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Иgab″∫crl・ρ′′″s Th.Mogens Holmen(1980)har
beskrivit lokalen pa syd6stra C)land fё r fё rsta

atcrfyndct sedan Thomsons tid fё r denna dyka‐

re. Vid besё k 2.5.80 och 16.5.80 pa Hollncns

lokal insanllades totJt ett 10-tal exemplar av ar‐

ten, som tydligen ar konstant f6rcko■ 1lnande

dar.

εο′οII′′′α′οrrて′′Tourn.I samband lned bear‐

betning av Cο ′ο″‐matcrial tagct i Abisko― trakten

kundc jag klarlagga att den akta c. グ′′α″οンぇ′′
endast fanns fran svcrigc i form av 4 honor in‐

samlade genom slaghavning av O.助 ёberg i

Los― trakten i Hllsingland(Lundberg&Szym―
czakowskl 1973)I Cο′ο″―material som jag gitt
gcnonl scnare harjag hittat ytterligare 2 cxemp‐

lar, det ena(en hona)tagCt i Ctt grustag under

stcnar tillsammans med ε. b′′′
“
′αrrr“ Sahib.

Jhrna,Dalarna 23 6.61(leg.B.Ehnstめ m),det
andra crhallet i bilhav 31.7.80 vid Urngransel,

Lycksclc lappmark(leg.B.Persson).SiStnamn‐

da cxcmplaret ar en hane,som latt kannsigen pa

dc vinklade framskenbenen.
Oxッ′′′rrs″′grarο r Fauv. Artcn tycks snabbt

invadera Sverige och utё ver tidigare fynd fran

smaland, Halland och Norrbotten (Dahlgren
1980, Lundberg 1980a)har exemplar tagits med

bilhav ivcn i Skanc(P.cCdCrstr6m,A.Carisson

in litt)och l」 ppland(P.Pritz in litt).

3″νopο″″s(.″αSS′εOr77′S Mak1 3 excmplar av
denna fё r Norrbotten nya kortvinge erh61ljag i

bilhav den 30.5.80 vid Gaminelstadsviken intill

Lulel.

E″ηα′′α′″たヽた
`rr′

″α Pcrnh. I samband med
CO′ 077うakt den 14.6.80 pa den lokal vid Abisko

Ostra dar ёvcr 300 Cο′ο″ av 8 arter patrarats

(Lundbcrg & Szymczako、 vski 1973)upptaCkte

Am切 6rn Carisson en kortvinge sittande pa
undersidan av en stё rre sten. Di dct visade sig

vara ett exemplar av flnessen E17η α′ια ρ″′σ/7′ r‐

7/i“ α,satte vi(Amuё rn,Kurt Persson och jag)

igang med flitig sallning av fё rnan undcr stenen

ifraga. 1)et fanns gott om sorkgangar bl a med

farsk spillning och vi arbetade oss ned ca l m.

Rcsultatet vart yttcrligare tvi exemplar av ρJr′
‐

C/2`″″J722α OCh uppcnbart ar att arten har sarnband

mcd spillning av sork cllcr hmmel(se Huggert&

Ulefors 1971).I oCh med detta fynd ar nu allt
som allt 12′ 〃′

`ヽ

/1ι″ri“α tagna i Sverige alla an―

markningSVart nog hOnOr(7 i Abisko, 4 frin
Vallaspaktc och l Messaure)(Lundbcrg 1974).

LJο g′″rα ′ο71gJfrscrr′ α Grav. Denna kortvingc
upptages bl a i Catalogus 1960 sisonl fё rekom―

mande i sё dra och mellcrsta Svcrige i praktiskt

taget alla landskap.1)a dct visat sig att ingen av

oss yngre samlare variti kontakt ined arten fann

vi orsak ga genonl aldrc material.Det visade sig

darvid att artcn saknades i Lunds muscum (Ba―

ranowsko och Riksmuseum(Lundberg),medan
Thurc Palln hadc cn hane fran Halland,Fiaris
taget 31.5 65 i driftrand vid si6n Lygncrn. I
Gёtcborgs museum(Lundberg)fanns 5 cxemplar
markta Gё teborg(4 1cg Vestman,1 lcg C.G.
Ostrand)Och l exemplar frin Boras,vastcrg6t‐
land 2.12.55(leg G.Svensson).Dessutom flnns i

Anton Janssons inaterial(con Rapp)l eXCmplar
taget 6.8.25 Gardsby, smaland av L. Brundin.

Totalt saledes endast 8 exemplar.Allt ёvrigt ma‐

terial har visat sig vara LJο g′ frrα ″Jε′Opr′ ″α Th



(0♭′077g′ J7scrr′α Sharp),L.′′rて 77′ ri Epp (“ ノCrορ_

r′″′Th)Och И′力
`′

α′″Jα ″g〃′″″ Kr.Det ar nar_
mast anmarkningSvart att sa饉 取nd giOrts de

senaste decennierna da ju kortvingar samlats

intensivt geno■l bl a sillning.

И′arr/1ο ′α ″ιりら′ιs″αc′α Kr. Denna kortvinge
har tagits i Skinc i l exemplar av Thomson och

S. Palinqvist. I Anton Janssons sanlling finns

ocksa l cxcmplar som tagits 23.5.53 vid Fagelsi6

ocksa Skine.

C/7′ ″″J〃

“
ら′r′ b′″crr′αrrr″ Latr.I cn uppsats i

Ent.Tidskr.(Lundbcrg 1978a)cftCrlyscr jag ett

antal skalbaggsarter som icke aterfunnits pa lang

tid i Svcrige. En av dessa var denna pselaphid,

sonl Gё sta Svensson tog i l exemplar 13.5.55

under cn stcn vid Noaks Ark pa centrala delen av

01and och som vi fё rgaves sёkt bl a pa lokalen

ifraga vid nera tillfallen.Den 2.5.80』 orde Vi ett

nytt fё rsё k och denna gang lyCkades dct battrc.

Traget stenvindandc gav namligCn intc nlindrc

an 6 excmplar varav 5 genom plockning bland
myrorna(T′ ′″α″ο7・ i〃″ εα′∫ρルタ771)OCh i genOm

san av jord o d med myrgangar(G.Gillcrfors 2,

I.Rydh,B.Sandgren,W.Kronblad ochjag var―
dera l exemplar).SCnare den 15-16.5 togs ytter―

ligare 3 excmplar(A.Tёrnwa1l och P.Ceder―
strё m).Nar stenarna lyftcs upp krё p skalbaggen

i nigra fan f6rvanadsvart snabbtivag fё r att dёua
sig i myrgingarna.l cxemplar satt pl undersidan

av en sten,宙 lketju ofta ar fallctぉ r exempel宙 s

C′αソノg′′‐artcrna.Det blir intressant att sc fram‐

ёver vilken utbredning ι′′trb′ rc″′α″rr″  egcntli‐

gen har diju myran inns spridd pa varma loka―

ler i sё dra Svcrigc.

0/1r力 Эp/1αg“s rarrrrrs Schreb Det svenska ina―

terialet av O ′αrrr77S har konstaterats bcsta av

tva arter varav den ''五 kta'' 0. ′αzrr″ s endast
anmalts i form av det 1800‐ tals‐ cxcmplar, som
finns i E. Wirens sanlling i Lund, Inedan den

andra arten O ′′″rJC77S dels tagits i flera cx.bl a

av F. Kinnmark i TOfta,(]otland 1947 och 1949

(Kinnmark 1950),delS i Skane 1972(Lundberg
1980a). UndCrsёkning av det excmplar som An―

ton Jansson(coll B.Rapp)tagit vid Sanda,Got―
land 3.7.26 visar att dctta ocksa ar ο. ′θ′″ι

`s,
vilkct ocksa galler l exemplar i J. R. Bcrgvalls

sanlling markt zctterstedt, sakcrligCn harstam_

mandc fran Gotland.

P′′′οグαcry′α sp.I mars 1979 tilivaratogs inom―

hus i Lulea genom Kurt Perssons fё rsorg ett

antal nara O,5 cm stora mё rkbruna skalbaggar
som vallat besvar vid bestimningsfOrsё k Ha―
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narna var utrustade med starkt kanllnade anten‐

ner och G A. Lohse konstaterade att dct var

fraga om cn art av slaktet P″ ′′ο′α
`夕

″ (fam.

P′′′οグacry′′グα′), sonl lever i murkct virke och
som i Tyskland patraffats nagra gangcr i vixthus

i form av arten P.′″′′″′S PiC.Ytterligare nagra

exemplar tillvaratogs pa Pris_。 ch Kartellnamn‐

dens lokaler 1979 och 1980 pa Trygg― Hansas
kontor i Stockholln.Exemplar av detta rnaterial

harjag fatt av K.J.Hequist och sa vittjag kan se

rёr det sig om samma art som i Lulea.uppen_

barligen har dcn klackts ur blomstcruppshtt―

ningar importcradc fran Honand.Fё rsё k att kla―

ra artbesthmningcn har hittills misslyckats.Tord

Nyholm har bl a jamお rt med British museums

sanllingar i London dar bl a P.77rr′ ″
`S flnns.

slaktet ar kant i nara 200 artcr fran frimst

tropikerna och artcn kan myckct vll vara obe‐

skriven. Fyndct i Stockholin har bcskrivits i

Fauna och Flora(HCquist 1981).

Hvpο cοι/7rs ο′′χαノPalm.Denna cucncmid har
endast patrarats son.imago bl a springande pl
bokstockar och funnen i form av fragmenti r6d‐

murken hastkastatteved(BaranOwski 1979).Di
jag vid tva tillfhnen klackt arten och aven till_

varatagit larvcr(larven beskriven av T.E.Leiler

cftcr mitt matcrial 1979)vill jag passa pa att

redovisa fynden. Den 20.7 78 plockades nigra
irnago franl ur puppkammarna i rё dmurken ved i

cn ca 2 dm grov bokstock vid Maltcsholln i O
skine.Aven en halvvuxen larv tillvaratogs.Den
25.11.78 dcmonstrcrade Bengt Rapp ctt trevligt

bokomradc i syd6stra Skine fё r inig.Pa ctt ny―

upptagct hyggc lag rester av en nara mctergrov

bokstock kvar. I den rёtadc ytvcden fanns
eucnemidfragmcnt som visadc att Hゝ pο

`'ο

′′ι
`s

ο′′χα′ klackts och i fastare vcdpartier fanns

ocksa larvcr i puppkanlmare.Dcssa klacktes un_

der vintcrn och gav mycket riktigt cn serie av〃

ο′ιχαJ. Veden var trots krympningsrё ta mycket
jusarc iぬ rgcn an vad som ar normaltぉ r ut‐

vecklingsvcd f6r 6vriga F7yρ οεο′′rrs―artcr

Иrο″α″′α rfr♭′グα Rtt.((.ο g″αra Er.).Vid San_

ning av f6rna runt HantorpSkarret, 01and den
7.11.77 i samband med h6gvatten erhё H jag en

/4′ο771α″ブθ som vid bestamningen visadc sig vara

rrrb′′α,sonl nhrmast ar kind fran Finland Artcn
ar i England bl a tagcn i gammal histspillning.

Bestamningcn har kontronerats av colin John―

son.

C力 ′〃ο″7′ ″′S′″″α′α 01.Genom Alan Dufberg
rlck jag fёr bestamning en nyckclpiga sonl till‐
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varatagits dёd 1979 i en silo vid Oskarshamn,

smaland av BengtÅ ke Bengtsson.Exemplaret
skickades till H.Franz(｀ Vien),som kOnstateradc

att det var fraga om denna i Afrika vanliga nyc―

kelpiga. IIur den kominit till Sverige gar knap‐

past att klarlagga utan den maste betraktas som

infё rd. Arten ar ca o,7 cm ling, hё gvうlvd med
vackert oranga teckningar pa svart botten pa

tackvingarna.Exemplaret ifraga rlnns il)ufbergs

sanlling.

Cο′′JεαrJα 力 gノ Won.0セ rscヵ′Ggib.).Vid bil‐

havning i HOrns6‐ trakten, Smaland den 7.6.79
rlck jag bl a en Cο ′″car′α som Colin Johnson
konstaterat vara hona av den fё r Sve五ge nya C.

ヵ g′.Artenお narmast kand fran Danmark,Nor‐
ge och Finland i enstaka exemplar.

И″′カピεlrs s′ bノrメε″s Pic Lindroth(1933)nhmner

under И4′カメε″s 力′
“
ザ′Js att l cxcmplar markt

Suecica flnns i Mus.Helsingfors.Med tanke pa
resultatet av de undersё kningar jag redovisat

(Lundberg 1980b)har jag lanat dctta exemplar
genom Hans Silfverberg och latit Fritz Baengs‐

holtjambra det med de danska exemplarcn av
sゴb′′′ctrs. Dct visadc sig helt 6verensthmma ined
dessa vilkct talar fё r att det verkligcn harstam_

mar fran Sverige och da tr。 ligen Skane.

Cりρrο cιρ力αrJrs cr〃
`な

′″Hel16n.Jag lyckades

aterrlnna arten(l ex)p110kalen vid Karlsborg

(Lundberg 1978b)genOnl slaghavning pa framst
dvargttё rk den 22 6.80 Trots lnyckct aitig Slag―

hivning av icra sanllare blde vid detta tillfhlle

och senare har inte ner exemplar kunnat patraf_

fas 1980. Kurt Pcrsson flck dock l exemplar

redan 23.6.69.Bo Henriksson(in litt)flck f ё l

exemplar genom slaghivning den ll.7.79 pa en
steril myr,Liuslarnsmyren ca 6 km N Edsbyn i

Halsingland,1:a fyndet i Hう lsingland scdan ty―

pen togs av Auravillius.Totalt ar nu 7 exemplar

kanda i sverige(2 Hls, l Pitea_traktcn och 4
Kal破―trakten).Uppenbart forekommer dock ar―

ten i en mycketlag population.

PI=ソοg′″′s ″ο71α C/7′″SiS Fuchs. Funnen i 3
ex.pa Gotska Sandё n(Lundbcrg 1981).

Jag vill passa pl att tacka Bo Henriksson,
Bengt Rapp,Peter Cederstrё m,Per Pntz,Alan

Dufberg, Bertil Persson, Kurt Persson, Thure

Palrn och J.R.Bergvan fOr mate五 aluppgifter,H.

Franz,Colin Johnson,G.A.Lohse,Esko Kan‐
gas och Tord Nyholmめ r ttalp med bestam_

ningar samt Hans Silfverberg och F五 tz Baengs‐

holt“ r ttalp med lan av material respektive med

可hlp Vid bestamningen avノ 4れ′/7′ε′ssプbJrJc“ s.
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