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Mtsch.Bland dc jord16‐

parc som hittills endast patraffats i vinddrift i

Sverigc h6r denna art, som fё rst rapporterades

av Baranowski(1976). Den har tagits vid nagra
tillfh‖ en pa Skanes syd6stra kust,men ocksa i l

cxcmplar pa Gotska Sand6n av Ambiё rn Caris―

son(Lundbcrg 1981a).
I vinddrift pa Farё n, sudersand 29.5.81 och

Sandviken syd Herrvik pa Gotland 30.5.81 rlck
jag vardera l exemplar av B.ο bs(.:″′′′ι′

“
som

latt kan f6rvaxlas i屁 1lt rned de ofta vanligt fё re‐

kommande B.sαχα′′′′Gyll.och β。ル″ο″ar″″

Sturm,men som kan kannas igen pa helt lusa
antenner och ben.

C/1ノα′71′ ″s(て,Srι′′αrrrs Mtsch. Jag har tidigarc

beskrivit fynden av denna sansynta jord16pare
vid Kalix(Lundbcrg 1981b).

Under sommaren 1981 anvande vi totalt i3
rannOr pa myren vid Pilange fё r fingst av bl a

C/1′

“
で″il`∫ . Trots denna satsning erhё 1ls endast

12 exemplar av C.(`,sr″ ′αr′ィs. Ett i31e exemplar

rlck jag da jag rev sё nder en sρ 力αg″″IP2‐tuva br
att klarlagga Om E′ αρ/1rtrs′ α′ρ̀

,77′

(ι

`S Gy‖
.fanns

kvar.Endast 5 exemplar av denna art hadc nam‐

ligcn patraffats mot ёver 75 exemplar 1980 pa

cndast 7 rannor. Da iven E.′ αρρて,″ F(″s erhё lls

ur tuvan ar det maligen den solfattiga somma―

rc n.som』 ort att ttngsterna blivl sa magra av de

uppcnbarligen solalskande jordlё parna.

Uppenbart ar dOck att C.(`,sr``′
“

r′

`s ockSa
ёvervintrar i Sρ 力

“
g″″IP7-tuvorna.

sr“′,``s sFわ ′′・i(″ s J. Sahib.,И r/1′′α′′″g′″α J.

Sahib. och O(y″ sa g″

“
″′た.′

ρ∫ J. Sahib. Dcssa
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ported.
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kortvingar anses som raritctcr, v‖ ket sannolikt

har att gё ra med att biotopkraven inte varit kan―

da.Specient de tva fё rstnamnda ar endasttagna i

cnstaka excmplar i Svcrigc framst da av s. o

Ulefors och L.Huggert(Huggert & Ulcfors
1971). En lokal, som upptackts av Ulefors, har
jag haft tillfhlle undersё ka senastc aren och dct

kan vara vardefunt mcd beskrivning av denna

lokal och hur dcssa kortvingar kan insamlas.Lo―

kalcn utgё rs av  nordsluttningen av  bergct

Kurravaara ca l m1 0 Kiruna.I den branta
sluttningen droppar vatten ner fran haHar Och

stenar och kortvingcarterna patrattas framst i

den fuktiga mossan undcr sadant dropp savュ l i

Sρ力αg′ 2ι

`771 SOm husmossa bl a 
宙d foten av

berget.Gcnonl skakning av mossan ёver en duk

samt sa‖ ning och doppning av mossan i vatten―

hal har framst s′ ′′1″s s′b′″たι′s och O(v″ sα

g″

“
″″′(でρs tagits i stort antal mcdan И r/7′ ′αρ′′′―

g′′・α crhallits i enstaka cxcmplar.Arterna erhal_

les framst var och h6st.

ハイV″″7′ (`'ρ ο″α ′て,/1″″71′′″′ Bernh. I sa‖ prov

som Hans Lohmandcrtog vid Grebbcstad i Bo‐
huslan den 6.10.26 erh6ns deis en kortvinge i 8

excmplar, som befanns vara okand och sOm av
Bernhaucr beskrevs undcr namnet ル′v″ rpl′(`,一

ρ(,″rI′で,/1777α ″α′′・′,deis i cxcmplar av en И″′/1′(″ s

som var ny fOr Sverige nanlligen И. g″

“
(F″s

Panz.Ingen av artcrna har aterfunnits i Svcrige、

mcnルイ ′て,/1″ ,α rt″′″′ har patraffats badc i Dan―

mark och Norgc mcdan И.g′・4(′″s ar kand fran

Norgc.
Den 3.10.81 d v s nastan pa dagen 55 ar sedan
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sallprovet togs』 Orde vi(Lars Huggcrt,Anders

Tё rnwall.GOsta Gillcrfors och jag)ett 15rs6k att

aterrlnna arterna.

Da vi saknade narmarc lokaluppgift gav vi oss

pa mafi ncr t‖ I stranden vid Ulmekarrsand och
bёttade sana uppkastad ting pl ett grusigt parti

av strandcn. Rcdan fё rsta sanprovet gav napp i

form av nagra excmplar av νy″″7′ (りρ('″α OCh
totalt gav nagra tirnmars salining ctt 60-tal ex‐

emplar. Daremot lyCkadcs vi intc aterrlnna
И71r/1′ (1`∫ g″

“
(′″s, sonl troligen bist eftersё kes

tidigare pa arct,mcn sannolikt var biotopcn den

ratta.

Flertalet,7y″″″(っρて,″″―CXCmplar erh61ls vid

salining av nermyHad tang i Sand― ingrus 3-5 m
fran vattenlitten.Artcn bё r rimligt宙 s ga att hitta

pa likartade lokalcr cftcr Vastkustcn.

И′力どra rαχ′(“″て,′″
“
S Minst. Den 27.10.74 er―

hё‖jag 2 cxcmplar av denna da fё r svcrige nya

kortvingc pa Hcrtsё n utanfё r Lulca

Yttcrligarc l cxcmplar erhё Hs 18 10.75 ocksa

genom salining av brnan under biё rklagor

(Lundberg 1977). Dessutom har l exemplar ta―
gits i en ihilig grov asp vid Umgransel,Ly lpm

21.879(PerSSOn 1981) I material insanllat med

ぬ‖ori fornl av alunliniumfolieburkar uppspikade

pa trad i ett granurskogsomride Vandatberget i

norra Angermaniand, vilka satts upp av Rogcr

Pettersson under 1981. fanns flera exemplar av

И′/7′ ra rα I′(′″(,メノ′s. Intc nlindre an nara 50‐ tal

exemplar harjag plockat fram varav 32 exemplar

i prov frin 19.9.81,3 cx, 12.8,3 cx 13.8 och 4 ex

19.8.Tradcn som gav И.′αx′(で′・(,′″′S Var 3 aspar

och i granlaga(4 cx). Uppcnbarligcn har arten
anknytning ti11 16vtrad Och tycks vara vanligast

pa scnsommarcn.Dock patぬ ffades frin omradct

i sin fran ruttnande grё nsaker 2 ex 19.6 och 3 ex

16.7 samt l ex frin flskatcl 13.7.

0(ッ
`rs“

′て,″ girα ″sis Th.(/1Fわ′′・″た
“
Rye).Denna

kortvingc ar tidigarc fran SvcrigC kand i cxcmp‐

lar som insanllats undcr stcnar vid lgnaberga,

skane(IsraCISOn 1959)samt Cnstaka cxcmplar
som tagits dcls i bilhav(Hall.Gillcrfbrs),dels

sauning(BI、 Rydhi Sk,S Sandby.Carisson:Sm.
Bergva‖ :Ly lpm.Lycksele,Lindroth)

I samband med letande efterjordlё parc undcr

stcnar pa rlngrusig alvarmark pa Farё n vid N.

Gattet patraffade jag den 29.5.8i flera kort―

vingar

Enstaka cxcmplar var Sr′″
`ィ

s ar″

“
rιィ′″s Er.,

mcn hclt donlinant var O(y″ ∫″′て,″ g′′α″sFs, som

fanns i upp till ett 10‐ tal exemplar undcr vissa

smastcnar och sonl ocksi crhё ls da vi(A.Du「
berg,S.Persson och jag)sallade brnan runt
stenarna.

Man har spekulerat(c■ cr fynd i Finland)att

artcn skan vara bunden tillrnyror och i nigra fa‖

fanns myran r′ ″α711て ,″′″″ (′′sρ J′ιィ72t undCr

samma stenar dock utan att nagot samband kun‐

de konstateras. Totalt erhё ls 60‐ talet excmplar

och uppenbart ar att arten framst fё rcdrar fin―

grusiga,varma lokalcr.

C′・ソρ′で,(でρ力α′″s(″″(など″Hell`n.Denna vackra
bladbagge ar tidigare endast kand i totalt 7 ex‐

emplar frin Sverigc tagna i enstaka exemplar
dcls i Halsingiand deis pa tva lokaler i Norrbot‐

ten(Lundbcrg 1982).Aven i Finland har endast

tagits enstaka cxemplar och man har dar t o m

bedё mt att har!exemplar tagits lё nar dct sig inte

leta efter flcr dct aret pa samma lokal.Att man

dock kan ta flcr visades sommaren 1981 da inte

mindrc an 16 exemplar kunde slaghavas pl ett

starkt bcgransat Omrade pa rnyren vid Karisborg

intill Kalix.Det 15rsta togs 13.6(K.Persson),

sedan 5 ex den 22.6(A. Tё rnwan, P. ceder‐

strёm),8 ex 3.7(R5rf.OCh K. Persson)samt
vardera l ex 7.7 och ll.7(PersSOn).M6jligen ett

resultat av dcn ovanligt varma sommaren 1980.

0″力ο(αど′力′ss′ rむ′″Beck.Denna vivcl har
hitt‖ ls endast erhinits vid salining av griflbbla

(bl a Lundbcrg 1969). Den 23.5.81 erh6‖ s dock
flcra cxemplar genom salning av maskros vax‐

andc pa sandunderlag vid havsstranden intill
Brissund ca l mil N Visby,Gotland.Arten ar
tidigare endast kand i l excmplar fran Gotland

(lcg L.Mcdq宙 st).

ノVα 71(,ρ /1y′ s sa/1′ b′″g′ Sahib. Denna lilla vivcl

ar hittills bara rapporterad i fornl av 2 vinddrivna

exemplar. Dct fё rsta togs 9.6.48 pa FarOn,

Sudcrsand av Nils Hёglund (Palin 1950), dct

andra vid Vitcmё ‖a11.6.71i Skane(Baranowski
och Carisson 1972).

Vid ett besё k pa Farё  varen 1981 kundc vi

(Alan Dufberg,Sven Persson ochjag)kOnstatera
att en langre tids starka ostliga vindar resultcrat i

att det var gott onl vinddrivna(巧 ur efter strandcn

vid Sudcrsand. Mcd tankc pa fyndct fё r ёvcr 30

ar sedan sallade vi nitigtilandfluten tang O d dcn

29.5.

Vid genomgangen av sallproven pa kvollen vi‐

sade det sig att l)ufberg dragit vinstlotten d v s i

hans sanprov kr6p dettredie SVenska excmplarct

av den lilla tusgula vivcin fram.

Uppenbarligen far Gotland regelbundet pa‐



sphdning 6sterifran av denna vivel och rilnligtvis

b6r arten rlnnas pa ёn, men di biologin nlig
vetcrligt ar Okand kan det vara svirt lokalisera

arten

Caψた(ル(川
`s(/1r,′

οrr/1(,.・S●メ Spess.Denna
barkborre lever normalt uppc i och undcr kronan

pa tanar som hallcr pa att sakta d6.ofta pa ha‖ ‐

markcr cner myrkanter. Arten ar hitt‖ Is cndast

patriffad i lappmarksomradcna(Ly,P och Lu),

inre Vb och E)lr. Utvecklingen skcr normalt i

tunn, hart fastsittande bark och gingarna farar

vedcn under barken.

Vid undersё kning av en dё ende tan dcn 4 8.81

strax V Akroken ca 5 mil V Alvsbyn strax innan―

f6r gransen tiH P Lpm konstaterade jag i dcn

16sa, torra ytterbarken ncrc vid basen av tanen

angrepp av bostrychiden S′ ′ρr2′″(,ρα(ヵ rrs s″ b‐

srrJα rrrs Dayk.Da denna art normalt gar pa brand

granbark undersOktejag barken noggrannarc och

patraffade di aven barkborreangrepp i dcn harda

barken. Tva lcvande ilnago visade att det var

Cα r′ /1οわο″rrs(/7て ,′οグ(ハ 1・ s々ッ′, som valt ett nagot
ovanligt utvecklingsstanc.
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Ang.bidrag till yngre entomologer ur Maria och Thure Palms stipendiefond
Under 1978 erhё H Entomologiska fё reningen i

Stockholin en donation som lctt till instiftandct

av en fond benamnd Maria och Thure Pallns
stipcndiefond.

Rantcmedel ur fondcn utdelas t‖ l yngre ento―

mologer br att uppmuntra dcm till可 うlVStandigt

arbcte rёrandc insekter.Bidragen ar avsedda fё r

skolungdonl samt fёr studcrande vid universite―

ten,vilka annu inte avslutat grundutb‖ dningen i

biologi.

Noggrann plan erfordras rёrandc dcn cntomo―

logiska undersё kningcn vartin  mcdel sё ks.

Kostnadskalkyl ska‖  bifogas, liksom ocksa ytt‐

rande ёver clcvcn fran handledare,lararen i na_

turkunskap eller motsvarande. Fё rc kalcndcr―

arcts slut skan bidragSinnchavarcn ingc skriftlig

rapport om utf6rt arbete till Entomologiska fё r―

cningcn i Stockholin.

Ans6kan om bidrag fbr 1983 inlhmnas scnast

den 15 april till Entomologiska f6reningen i

Stockholln under adress:

Entomologiska fOrcningcn
Naturhistoriska riksmuscct

Box 50∞ 7

104 05 STOCKHOLM

/sekrctcraren′


