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Dcnna som sansynt bctraktade dё dgravare.som
ar funncn i nagra sydsvcnska landskap,ar th■ 111‐

gen ammhn itrakten av Dcgcberga i 6stra Skane.

Dcn antraffas dar pa ёppna, varma sand‐  cncr
jungmarkcr Ana mina excmplar har tagits i fall―

ね‖or, dit tturen antingen iockats av ruttnandc
fisk,som lagts i burkarna,cHer vid sidana tilrhト

lcn da jag● Vitlat fanOrna undcr cn langre tid

och matcrialet som ansanllats(d6da Carabidcr,

6dlor.grodor.sorkar m m)b6可 at formultna.I
min samling nnns cxcmplar fl・ in Drakamё Han,

Hё rrёd, Forsakar och Degeberga Artcn tycks
vara vanligast pi viren och pa h6stcn.
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Arten f6rckommcr
typiskt i lё vskOgsravincr i smagnagargingar pl

skuggiga lokalcr,kanskc hcisti bokskog mcd ctt

10Ckt lager forna,Vid Gr,sma nara Huarёd i

6stra Skincぬ nnjag tillsammans mcd Gёsta Gil‐

lcrfors Och Anders Tё rnvaH artcn i antal den
5.11 77 i dcn dJupa ravinen dar MJё in rinncr
fl・am.Mitt forsta cxcmplar tog jag dcn 24 H.73i

ctt litct bOkrcservat nor onl Johannishus(nara

Bokё n)i Blekingc.Arten var cni Stig Lundberg
ny fё r Blckinge
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力′ノィ,′7rカ ィrsり ρ′′な′″Muls.ct Rcy_Sk.
Forsakar.l cx 30.12.68 i cn graskomposth6g och

l ex 14 10 72 i ruttnande blacksvampar ― Sk
Maltcsholm.l cx 18 8 77 i ttortSpilining pa gan―

ska skuggig skOgsmark _ Sk. Hё rr6d, l ex
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2 8 78 kv11lshavat utmcd en skogsvig nara Ribe‐

tuarё d. ― Sk, Maglchem, Drakam61lan, l ex
249.77 och 27.10 77 i hastspillning pl ёppna.
sandiga bungmarker ― Sk Stenshuvud. l cx
6.8 76i kosp‖ ining pa angsmark vid Bttckdala.
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 Kraatz―  Dcnna kort宙 ngc
tycks intc vara funnen i Sverige pa manga ir
Arten lar fё rekomma under ting vid havsstran―

dcn, cn biotop som Ofta undersё kts Man har
di“ёr varit nigot tveksam om artcn vcrkligcn

tagits i Sverigc cllcr om dc gamla″ndCn endast
beror pi felbcstimning. Dct kan av dcn anled―

ningcn vara av intrcssc att veta att dct i Thom_

son's samling i Lund flnns ctt exemplar som

tagits i Malln6 p1 1800-talct Och sOm ar riktigt

bcsthmt.Dct ar ctikctterat:Mё ,20ノ6 56 Enl.
Stig Lundberg(in litt)inns dcssuton1 2 cx i An―

19n Jansson's samling,tagna vid Ottenby pl
01and av Jansson. Bcstamningcn har kontronc―
rats av Lundberg.

S″″ルィs(ル′′″θ71,ρ″てィガ″ク″″s Bris ― Liksom
dcn f6rcgicnde ar cndast ganlla fynd kanda i vart

land. Arten skan enl. Thomson vara funncn av

G F Mё llcr vid Trcncborg OCh ar tydligcn intc

rapportcrad fran nagOn annan lokal I Entomo―
logiska muscct i Lund upptacktc jag fё r cn tid

scdan l cx sOm bestamts till s ρ″ορ′″″″″∫oCh
som ctikcttcrats ♀.VH 65、 Trcllcborg、 G F Mr.
Vid cn narmarc undcrsё kning av d」 urct visade
dct sig att dct intc var fraga om′′(,′′″9′

`7rs utan



ett typiskt cxcmplar av S.わ たて,′(,″ 01.S.ρ″ορF77‐

ク″″S Skall vara utmarkt av huvudets tydliga rnik‐

roskulptur, vilkcn saknadcs hos detta cxcmplar

cftcr rengё ring. Resultatet blir att S``77′ ιrS ρ″
`,―

ρJ777″
`rS ska‖

utga ur dcn svcnska faunan.
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わ′・Fs Kraatz― Dcnna art var gan―

ska vanlig i bёttan av juli 1978 pl Birttarnsberget
vid Nasi Dalarna Lokalcn ar cn av de sydligaste

bclagna i sverigc Artcn forekom i dcn ёvre de‐

lcn av en glacinuvial erosionsranna uppC pl

bcrget och crhё‖s genonl skakning av blё t rnossa

(Sρ力αg″′ィ″1)intin k11lflё dcn med myckct kant
vattcn.

OIy′フィ,`ノィ′
`,ノ 'ど

′・rα ttё b.― Jag fann dcnna sill‐

synta, boreala art pa samma lokal pl BirJarns_

bcrget som dcn forcglendc artcn.`)`,′ ′″r`′ upp_
tradde dar i ganska stort antal under fё rsta half_

ten av juli 1978.Artcn var dock intc bcroende av

si fuktigt substrat utan togs oftare i andra,loCka

mossor ener i bar蔵もrna nagon ellcr nagra meter

fran vattcn, och var har cn karaktarsart  En

stindig fOjcart var′ Vて,rル,ρ /1ブ ′″s′ ′́′rrζ″′spaeth.
И′て,(`,″

`,′ ``(И
r/1ι rα )ρ′α″φ・
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Watcrh._I en

tidigarc uppsats(BaranOヽ VSkl 1977)har jag be―

sk面 vit ttndet av denna art宙 d Sk.Ignabcrga Ex
sanllades dar i cn nastan vegetations16s sluttning

mcd rlnfordelat kalkgrus Och undcrifrin upp―

tringande grundvatten. Nara H6rrё d i 6stra
Skine fann jag arten dcn 22.4.78 i antal pl en

lokal sOm bra ёverenssthmmer med dcn i lgna―
bcrga l cn brant sluttning vid en litcn gё l med
nistan vegetations16s lllJalSand,som hё ‖s fuktig
av grundvattcn, ertappades / ′ノα″ゥケ

`,″

S Vid
trampning e‖ er vid nedsankning av dct ёversta
markskiktct i vatten.Lokalcn ar ctt stOrt sandtag

men just pl det stalle dar～ ndet」 OrdCS hadc
man intc brutit sand pl ctt par ar. Intrcssant ar

att artcn pa bldc Hё lёd_och lgnabcrgalokalcn
upptradde tidigt pa arct inen vid bes6k scnare pl

sasongcn var forsvunncn.

∠r/1′ r“ ″
“
″′,ル ,″ Joy _ Dcnna art ar numcra

kand frin nera svcnska lokaler mcn ar mig Vc―

tcrligt b10tt antraffad i cnstaka cx ′ヽid ctt bcsё k
vid StOckam6‖ an i Skanc dcn 1 4 79 tilisammans

mcd Pctcr Ccderstrё m och Gё sta Gillerfors frann

vi artcn i stort antal Vi konccntrcradc vart sam_

lande till den vid dcn har arstidcn cfter snё _

smうltning ovanligt ёvcrsvammadc Rё nnc a(Fig
l) Dc omtalade cx togs vid vattcnhivning av
Лytandc driftinatcrial. vilkct iadcs i shckar och

gcnomgicks i berlcscapparatcr.Pa lokalcn vaxtc

6vcrvagandc s``′ ir och al.
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Иr/1′た′ρど′・●'′
Heer― Eftcr att ha anmalt ett par

fynd av dcnna arti Skanc(BaranOWSki 1977)har
jag bldc glort nya fynd och uppthckt gamla cx i

min samlingo Mina f6rsta tva cx togS pa lvё n i

nord6stra Skine dcn 1 8.69 pl en savandc

可6rkstubbc och ar m● ligen dc fOrsta svenska

Vid Sk Hё rrёd och Sk.Stenshuvud har nera cx
kvl‖ shavats i augusti 1978 utmed en skogsvag

resp. pa angsmark.Till sist har jag fitt i cx vid

salning av 16vfOrna dcn 6.10.78 nara BOrrestad

(Sk. Dcgcberga). И ρ′′
・

r)'′ ar shkcrligen fbrbi―

scdd och ingcn ovanlig art

Иr/2′ rα ρ″s′′′α Brd.― Det cnda cxcmplar som
jag fllnnit av denna ttllsynta Иrル′

“
_art ar det

sonn jag flck vid si‖ ning av fOrna under buskar

(slan och hagtorn) vid BOrgholmsruinen pa
01and dcn 27 11 70.Enl.Stig Lundbcrg har arten

rapportcrats frin Oland av Lars Huggert.

0″gο ra g′・″″
`″

・′α Er.― I Entomologiska mu―
scct i Lund flnns 5 cx av ovanstlende, rnyckct

sansynta art 4 ex ar etikettcradc Malrn6. april

1886.Insamlarens namn saknas Dct fcmte
cxcmplaret hr taget av Einar Vヽir`n den 27 5
1937 i Lundsbcrg i Varmland. Pa undersidan av

ctikcttcn star cn intressant antcckningi nhnlligen
''kattugglebo'・ . I Catalogus(1960)ar artcn upp―

tagen f6r Skanc

P′′(rορ力′
`だ

″s″′′わな
“
′1″ Rtt._I dct bokrcscr―

vat nara JOhannishus i BIckingc som namndcs

undcr C力
`ガ

′ソ
`:sρ

α
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たでα Sturm,erhё Hjag l cx av

denna for landskapet nya art dcn 23.lI.75 vid

si‖ning av mulm ien ihalg hё gStubbc av bok

И″7″ ″′・
`,″

)'■ ″,α

“
′たピ″Aub6-Ingct narmarc ar

kant om denna fOr Skanc upptagna art. I Lunds

cntomologiska muscum ttnns dc cxcmplar som
troligcn liggcr tll grund for prickcn i skalbaggs―

katalogen l dcn taxononliska sanllingen sitter 2

ex,blda tagna av Vareniusi Malmё  i maJ 1880 1

Thomson's samling nnns dcssutom 3 ex fl・ an
Malmё .Ett av dcssa ar ctikctterat'・ 5/51''(=maJ
1851). dc andra saknar narmare data. Vcm som

funnit dessa 3 cx harinte gitt att utrё na.

Cノαl,メg′″′
`,″

g′ ((,″′liS Mi‖ .― Sk Forsakar, 3
ex 10.5.77 hos ιαs′″s′ィ″,わ″α′″s Nyl pltorrbac―

karna ovanfё r hotc‖et ― Sk Maltesholm. 5 cx
9 5 77 hos ttα sルィs′″,2わ′・

“
r″ s i ctt gammalt kalk―

brott.-01 Rcsmo alvar、 i stOrt anta1 8 4.77 i ctt

stortjordbo med myran乙 ″s′′ィs″ ,irr′ぉ Nyl。 (det.

Pcr Douwcs). Fynd hos dcn sistnamnda myr―
artcn lr inig vcterligt intc kant i Svcrigc.

D″′/frsノαソ′s(で″●01市 .― Under sensommarcn
och hёstcn 1981 hade jag ctt antal fallgropsfa1lor
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stort antal.

skane, stockamё llan Conecting Surface drift along the rivcr ROnnc a, 、vhere Иr力′rα ″α″″′ο″ 、vas abundant.

Photo:the author, 1 4 1979

utsatta i den ncdrc dclcn av de varma sandbac‐

karna vid Forsakar i Skane. Undcrsokningcn

」OrdeS framst mcd tankc pa senarsaktiva lcio‐

dider. Fё rutom sidana antraffades cn hel dcl

andra intressantarc skalbaggar Dcn 13 scptem―

bcr tllvaratogs cn synnerligcn karakteristisk
skalbaggsiarv i cn av skalarna.Dcn hadc pa blda

sidor av kroppcn ett antal kraftiga utskott i en

6vrc och cn undrc rad. Oversidan var vackert
spracklig i svart och gult. ′へnalscgmcntet hadc

tva mcd varandra ungcfar parancna utskott som

siutade med cn tagg Vid hcmkomstcn kundc
larvcn mcd hJユ lp av Danmarks Fauna bcsthmmas
t‖ l cn art av slaktctJヮ ′・〃″s Vid forsё k att artbe―

stamma larven anvande jag mig av Korscheヽ ky

(1951).Utan stё rre tvckan kom jag iam till att

dct var D./7α 、'どs(で″S Dcnna skullejust utmarka
sig av att analscgmentcts utskott och taggar var

para‖ cna incd varandra medan var svcnska(て ,″ ―

(っ′
`)′

・L har dcm inatboJda.Dcn aktuella larven

shndcs scnare till Dr M.Geisthardt vid ⅣIuscum

Vヽicsbadcn Han kunde bckrafta att det vcrkligen

var D′・〃
`ィ

sy々
`1で

s(′″s.

Artcn ar ny fOr Nordcn och ett intrcssant till‐

skott till faunan i Degcbcrgatraktcn. Nistan pa

samma lokal togs fёr nagra ar scdan dcn fё r

Svcrigc nya P/1′ ′ィ′″r″″scο″″S(.rrs Grav.,som an‐

nu intc funnits pa nagOt annat stane och som
liksom D′ ′′〃s― artcn uppcnbarligen ar cn virmc_

rclikt. Pa dc sandiga, kalkrika torrangarna vid

och ovanfёr hotenet i Forsakar lcvcr f ё cn ling

rad intrcssanta,sydliga clcment i vir fauna.Flcr

nyhetcr hr ocksa att vanta

Dc blda D′・
:′″s― artcrna levcr som larvcr i hus

av snackor Den fullvaxta honan tycks● 1,mna

sn,ckhuset mcdan hancn kan siaghavas pa vcgC―

tationcn.Korschcfsky(1951)uppger att D′ α‐

1'′ S(.′ ″S hr klackt frin snickhus av fё lJandc siak―

tcn:″で′″,C,srα′′ιィs,〃yg″ο″Jα ,χで″ορ力′′α och

Bιイ′′771′″″∫.

Fig l.Skane.stockamё ‖an lnsanlling av Πytande driftrnatcrialinvid Rё nne a,dar И′/2′ ′α″α77″

'(,″

antraffades i
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Dノαツ′SC′′lS ar enl.HOrion(1953)cn syd-OCh
v,stcuropeisk, termo■ l art som nordligast ar
funnen i sё dra Engiand,Honand och Westfalen.
De flesta～ nd ar」 Orda i varma,kalkHka omra―
dcn,garna pa''steppenheideplitzcn''.

D′″rJこ ο〃′s′・Irb′ 77S Pill.― Dcn 21.6.70 bcs6kte
jag● 1lsammans med Amttё rn Carisson ctt bo‐

kreservat i narheten av Johannishus i Blekingc.

Rcscrvatct hr visscrligen endast en liten rcst av

dcn ursprungliga bokskog som forr vaxtc har

men har visat sig vara av stort varde l dcn

300-ariga bokskogen, med inslag av gran och
lind, fёrekommer en lang rad intrcssanta skal―

baggar,bl a ovanstaende art.Under dcn svampi‐

ga barken pa cn gammal bokliga i ravinartad

tcrring fann vi var sitt excmplar.Dど ′1′た・()′ ′′∫′・″―

わ′″s hё r till de mest hotadc av vara ved_ 。ch

barkskalbaggar och ar pa scnarc ar endast fun―

ncn vid Skaralid och Maltesholln i Skinc

P″0(り ά′″″S′′わ′α′′s Lac ―Vid upprepade till―

fallcn har jag i ma och juni 1973-1974 funnit
dcnna art sittandc i de ganlla,lhaliga ckarna vid

Johannishus i Blekinge. Arten har cJ tidigare
rapporterats fran Blckingc

И″7ρ

``カ
ィs(ど′αr′′・)(″′・

`ノ

′″α″s Schi¢ . ― Avcn
dcnna urskogsknapparc har jag flera gingcr
framplockat ur dc ganlla ckarna vid Johannishus.

mCn● SOm ft11lbildadc utan som larver Larvcr―

na lcvcri rё dmurkcn vcd ttuptinne i ekarna,お r

dct mcsta oatkomliga,men gar att hitta di locka

grcnar bliscr ner efter en storm Dc ar svara att

klicka.Arten hr ny for Blckingc.

Иg′・′′
`rb′

gι″rartrs F― Sc'(V′′わ()′ ί
`SS`′

χ′S′″F

Ratz

Иg″′′rrs(・ yall′ s(.で ′7S Ratz((.ο
`″

fr′

`rrs Rossi)一
Endast l cx ar bckant i Svcrigc av dcnna prakt―

bagge,vilket togs av N‖ s Brucc vid Hё gsrum pa

01and den 3.7.1950. Exemplaret sitter i Lunds
cntomologiska muscum.Vid kontrollbcstamning
visadc sig emcncrdd tturCt Vara fclbcstamt Det

hr hclt klart fraga om ctt ganska litct cx av/4g″ ′―

′″ss″′(ヽ た.ο ′′′s Lac F6r shkerhets skulljamfordc
jag mcd utlindska ex av(■ ,r7″ ′s(で 71S men dessa

scr ganska annorlunda ut. Artcn utgar dalfor ur

dcn svcnska faunan.

1イビ″g′ r力′s(て 1,マイ′ル?“ ′Rtt.― Undcr ctt bcsё k i

Maltcsholin i ёstra Skanc dcn 7.6 80 tillsammans

mcd Mikael S6rensson fann vi i blomlnorna av

manvi。 1(ι″′,α′・′α′・′
`′

メl'ハ '“ L)cxcmplar av cn
′ヽイ′″g′ r力′s_art som var myckct lik α

`″
′ι
`S F..

men sonl andi avvck nagot i habitus.Halssk61d―

formcn och dcn nigot matta, blaaktiga glanscn

J71rr`ssar2′ asたα′わαggψ 71グ 6  133

gav oss anlcdning tiH reflektion. Ⅳlinviolen

vaxer pa flcra sth‖ cn nara s10ttct i dcn gamla

bokskogcn,hclst pa skuggiga och fuktiga stillen,

mcn avcn dar sOlen mcd nagra stralar trangcr

igenom lё vvcrkct.Pi ctt av bestindcn kundejag

rakna ihOp 6vcr 20 cx av denna mystiskaノ Иど″g′―

r力 ′s― art.Eftcr hcmkomsten kundc tturet efter
genitalpreparcring mcd intc antfё r stOr svarighct

besthmmas till dcn for Norden nyaノ′.cぇ lザα′′72α′.

Jag skickadc cftcr cn tid nagra cx till Dr. J.

Jelinek i Prag Han ar f n dcn framste kannarcn

av dessa ttur l Europa och kundc bekrafta bc―

sthmningcns riktighet. Han skrcv ocksi attノ しイ.

(Z't'“ ′′″αf i TicCkOSlovakien brckommer pl
samma satt sOm de svcnska ex tagits. Dcnna
andra for Svcrige nyaル イ′′′gど r″′s― art som hittas i

Maltcsholm (dcn fё rsta var′ イヽ./1α ′′,20′・″/1ο′″α″s

Fёrst)har cn intressant utbrcdning. Den ar
nanlligen i stort sctt sydeuropeisk och har myc―

ket sporadiskt samlats i Sydtyskland och, hclt

nyligen,iヽ Vcstfalcn i me‖ersta Tyskland.Klaus

Renner(1981)skriVCr bl a: 
い
E)ic hauptsachlich

sbdeuropaisch vcrbrcitcte, in Dcutschland aus

dem Alpcngcbict, Sch、 varz、 vald und Spessart
gcmcldcte Art, ist 、vohi auch in Rheinland zu

er、varten''

N(ガο′α′″
“
s (L′ で″ορ力′θ′″sり  

“
″崚7Sこ・Jα ′″s

Latr.`わ ′771α (rr′α′frs Payk.)― UndCr h6sten 1972

bes6ktc jag ncra gingCr ett omradc nara Raby i

nord6stra Skinc(nOrr om Brom61la)dar rnan ett

ar tidigare avverkat ekskog. Anlcdningcn till av―

verkningen kinnerjag inte till incn pa hygget lag

nu stora rningdcr grcnar och stammar av ek Vid

ett besёk under vintern,tinsammans mcd Peter
Cederstrё m, sanllade vi in klackmaterial efter―

sonn trevliga ckskalbaggar visat sig forckomma i

omridct. Nagra grcnar med angrcpp och larvcr

av ε力り'sο わοr力′・Fs`嚇″お F.、 /4g′・′′″∫
“
′,g″ srιィルs

I‖ ,P/ty′ llarO″′sαル1′ L.,P′″g′ (,′ ?`,r`ィ s″″(″αr7rS

L. och S(ο ′νr″sF″ r″′(artrs Ratz hemfё rdes och

lades i klicklldor  Efter halvannan minad i
rumsvarmc flck Peter Cederstr6m 6vcrraskandc
l ex av N ″″′7SC′α′″s,cn art som betraktas
som cn stor shlsynthct. Dctta fё ranledde oss att

pa varcn och fё rsolnmaren fё rsё ka utrё na hur

arten levdc.′ V.″″Jセ7s(′ rrr″ s hadc tidigarc i Svc―

rigc tagits av Thomson under bokbark Andra

″nd har intc sagt nagot direkt om ekologin.E「

tcrsom vissa bcsiaktade arter garna haller till l

gingarna hos olika barkborrearter、 lctadc vi dcn

10.6.73 i gangarna hos S(`,い'r″∫′″r′
・′(`′ r″s.I nas―

tan vatte gren med sadana angrepp sprangノ V.
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Fig 2.Dcn ganlla barrskogen i Nytebodareservatet i Skane,dar c、pた,′ヵag″ s′ο″g′′arsお lcvdc under inossa pa
gamla graniagor

Thc old pinc― forcst in the Nyteboda― reservation in the province of Skanc,、vhcrc Crッprορ/1ag″ s′ο″g′′α′sis livcd
underthe moss on rotten sprucc-logs Photo:the author, i46 1980

″″Jα S(′α′
`ィ

s omkring mcd stor snabbhcti solske‐

nct, nar dcn nu lossnande barkcn skalades av.

ηOCklCkCn pa grenarna varicradc mcllan i cm
och 15 cm och tycktcs spcla rnindrc ron.I gingar

av langhOrningar och praktbaggar fanns darcmot

fi eller inga ex. Nyklackta cx patra∬ ades 10.6

och med tanke pa det undcr vintern klackta
excmplarct vcrkar dct som om artcn● 6vcr宙 nt‐

rar som funvuxcn(i motsats till flcra andra arter i

slaktct) Dcn 16 6. vid ctt fё rnyat besё k, var

artcn myckct fatalig・  Eftcr nagra varma dagar

hadc dcn nu tydligcn l,mnat grenarna cncr dё tt.

ε●ρr`,ρ /1ag″ s (ん′′(″α″7わ′77ι
`s, 

′て
'77g′

rα′苓′s J.

Sahib.― Undcr 1980 arbctadc jag med cn invcn‐

tcring av skalbaggar i rcscrvatet Nytcbodasko―

gcn i nordligastc Skine Bland dc battre tturjag

hittadc i dcn gamla,pl d61a trad rika barrsko‐

gen,var C ′
`,″

gル
``″

sls(Fig.2). l ex tOgs 26.4.80

och 2 cx 3.5.80 vid sinning av mOssan pa starkt

fё rmultnandc granvindeillen i skuggigt lage Ar―

tcn ar ny fё r Skinc

И′('′ 77rI′
・′r7αわル,“ Hcer― I Catalogus(1960)star

cn prick fbr Skine fё r denna i ёvrigt nordliga art.

Jag har rnisstinkt att felbestamning fё rcliggcr nar

det ghHcr dct skinska fyndet tills jag nyligen pa

Entomologiska musccti Lund fann l cx av И′ο‐

′
'7α

″′α αレレα, tagct av N.A.Kcmncr den
177.1944 i Lolnina Exemplaret har bestamts av

Colin Johnson
Cて ,′

・
r′ (α″′α ル,(て ,′?Sρ た.″

`′

 VヽoH ― I cn tidigarc

uppsats(Barano、 vski 1977)harjag anmalt dcnna

art som ny for Svcrigc cftcr cx fran Lund och
Lomma.I min samling har jag scnare upptackt
ytterligarc 4 skinska ex.de fё rsta svenska. Vid

Stenshuvud rlck jag dCn 5.12.70 3 cx gcnom
sa‖ ning av fёrna under buskar(ek, Sα′ir, hag―

torn,nypOn och vildapel)Ett annat ex ar funnet

dcn 17 12 71 vid Ky‖ ingar6d utanfor Dcgcbcrga



vid sanning av gammalsigspin,uppblandad incd

multnandc 16v,vid ctt ncdlagt sigvcrk. Det sist―

namnda cxcmplarct har tidigarc (Baranowski
1977)publiCerats under namnet C(,″ ′′(`′′・た′ρ

`,′

y―

ρて,″′ J. Sahib. och hadc artbcstamts av cOlin
Johnson. Vid ett senare tilllhne skickade jag ex

till honom hnnu cn gang da jag missthnktc fclbc―

stamning,Sarskilt nar jag jhmbrdc dct mcd′″―

(て

'′

,Sρ たツ
“
fran Lomma och Lund Han skrcv di

att exemplarct var cn hona och att han i bё rJan

av 70-talet, nar F′ (。″sρ′て
“
α var okand som

svcnsk,intc kandc sig hclt sakcr vilkcn av dc tva

artcrna det var Han forcdrog att namnsitta cx

tin ρ
`,ら

,ρィ,′・′
/V`7(′′・

`ノ

′s(/V″ (ど″
`ノ

α)″ 7′′α′:″ ′・r7L ―Dcnna art、

som utvccklas i fuktig vcd i anslutning till vattcn,

t ex i hamnar, fann jag Ovantat i cn llgcnhct i

Lund. springandc pa golvet. under sommaren
1977 togs sammanlagt ll cx vid nio olika tillfh‖ cn

Intressonta skalbaggsJynd 6 135
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undcr tidcn 13.6-11.8(de nesta i slutet av juni)

vanfrin tturCn kOm ar cn gata

C`,″ r′てで′ぉ (Ilrllρ oρヵ′
`,a″

∫)υたs(Fα r〃sF― Undcr
nigra ar i bё ttan aV 70‐ talct fann jag i m可 och
augusti ganska minga ex vid Johannishus i Ble―

kinge,sittandc pa ganlla ckar pa bark16sa partier

med olika inscktangrcpp.Artcn var i rё rclsc cn―

dast pa kvincn och nattcn och upptacktcs mcd
icklampa.

Tで″′あ′・ル,`)ρ r7(｀

``s Dft 
―Funncn tilisammans

mcd dcn forcgicndc artcn宙 d flcra dllfrallcn i ma

ochjuni.Dcn 28.5 73 satt artcn i stort antal pl ctt

nertal ckar pl kvttncn och nattcn(Fig 3)Dcn ar

CbCSt huvudsakligcn tagcn i Hantorps hage pa

01and.

Sて ,′・′て,ρ″/r2``∫ わα′・わ″′
`ィ

s Schan ― Den 23 11.75

fann jag starka angrcpp och fragmcnt av dcnna

art i dct rcscrvat nara Johannishus i Blckingc

som onltalas undcr bl a D′ ″rJ(ο′″s′ ″́わ′′s P‖ 1.

戯壌

Fig 3 1halig,bark16s ck nara Johannishus i Blckinge,boplats for P′ ′″″ssピ xp′
`″

(rα′
“
s Och,i stort antal.「ぞ″′♭″′ο

て
'ρ“

(″ S

Ho‖ o、v.barkless oak― tree near」 ohannishus in the province of Blekingc P′ j″ ′
`ssど

pヽ″″(′α′〃s oCurred there as did
alSO r′ 77“わ″′

`,て

,ραて″S in great numbcrs Photo:thc author、 30 1l 1974

ll    薇
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Dctta ar det hittills sydligastc ttndCt av S“ ′́′・(,‐

ραレ″Sわα′・ια′″s i Sverigc.Ny R5r Blckingc.
P、′・′・IIたril″ 77S“″gιィ′″′ιィ″7L ―Pa dcn iokal som

bcskrcvs under arten Ⅳοrて ,′″′′″″∫
`イ

″ウ々お(ね r“ s

Latr nhra Raby i nord6stra Skanc Jordcs ctt

bcs6k dcn 16.ll.74.Undcr barkcn pa ckstammar
med en diamctcr av 30-50 cm forckonl larvcr

och puppor av en cerambycld.4 puppor rncdfё r‐

des och iadesi rumsvarmc.Trc av dcssa kllcktcs

25.12,dcn lardc dOg.Resultatct blev sonl vhntat

Pl・ r″ /1′″Jrr′ 71 Sα 71gfr′ ″どfr′ 77, en art som ytterst sal‐

lan tagits i Skane och ● pa manga ar. I ёstra

Smiland ar arten ganska vanlig men ir f ё myc―

kct lokal och bundcn till omradcn med varmt

sommarklimat.
P力 y′ 71α′ο″′s α777′ L. ― Ocksa dcnna linghor‐

ning ar knuten till trakter med hё ga sommar―

temperaturcr.Dcn var cn av karaktarsartcrna pa

samma ckhyggc nara Raby i nordё stra Skanc
sOm namndes under bl a den fOreglende artcn.

Redan 5.7.69 hittadcjag dё da cx undcr barken pa

ckgrcnar cftcr cn tidigare avvcrkning. 1970 och

1973 klacktcs artcn irnyckct stort antal ur ganska

tunna ckgrenar.

T卜 '(/1ル rs ρα″
“
〃′′ι

`s Panz.rl,ど
″″Sr′

`SF)―
Dcnna

pa sin storlek、 farg och halssk61dform latt igCn_

kanda vivel upptogs med ett?for Oland tt Got―

land i Catalogus(1939).I Catalogus(!960)strё kS

artcn hclt for Svcrigc, troligcn p g a att bclagg‐

exemplar saknadcs Vid genomging av de ento―
mologiska samlingarna i muscct i Lund harjag

funnit tvi svenska cx av T ρ
“
″α′′′ル

`s(huvud‐
formen).Bada exemplarcn ar frin 1800-talet Dct

cna saknar insanllarnamn och ar frin Gotland.

tagct ijuni 1885 Dct andra blcv hittat av Jakob

Vヽilhclin Ankarcrona(1824-1892)i Blekinge i
juli 1888. Ankarcrona lar ha samlat huvudsakli‐

gcn i traktcn av Kariskrona och bodde de sista

lren i Lyckebydalcn.r.ρ α″α′′′′′ィs fёrckommcri
de nordiska lindcrna i Danmark dar dcn ar ut_

brcdd pa JyHand och utvccklas i Sα ″
`,r/1α

″′
“
ィs

och Cど″Fs′

“
 Vid artbesthmningcn harjag haft ett

danskt cx attjamfOra med.

3″′・Is′′ρた″′Gcrm― Enligt Klcfbcck(1962)lr

dcnna vivcl pavisad frin Skane av Nyholm.Dct
kan vara av intrcssc att vcta att cxcmplaret be―

inncr sig i Entomologiska rnusccti Lund och har

cn cdkctt mcd fouandc tcxt:''Sk.Lomma 74''

(= 1874).Insanllarcns namn saknas dcssvarrc
N′て,sI′・

`,(.`′

′′ィs(C′″r力 ο′・′・力y′7(力″S)ρ
`,S′

力″′
'7″

S

Gcrm _Jag har funnit dcnna sansynta art pi trc

skanska lokalcr  Vid Br6sarp havadcs i ex
27 6 70 pa ёppcn mark i ctt sandtag. Pa cn lik_

nandc lokal vid Revinge flckjag l cx 8.5.78.mcn

i en fangropseilla.I vinddrift eftcr kraftiga ostliga

vindar erhё‖s8cx dcn 28 3-29.3.73 vid Vitc‐
mёHa.

χvノ′わ
`,″ `ィ

ssィ
`_r′

S′″′Ratz.― Detta var cn av dc

trcvligaste arterna som lcvdc pa dct hyggc med

avvcrkad ck ca 2 km nordost om Raby i nord_

6stra Skine,och som i dcnna uppsats omnamns
undcr bla N`,rο ′α′′

"″
s″くαS(｀ ′α′″s Latr Den

23.9.72 undcrsё ktcs huvudsakligen de efter av‐

verkningen kvarvarande, ganska grova ckstub―

barna.En av dcssa hadc sigats pl en httd av en

mctcr och innchё H pa solsidan synncrligen talri‐

ka larver av Иg″′′″s ιJglrrrα ′″s Fo i den locka
barken, cn art som f 6 ytterst shnan tagits i

Skinc. Nagra nya fynd kanncr jag intc t‖ 1.

Dcssutonl togs 30 cx av/YllJ′ わο″″ss″χ′∫′″′ pa
denna stubbc.Nagra hё n till under barken,mcn

de llesta satt i gingsystelll i splinten. Artcn var

vid dct har tillfanet cndast kand frin trc lokaler i

Skine.En annan′r、 'ノ′み
`,″

ιィs― art,`″sρα′・F..fanns
i samma ckstubbc mcn var betydligt individfatti‐

garc Ett exemplar av dcn ovanliga hancn togs

f ё av den sistnhmnda artcn
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