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Acerbia a/pina (Quensel) is reported new to Sweden. This species occurs in the arctic
mountains at Abisko in the northernmost part of the country.
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Det har langc diskuterats huruvida И.α″′れα ar

antriffad i Sverige eller ei.Numera anses att

uppLrten som flgurerat i ,ldre litteratur fran

Sverige (Nordstrё m et al. 1941)syftar pa det

finska typexemplaret, som uppenbarligen inte

har nagOn originaletikett pa sig.F6rhallandet att

荀uret ar beskrivet av en svensk och rlnns pa
Naturhistoriska Riksmuseet kan ha varit bidra―

gande orsaker till att det fёrts pa SveHge. Det

rlnska Iくaresuvanto har av senare fё rfrattare and‐

rats till ''nara Karesuando'', vilket ytterligare

おrbryllat,sarskiltsom redan Sven Lampa(1885)

var ratt fё rhallande pa sparen och satte fragetec_

ken fё r Svenge och kominenterade "troligen
samma ex.''(som typen).Numera vet man att
enda nordiska cxemplaret taget fё re 1962 ar typ―

exemplaret fran flnska Lappland, insanllad dar

av Acerbi under en resa 1789-99 (SOtavalta
1962).

Videttbesё kijuli 1980pafJalletNissunlarroi

Torne lappmark hittades pa ovansidan av en sten

en arctid‐ kokong med valbevarad klackt puppa
och larvhud.Storleken pa kokongen tyddc pa att

dct kunde rё ra slg om αわ′77α  Ytterligare en sak

som stё dde denna tanke var att kokongen satt pa

ёversidan av stenen,vilket ska vara typiskt fё r

denna art(Fig. 1)(SOtaValta 1963).

Huvudmotivet br mitt, L.Imbys och G.
Palinqvists bes6k pa detta ttall Var egentligcn att

sё ka cn annan arctid, namligen O″ο′′″4Jas

c`″ν′″I(Fa1lou),som ViSade sig icva huvudsak‐

ligen under stenarna, dar bade irnagines, agg,

larver och puppor hittades.74.α レJ4α ‐kOkongen
hittades ocksa i exakt samina typ av stenig巧 う11‐

Fig. 1.И  ′ゎ′″α―kOkongen fran Nissunlarro.Bilden
ar arrangerad.

И αわレα,COCOOn frOm Nissunlarro,sweden.The
picture is arranged.Photo:the author

hed.Uppenbarligen lever har de tvi arterna till―

sammansisamma biotop ca l100 m ё h.0.c′ r―

ソレ′brpuppar sig under stenarna och αレレα pa
6versidan. I vilket konkurrens‐ 16rhallande kan

de tva mernas polyfaga larverleva?

Vid hemkomsten giOrdes en kontroll av pup―

pans cremaster(Fig.2)och da blev det hclt klart

att det var α″J″ α.Fё r att ytterligare brsakra mig

om Hktigheten av bestamningen skickades ma‐
terialet ti11 01avi Sotavalta i Finland,sonl ar arc_

tid‐spccialist och har jimbrelsematerial sa att

bl a ttven larvhuden kunde kontrolleras. Hans
kontroH bekraftade Ocksi arttinh6Hgheten.

Inte alldeles ovantad flnns alitsa α4ρ ′″α i SVe_

Hge och tordc ha ganska stor utbredning.Lamp‐

liga biotoper dar den bё r rlnnas ar bl a Touipal‐
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Fig 2 И alpi na -puppans mycket typiska cremaster.

The very typical cremaster on the pupa of A. alpina.
Photo: the author.

Fig. 3. Preparerad larv av A. alpina.

Prepared larva of A . alpina. Photo: the author.
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omridet i nordligaste Sverige, ci sa langt frin

den finska fё rekomsten.

И.θレ′77α flyger onl dagen i solskcn pi ca 1000

mё h(SOtavalta 1980).巧 aHlen ska vara rnycket

snabb. Enligt rlnska uppgifter ar det lattast att

aka upp pa rJallet med skidor nar det rlnns ca

7闘 0,多 snё  kvar och leta efter larver och ko‐

kongcr,da larverna redan tidigti sn6smaltningen

kryper upp och fёrpuppar sig pa de snё fria ste―

narna Genom att de mё rka stenarna blir upp―

varmda av sOlen ar pupptiden fёrvanansvart
kort.巧 arilen flyger''normalar''i slutet av Juni.
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Upprop

Undcrtecknad bygger upp en varldsOmfattande
samling av Tenebrionidac(ColCOptcra)oCh tar
tacksamt cmot ana bidrag. Jag artbestamincr
ocksa allt palearktiskt lnaterial av denna famib,i

synnerhet   fran   medelhavsomridet   samt
Nord― och Vistafrika mot provision i dubbletter

eller br ntteS Skull.

Julio Ferrer

Skyttensgata 543,136 61 Handen
08/7779982


