av ursprunglig tallskog Dcnna synes
ganska宙 1ligt vija foryngra sig,men plantorna

hinner ei lingt innan de blir algbitna och dar―

igenom dё dade cner i h6g grad stympade och
missbildadc. Utan decirnering av algStanlmcn

torde det vara stor risk fOr att Abiskodalens uni―

ka utposter av tall si smaningom fё rsvinner.

En mycket rnarkbar fё randring till det shmrc i

landskapsbilden utgё r givctvis ocksi den nya

vagen Kiruna一 Narvik, som 6stcrifrin nu ar

町alpligt hrbar med bil eller cykel till助 ёrkliden.

Dessvarre har cn delintressanta sankmarker och

smabackar genom utfyllning med jord brst6rts,

dar vagCn kOrsar dcm.

TallundersOkningen

Tva dagar(13/6, 18/6)agnades it undcrsё kning

av tanskOg Vid Karsavagg● lkk nara dess myn―

ning i Abiskoilkk,Varvid huvudsakligen endast
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ved― och barkfaunan samt fbrnafaunan vld trad‐

baser medhanns Dё da och ttuka Stammar lik‐

som stubbar och vindぬllen fbrekom tyvarr gan_

ska sparsamt. De glesvaxande traden nar pa
denna breddgrad tt nagOn stё rre httd,de h6gsta

omkring 15-17m,men de kan med aren bli ratt
grova,30 cnl eller mer vid br6sthad,och uppna

en avsevard alder. De vhxte pa stenigt moran‐
grus i smakuHig tCrrang,dar rnarken'ar kladd av

lavar,ris,mossOr,gras och ёrter.

Skalbaggsinventeringen gav fё uande resultat.
Med asterisk markta arter ar nya for omradet,i

Vatte faH tt upptagna i den onl faunan grundlag‐

gande  avhandlingen  ''Die  Coleopteren  des

Tornetraskgebietes''(Brundin 1934).
*И

`″
ο′′Jε力′s cοg″α′α Matth. 19(det.0.Trot‐

testam)i dcn murkna veden pa grovt, bark16st

vindttille.Denna art harjag tidigare tagit sarskilt

i alg_Och gravlingspillning,va“ ёr dct● kan ute―

slutas,att denna och fё jande arts naturliga bio‐

top i Abisko ar algsplllning ―*/4.71Sρ
 1 9d:0

Exemplaret har liksom det fё regiende genital―

undersё kts,varvid konstaterades att spermathe‐

can av』 ort skijcr sig fran alla brut kanda arters.

Den  norskc  Иε′οrrJc力 Is_spccialisten  Eivind

Sundt bekraftar, att arten ar ny, mcn vill hclst

draa med bcskrivningen tills mcra material in―

samlats.― P力 y′′ο″′′′α′ゴ77′αrお Zett 2 ex.d:o_
E′″ιcr″ s gJ″α

“
″′Redtb l ex.ifuktig mossa och

lavar pa samma stam-0′おr力αι′″s″′g′
`′

′力′―

′′s Zett.l imago och l larv i murken,● helt

barkfallen hё gstubbe med delvis svampig ved.―
*sr′″′sc′ανJεο′″Fs Scop. l ex.i svampig fёrna
av barr,bark och murken vcd vid basen av torr―

Fig.1.Hed med av Eρ ′″ルαα″′″722″α′α Bkh och″ッ′′Cο′′″sノ′′722`S′ 0′グ′s L dё dad ttё rkSkOg nara Nissottakk

鯰 _



tanar._*L′ ′Йοε力α″is οc力″αε′″s Grav.l ex.d:o―

″yCι rOpο rンs″′grα ″s Mackl.3 ex.d:o.― Bο′′′ο‐

b′′sr力οrα ε′ε
“
sF.2 ex.dio ―Lapr′ sα ρ′′ε力θ′′α

Mannh. 3 ex. i 6)′ Jsr力 αι″′s― stubben. ―Иr力′rα

グι′″θss′εο〃′s Fauv 2 ex. pa s″′″rrs-lokalen.―

И.″′ε′ορr`″α Thoms.3 ex.d:o.― И.′αιップεαングα

J. Sahib. l ex. d:o.― *И
. ο

`′

力α″α Er.(det. S

Lundberg). 19d:0.-OCッ ンsα ′′ソプεο′α Thoms. 1

ex.d:o.-0. ゴ″crassarα  Muls. Rey 2 ex. dio.―

SrJε力οgあ ssα ′″ο′Frα Grav. l ex. i O″ sr力α′‐

r′ s‐ stubben. ―E魔p′

`ε

′″sたαrsr′ ll′  Reichb。 (det.

S.Lundberg).Flera ex.iИ
`′

οr″′ε力お―vind偽 1let

―〃αP′οc″′″夕∫′αrsα′′s Sahlb. l ex.pa'lgbiten

ungtan vid skakning i skarm.― EIα r′ ″71ゴgr′″′s

Hrbst.l ex.d:o― E.″Jsris L.1 larv i O′:sr力α′‐

″〃S‐Stubben― Cο″ッ
“

bルθs j″ρ″′SS′SF.l ex.vid

skakning av algbiten ungtall.-Osrο ″αメグ′
“

gJ‐

″θα L.l ex.iO′ ′sr力αθ″Irs‐stubben.― Cりprο′力α―

g′s ′PIs′αbj′′s Brucc(b′ ″ザ″g′′sノs auct.). l eX.

d:o.― C.bαグ′″s Strm.5 ex.d:o.― ε.グο″sα ″s

Sahib. 3 ex. d:o, l ex. pa Sr′″′s_10kalen. ―

E″′c771′ s力′″′′s Gyll.lex iO″ sr力α′″frs― stubben.

― *E.″ jグ
Jεο′α Palm.lex d:o.― E.6ο″s′

“
′′Js

Mannh.l ex.d:o.― E.ル″gJCο′α Thoms.2 ex.pa
S′′ll夕s‐lokalen. ― *E. ″Jrgοsrrs Hrbst. l ex. 1

0″s′力α′rン s‐ stubben. ―*E. αρfεα′′s J Sahib. 1

ex d:o.― Cοrrf`θ ′′αグ′″′′ッ
`″

′′Js Popp. l ex.pl

S′′77′S-10kalen.― *ε .″′″sr′ rJ A.Strand.Flera

ex pad:。 。chi O′ ピsr力α
`′

夕s_stubben ―C ′′″′α‐

″お Payk. 4 ex. l Иε″ο′″′ε力′s― stammen, l ex. i

O″s′力α
`r″

s‐ stubben.―  Cιッ′ο″ ル″″
“
gレι″″

Steph. 4 ex. iO″ s′力αθrrrs―stubben. ―Er“οb′夕s

′xp′α″αrtrs Mannh. l fullvuxen larv och imagi‐

nes_nyghal._λν′irα ′αιッigarα Hellen.Gamla
larvgingar och imagofragment i d:o.― 」R力αg′′″

7710″グαχ L.l ex.flygande i tallskogen.― Иsθ

“
′771

s″′αr′″ L.1 larv och imagines‐ ■yghal i en●

murken del avノ 4ε″0′′Jε力Js‐ staminen,aven ganlla
nyghal i rotben pa stubbar.― Er′″οr′ s αrι ″L.

Utbredda angrepp med ilnagines och larver i
O″sr力α′′′s― Stubben. ―P′ssο″

`s sp. Gamla an―grepp med puppkamlnare i en hё gstubbc. ―

Brundin(1934:408)anger P.ρ レJL.br Karsa‐
vagge,men P.ρ レ

"カ

メルs Hrbst.och P.″ Orα′′s

F.,som blda ar funna italli T.Lpm.,kan ocksa
tankas kOmina i fraga.― Dι″ノ″οcrο″Irs 777Jε α″S

Kugel.Gaminalt angrepp med imago― fragment i

en vindeilld torrtall. ― P′ ryOp力′Йοrrrs ′ゴελ′
`″

―

srι′″′Ratzb.Angrepp med larver och imagines‐

fragment i smala, torkande grenar pa levande,
gamla tallar.一 二ρS ac′″′′αrンs Gyll.Gamla gang‐

systcm mcd imagines― fragmcnt i vindttillen.

Sたα′bαggssrング′′″ソjグ ′rr′″
`rb`sOた
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1nanes insamlades ener sparades i tallskog vid

KarsavaggCiakk 45 skalbaggsarter, de nesta i

enstaka exemplar.Av dessa synes 9 arter ei tidi‐

gare vara kanda fran Tornetrask_。 mradet.Enligt

katalogen ar Иε″。′″Jc力′s cο grtα′α, S′
`′“

s c′αソノ‐

cο″′Js,EnJε 721″ s lt′′′εO′α och″
“

gο slrs samt Cο r―

rJεα′Jα  
“
′″sr′″f fёrut funna i andra delar av

T.Lpm.ニゴ′力οc力α″Js ο
`力

′αε′′s ar tidigare nord‐

ligast kand fran Ly Lpm.,И′力θ′α οrρ力α″α OCh

E″ Jc711ン s αρ′εα′′s fran Lu.Lpm.Cο ″Jcal・ iα グ′″″‐

ソ′′rrjs,av vilken jag fann ett exemplar i Abisko‐
dalen 1958(Palm 1959 a), var Ocksa okand fё r

Brundin(1934).Denna art hr liksom Eガ c777′ S

aρ Jεα′′s ansedd som cn av landets stora skal―

baggsrariteter.R力αgノ″
“

″ο′′αχ, Som normalt
lever i 16vtrad, utvecklas cnligt min erfarenhet

stundonl ocksa i barrtrad,va■6r den medtagits i

redovlsningen.

Skalbaggar i graal

l narheten av backen Ridoniira,som ar en liten

binOd till Abiskoilkk,fann jag den 20/6 i fuktig

angsttё rkskOg nagra vind長11lda, 12-20 cm grova

staminar av grial(ン 4′″″s ′″εσ″α), SOm Var an_
gripna av barkborren D″ yοεο′ras a′′′ Georg.

Aven denna art ar d med i Brundins arbete

(1934)inen den tOgs av mig i graalar vid vakka‐

ξ躙 辮 衿 1説計翠 llliぶ:l¶織 :慰
var pagiende,va」 Or det har gavs ett tillfhlle att

studera biocOnosen.Staminarna hade mestadels

frisk ved och barken satt annu ratt hartfhstad vid

splinten. Artens gangar briё per ytligt meⅡan

bark och ved,varvid genom fOrsiktig avhyvling

av de yttre skikten fbliande arter erhё lls:

P力′οιοIIο 771′S ′αρ′ο71ゴε″S Zett. l ex. iD″ yο‐

εο′r′ s‐gangar._И r力′ra θ′ク
“
arα Er.2 ex.d:o.―

И.ノン″g′ Grav.3 ex.d:o.― *P力′ο
`ο

ρο″α′
`S′

αε′α

Mann.2 ex.d:o.― EIrpr′ crrrsたαrs′ ′″J Reichb.4

ex.d:o.― ″α′ノカοグ′s sp. l funvuxen larv d:o.―

C′り′ο4メ ŕ″夕gピ″′
“
″ Steph.2 ex.d:o.― εJsJα c‐

9rr′

“
αrrブ Mel1 2 ex.isma tickor pa cn av stam‐

marna.― *R力ορα′ο″ο″′rrs sr″α77″′ Lohse 3 ex.
och llarv som bregiende._Rα ιοc′ r″stわッ′ο′α‐

′
“
S ttungh.2 ex.lDり οεο

`′

′S―gingar.―

Sεα′カプ′′rr″ ″′ra〃 Jε′″ F. l nastan funvユ xt larv

i svampig ved undertickorna.― *Dryοεο
`r`sα

′″′

Georg.Talrika ex.i alla utvecklingsstadier.

Av de fёr omradet nya arterna ar Pヵ ′。
`Opο

′α

r′ s′θε′α och Dryο εο′r′ s a′″′ f6rut kanda fran

T.Lpm. och Rあ Opα′οグο/1rrrs srrα ″′I nordligast
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fran Lu.Lpm. Brundin(1934:388)upptar R力 ο_

ρα′ο″ο″rlrs ρ′・∫0″αr″s GyH.お r TornetraskOnl_
radet(Palnovare,l ex.).M● ligen kan ocksa det‐

ta exemplar ha varit s′ ″αrrグJ,som beskrevs fё rst

1969.

I den nordligaste delen av Norge och pa sprid_

dalokaleri Finland iri al funnen ocksi en annan

barkborre, ルッρορ力′ο′77s′ノ″J Lindem., som ar
en invandrare ёstcrifrin och sOm fё rmodligen
ocksa bё r forekomina i Sverigc men dar annu可

patraffats Fё r denna arts biologi i Rovanienli

(Nordflnland)har Esko Kangas(1940)utfё rligt

rcdoglort. Arten lever tillsanlrnans med D′ ッο‐

cO`′′∫ ′′″J i klena, torkande stamdelar av al,

mcn pa andra barkytor av stanlmen an D. α′″′

Och ar mcra sekundar skadeg6rare an denna. I
Abiskodalen eftersё kte jag givetvis artcn, dock

utan resultat.

LIIyrundersOkningen

Menan Abisko Ostra och Stordalen utvaldes na‐

ra dcn nya landsvigen tre stё rre myrar av olika

typ fёr undersё kning. De besё ktes upprepade
gang¶ under dden 16-25ノ 6(Stordalsmyren ge‐
nom Ake Holm ocksa ytterligare ett par veckor).

En stor dcl av skalbaggsmaterialet erh61ls i utsat‐

ta fangStSkalar, som med nagra dagars menan_

rum vitjades. I ёvrigt begagnadcs sonl insam‐
lingsmetoder salning,havning OCh''trampning''

av vaxtmattan under vatten pa sumpiga stallen.

En av lnyrarna var en utpraglad grasmyr,sank

mcd mossor i bottncn, Cα″′χ―, E″′0′力ο′′222‐
,

ScF″″s‐ och J″″ε
“

s― arter m a iぬ ltskiktet,bi6rk

och buskage av viden i kanterna,dar Ocksa pl ett

sta‖e grundvattnet porlade fram i en kallk,1la.

En annan myr var til1 6vervagande del en mer

encr mindre torr dvargbuskmyr, dar smaviden,
dvargttёrk, krakbar, 。don, 1lortrOn Och i bott‐
nen Sp力 ag″ rr′ PIノ″SC′ rll donlinerade. Pa lagre,

fuktigarc partier fOrekonl starr,tuvdun och and―

ra sumpvttxter i mindre bestand.Den trette my‐

rCn (StOrdalsmyren)var den mest omvaxlande
och kunde sagas utgё ra cn blandning av grismyr,

som randade nagra sma ёppna vatten,och plan

dvargbuskmyr. Dessutonlお rekom i ena kanten
en intressant karrttё rkSkOg.

Utbytet fran myrunders6kningarna blev myc‐
ket stort,可 minst i ttngstskalarna,men筍

'lVfal‐let ar dct mesta redan valkant genOm Brundin

(1934),va“ёr det skulle fё ra fbr lingt att lamna

en fullstandig f6rteckning pa arterna Av utrym‐

messkal inskranker jag mig buaktligen till att

komlnentera enbart de mest anmarkningSVarda

fynden.

Tva av Brundin(1934)● kanda carabider er―

hё lls i fangstskilar, som sthHts ut i StOrdals‐

myrens  karru6rkskog,  nanlligen  ett  10‐ tal

exemplar av vardera,Vο ′JOpカメ′
“
sb′g′′rθ′′s F.

och */4gο ″rr′″ (E′ rοp力′′rrs)ノン′JgF′οs“″, Panz.
Av dcn fbrstnamnda arten tog Lindroth (1945:

560)den 21/7 1929 1 ex vid Kaisepakte,Inedan

den senare a tidigare ar funnen pa narmare hall

an i vittangi.

Tvi andra carabider, Dノ α6カιJ′α lD′α
`た

ノ′α)

α″ε′fεθ GyⅡ . och E′αρ力″
“
s ′αppο″ノε

“
s Gy11.,

bagge av Lindroth(1966:45-46)beteCknade sOm
myckct sallsynta, kan i myrar av passande typ

och helsti fingstskalar numera tagas i betydande

antal.Av E′ αρ力″
“

s‐ arten crhё lls exempelvis un‐

der sista Abiskoresan bortat ett 50‐tal ex.i blё ta

grasmyrar, sarskilt dar skalarna stallts ut vid

kaHvattenka1lor  Ett liknande levnadssitt har
DJα c力′ピ′α,men den synes ei ha Speciell dragning
till grundvatten.Bada arterna fё rekominer ocksa
i reg.arctica,darÅ ke H01m i ettlitet Car′χ―karr
pa N″。クα850 m ё h ijuli1963 fann dels en imago
av Erαρヵ″ンs rr/pp。 ″Jε夕s, dels en larv av Dゴ α―

c力′J′α αrcrJεα(Palin 1963).

Pa dvargbuskmyren erhё lsinget nytt av stё rre

varde. Liksom fёrut dominerade dar Dysε ヵメ″′〃s

″な″JCο′″お Motsch.(″ο″ツιgJε′s Munst., s.
Brundin)och Bο r′ Op力 J′rrs力′″″J″ gJα 71夕S Sahib.,

Och aven ノ4′ r力οι′
“
″ ′αppο″′crr″, Mnnh. var

vanlig pa blommande viden och i ttortrOnblom―

mOr. 助 ett enda cxemplar av nagon annan
И″′力οらJ夕″‐art insamlades pa den lokalen.Av sa
sallsynta arter som Oε y″sa g″α″α′cιρs J.Sahib.
och Sの″″〃sル″″Jε′sJ.Sahib.brekom som
under tidigare ar endast enstaka exemplar.

Daremot biё d havningen av grismyrar pa sma
ёverraskningar.Fё rutonl dc dar som forut donli‐

nerande arterna Sr′ 77rrs ″Jッ′′s Fauv. och rr″ ‐

ι″α′J′な Casey os′ングορ
“
b′ scι″s Strand,′ ′♭θs‐

C′″SS.Brundin),ι α′力′οらブ″771ρク77Crar′ ″ zett.,

Cッp力ο″ッα″′αb′お Thbg.och Cα r′′′′
`sbわ

ンsr′′α‐

rrrs Payk. var И″′οι′″″ sο″♭′εο′α E. 1く angas,
Cン/PP″′S′ ソαri′ gα rα Kicsw och Pο ″αι″

“
s′αρ‐

ρο22Jε ″s Gyll. vanliga. `A″ ′力οb′

“
″ sο″わJεο′α

(har den enda arten av slaktet)uppeh61l sig inest
pa cα′

`χ
 och blommande Sα ′ir medan Pοグαb″′s

′αpp072ピε″S fanns i blonll■ or av olika slag.Brun‐

din (1934: 349)kande av den iatt iakttagbara
Pοグαbrン s―arten blott 2 ex.och ei nttOt fran



grasmyr. vi tog den nu ocksa regelbundet pa

myrar av liknande slag i Abiskodalen,va“ ёr ar‐

ten under senare ar fё refaller att pl ett mycket

markant satt ha ёkati frekvens.

Ovriga lokaler

l cn gammal soptipp nara Abisko Ostra,somjag
genom Stig Lundberg fick anvisning om och i

hans s,1lskap bes6kte tillsaminans mcd koleo―
ptcrologcrna AmЦ 6rn Carisson och Kurt Pers‐

SOn,」Ordcs remarkabla fynd.Tippen lag i 6ppen

och olandig terrang ined stora och inindre stenar

och en massa brate,som vilade pa en botten av

humusblandat grus. 1」 nder stenarna fanns ofta

gnagargingar. Mellan blocken vaxte sma be_
stand av cヵ α″α′″

`″

JO″ α′g′ sryο″′″1,gras Och

andra 6rter.  Dar insamlades bl a atskilliga
cxcmplar av Cο ′ο″ ρsι′グο′αr夕″, Palin och C.

ι″
“

72′ J″ゴPalin samt aven av andra Cο ′ο/1-arter.
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EnHgt Stig Lundberg skulle Cο ′ο′‐artcrna pa

denna plats ha anknytning till mykorrhiza―
svampar pa rёtterna av mJolk6rten.Tidigare ha‐

dc han pa samma lokal patraffat de stora san_

syntheterna ιrrrt″ ι′rgJα  (4r力 ′rα ) rrybο771i J.

Sahib.och Errryα′′α′′′c力′ri771α Bernh. Av dcn
senare arten lyckades han vid dctta tillfhlle ocksa

aterflnna ctt par exemplar vid mynningen av
gnagargangar.

Av Cα′ソ′α9“αrfrο″′′εルηgrr′ ′α′α L.togs pa cn

sank grismyri Abiskodalen ett enstaka cxcmplar

(leg.Å .H01m)av en mёrk form,som markbart
avviker fran den vanliga typen lned liust gulbrun

grundぬrg. Bakhuvudet ar rent svart liksom 4
distinkt markerade langsnackar pa thorax och
grundねrgen i ёvrigt m6rkt rё dbrun. Enligt,lig

tinginglig litteratur syncs formen vara obcskri―

ven. Ett liknande exemplar, fast med svagare
markcrad mё rkfargning, erhё lis i driftrand pa

Tornetrask― stranden vid Abiskoiakk.Darinsam_

Fig. 2. Stordalen-myren. Carex-, Eriophorum-, Scirpus-, Juncus'myr.

Stordalen mire. Carex-, Eriophorum-, Scirpus-, Juncus-mire. Photo: A. Holm 5.7.t980.
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“
″′Pα′″

lades ocksi ett par exemplar av*B′
“

bJグゴο71′αp‐

ρο″た′″ Zett.,som egendomligt nog a synes ha

varit kand av Brundin(1934). Vid mitt besё k i

Abisko 1947 flё g denna art i bё ttan aV juli tanlll_

gen a11lnant pa den sandiga stranden,dar da aven

togs l ex. av den sallsynta*Ecaκ ′sg′αわι′F.,

likaledes ny fOr omradet.

Vid en kattonbergvagg med utsipprande
grundvatten utmed Abiskalkk tillvaratogÅ ke

Holin i fangstskllar linga serier av P′ ι″ο′ο″2′

力だSr″ο
`″

j Gyll.och O′ορ力r′

“
″ο′′″″εO′′

`J.Sahib., vilka tydligen dar hade sin naturliga

uppehansplats. Tidigare fynd av arterna(Brun‐

din 1923:258 resp.279)har Varit av lncra tillfhHig

natur.Pa sanlma lokalinsanllades ocksa 2 ex.av
*Sr′″′sρ″ο″J′ 0″ Er., l cx. av*Sr`″

“
s crα ssクs

Steph.(sα ′JSb“″g`″ sJs Bernh.)och ytterligare l

ex.av*Sr′″′sc′αップεο″71Js Scop.(Se ovan under

Tanundersё kningen).

Algspillning,som numera hittas lite varstans i

Abiskodalen, inneh61l vid mitt bes6k inga skaト

baggar, sannolikt pa grund av en tidigare
regn‐ och kё ldperiod. lDock fann jag i driftrand

vid Tornetrisk l ex. av *Иρ力ο″′frs /2′ Il10″α″S

Er.,som ar specialist just pa llgSpillning.Arten

var okand fbr Brundin(1934)och ar fё rut nordli‐

gast tagen i Lu.Lpm.

Under Abisko― 宙stelsen』 OrdeÅ ke H01m efter

nlin avresa den 7′7 en kort tur till■ orra Torne‐

trask_stranden, dar han vid Jieprenkedde(Jeb―

renkedde)350 m ё h genom att salla sρ ヵαg‐

ll“ 771‐tuVori ett rikkarr fann flera fё r omridet nya

skalbaggar.Dessa ar4 ex av*C″ρrοιJ″ 721ルθε‐

′J`ο r71′  Payk., hittills nordligast kand fran P.

Lpm.,l ex.av*Pカ メ′ο″′力〃s″なガ′α Grav。 ,お rut

kand fran T.Lpm., l ex.av*ル レ′′α′″α /plJ″ ′rα

Grav。 ,fё rut kand fran Lu.Lpm.,och 3 ex.av
*By′カプ″ンs b″ ′bJ?′  Reichb., おrut kand fran
Lu.Lpm.

Tlll ledningen fё r Abisko naturvetenskapliga
station, dar vi bOdde under vistelsen och dar

cyklar sthlldes till var disposition,samt till vin‐

nerna Ake Holln, Stig Lundberg, Eivind Sundt
och 01le Trottestam,som pa olika satt varit mig

behi'lpliga,uttalarjag till sist ett ttartligt tack.
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