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Ordningen Dermaptera,tveslartar,bretrads i
Svcrige endast av fyra, latt atskllda arter. Ut―

markta bestamningstabeller fOr dessa inns hos

Chinery&Coulianos(1976)och jamte avbild_
ningar hos Landin(1967).

Uppgifter om arternas utbredning publicera‐

des fё rsta gingen av Aurivillius(1918). En full―

standig Sammanstanning i form av landskapsta―

belleri Catalogus lnscctorum Succiae V gavs av

Ander(1945). VisSa kompletterande uppgifter

atcrrlnns aven hos Ander(1953). I senarc ut―
komna arbeten har inga nya landskapsfynd rap―

porterats.

Under 60 ar har Naturhistoriska Mus`et i
Gёteborg bedrivit en stor inventering av vissa

marklevande evcrtebratgrupper(Wald6n 1969).
Fёrutom material av proJektets huvudgrupper

har aven myCket omfattande material av olika

insektsgruppcr insanllats.Hariingar ett stort rna‐

tcnal av tvesJartar.I samband med dessa sam―
lingars uppordning har jag gatt igenom och art―

bcsthmt allt material. Di atskilliga nya lokaler

har konllnit i dagcn,flnner jag det inotiverat att

publicera utbredningskartor och fyndortslistor

fё r dc tvi shllsynta artcrna ιαι′α′η′れο″ochノ 4′‐

′′りg′グααルわ′4れ′S.Dessutom ges vissa kom―

mentarer om arternas biologi u」 fran fynden.

Pa utbrcdningskartorna har aven markerats

取nd aV arterna utgiendc fran material i sam―

lingarna vid Naturhistoriska Riksmus6et,Stock‐

holm och samlingarna vid de zOologiska univer―

sitctsmus6crna i Lund och Uppsala.

Apterygida albipennis(Charp。 )(A.media Hgb。 )

(Fig.l och 3)

Denna art var tidigare kand fran skine, Blc―

kinge,01and,Gotland och Uppland.Material
fran Blekinge och Uppland har jag ei lyckats

spara,inen arten flnns angiven harifran hos An―

der(1945).F6rutonl yttcrligare fynd i Skane och

pa oland och Gotland f6rcligger artcn nu fran 15

lokaler i ett ca. 15 nlil langt balte langS kusten i

Ostergёtland och norra Smaland.Dartill kOmmcr

en lokal vid Bergkvara i sёdra Smaland Detta

Omride ansluter val till artens tidigare kanda ut_

bredning pa oland och Gotland.Mcd sin i Svc五 ―

ge 6stliga―sydё stliga utbredning ar denna art, i

jambrelse med de ёvriga trc ilandetlangt mera

vitt spridda dermaptcrarterna, den zoogcogra―

iskt mest intrcssanta.Fё rutom fyra fynd i cent―

rala Skine ar artcn klart kustbunden och stё rsta

avstand mellan fyndlokal och kusten ar i Sma_
land 20 km. I Danmark ar utbredningcn ёstligt

praglad(H。 lSt 1970),pa kontincntcn ar artcn vitt

spridd(HarZ 1960,Holst 1970)

Enligt Harz(1960)och H01St(1970)flnner man

artcn pl ett flertal ёppna― halvё ppna biotopcr sa―

SOm liusa skogar, skogsbryn, langs iar Och pa
hagmark. Ser man pa de svcnska ttndcn over―

ensstanlincr de i stort med ovansticnde littera―

turuppgifter.Flcra lokalcr utgё res av lundartade

lё vskogar ofta med ett pafanandc inslag av ck.

Hartin kommer hagmarker,angsbackar och nera

rena kulturbiotopcr som kyrkogardar och en
handelstradgard.
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Fig l Иノ′′ηg′′σα′ι″′″″′S(Charp)d Skane,s.
Mellby strand.27.6.1949 Foto och material:Naturhis―
to● ska Museet,G6teborg

Eftcrsom fynden,sasom ovan nimnts,giorts
under likartade ckologiska betingelser som i
Danmark och Tyskland, miste И α′♭

"′

7777Fs

dock rinlligen anses vara ursprunglig i hcla dct

svenska utbrcdningsomradet,Incn med god fё r―

mtta att ta kulturbiotoper i bedttning.

Ser inan pl dc svenska fyndcns arstidsmassiga

brdeining har 80%giortS under scnsommaren
och hё sten (augusti― oktober), de rCSterande
20%under sommarmanaderna Guni,juli).Detta
6verensstimmcr v11 lned littcraturbeskrivningar

av artens livscykel.Enligt Harz(1960)och H01St

ーlmm

Fig.2 二αι′α772レOr(L.)げ Ostergё tland,Valdcmars―
vik,Sandvik.79 1932.Foto och material:Naturhisto―
riska Musect,GёtebOrg

(1970)ё verVintrar den under stcnar ellcr bland

lё v pa marken. Under varcn sker sedan agg―

laggningCn,varpa modertturen eftcr en kortare
period dё r. Under sensominaren h6sten kryper
den nya generationen upp i vegetationen,dar den

specicllt aterflnns pa buskar av ollka slag men

aven pa ёrter.Detta har givit arten dess svenska

namn― busktvesttart.

Fё uande inatcrial av arten fё rcligger i G6teborgs

Naturhistoriska Museum. Kort biotopkaraktc‐
ristik ges i dc faH ttiltanteckningar flnns. Insam―

lare: H.L.= Hans Lohmander, H.W.W.=
Hcnrik W.Wald6n.
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Hng=angiven fran iandskapet

DistHbution of И′r′りg′グαα′♭″′″″:S(L.)in SWeden.

乱滞悦泄:=よ電齢t計柵「淵:坦堀li棚 i

precisely known, large circle = recorded from the
province.

s″′′α″グf  Loftahammar,  Grans6.  skreva bland
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fall,  Blekhem   Komplex  av  lё vskogsbiotoper,

3101932H.L ―V Ed,300 m VSV om Troserum
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HWW.― 巧 Orted,1・ 4 km VNV om kyrkan Strand―
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Gο′′α″グ: strax NNV om Stenkyrka kyrka, 3.8 1934
H.L.
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'濡rЪ kV鮮 '詐 tl溜
E卜 hassellund,7.9.1932H.L.― SV om Valdemarsvik,
23.8.1932 H L― St.Anna,AspoJa Ekskog l sluttning,
20.9.1977H.W.W

Labia minor(L。 )

(Fig.2 och 4)

Utbredningskartan visar en vidstrackt utbrcd_

ning(Sk.―Lu.lpm.)men 10kalerna ligger glest.

sakerligen ar orsaken delvis att sё ka i ett ofull―

standigt material. Likval kan arten pa intet satt

sagas vara allman.Den ar ei tidigare rapportcrad

fran vastergёtland. Ander(1953)uppgaV den
frin Lycksele lappmark,yttcrligarc ett fyndお ―

religger fran Lappland-l Lule lappmark.

Enligt Holst(1970)ar arten ocksa i Danmark

endast kand genOm spridda fynd. I sin totala

utbredning ar二 .“ノκ。″kosmopolit(Harz 1960).

Det svenska materialet ar alltfё r litet fOr att

m● liggёra nagra slutsatser om artens ekologi.

En nttot termofll art,som atcrflnncs pa manga

olika biotoptyper cnligt Harz(1960).

F6bande material av arten fё religger i G6tcborgs

NaturhistoHska Muscum:

Sた′″′r S. Mellby strand,26.7.1949 H L ―S Asunl,

24.7.1926H.L.

〃α′′α″′: Hallandsas, 30.6 slutet av 1800-talet Mor―

tensson.― Ranneslё v,276.slutet av 1800-talet Mor―

tensson.

S″′′α″グ:MOnsteras,Emm,28.6.1932H.L― Arby,

Sk1lby,298.1964,G.Svensson

Cο′′α″′:Httum,HeJumberget,24.6 1934 H L.

Gο rsたα sα″あ″I Nara N fyren,68.1931H.L

σsr`″gδ′′α″′:St Anna,TorOnsborg,27.8 1932 H L.

/asr′″gor′α″′r Boras,saltemad, 17.8.1964G.Svens―

SOn― 巧ushult,Slattang 4 9 1973 G Svensson― Gё te―

borg,Hisingen,226.1979M.Westberg― Kinnekulle,

Mortensson 1800-talet.

/′″″′αれグ:Torsby,Haga,14.9,1964 G Svensson.

Chelidurella acanthopygia(G`n6)

En menaneuropeisk art som ar mycket allman
och vittspridd i Syd‐ och Mcllansvcrige.I Inate‐

rialet frin Naturhistoriska Mus6cts markfauna―

inventering, som tin stor del insanllatS gcnom

sillning, delvis kompletterad med slaghavning,
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ぼ
donlinerar den stort bland tveslartarna. Enligt

Ander(1945, 1953)a tidigare rapporterad frin

Bohuslan,Halsingland och Medelpad.

Forncula auricularia L

Uppgiven som var mest allmanna tvestiartart

(bl.a.Landin 1967,Chinery`%Coulianos 1976)i
materialet fran markfaunainventeringen,dock可

fullt sa vanlig SOm C. α
`α

″′ノ,()pッ g′α. Inga nya
landskapsfynd.

Tack Hktas till Berndt Odarp,Naturhistoriska
Riksmus6et, Roy Danielsson,Zoologiska insti―

tutionen, Lunds Universitet och Sten Jonsson,

Zoologiska institutionen, Uppsala Universitet
br町

'lp med fynduppgi■
er och lan av mateHal.

Ett tack ska ocksa riktas till Ulla Zerv6s,

Naturhistoriska Mus6et,Gё teborg br可五lp vid

framstanningen av utbredningskartorna.
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Fig.4 Utbredningen av ιαι′α″′″οr i Sverige.En art
med vidstrackt utbredning men med relativt glest
spridd brekomst.Punkt=exakt fyndortsuppgift,Iten
Hng=icke preciserad fynduppgift fran Omradet,stor
ring=angiven fran landskapet.

Distribudon of ttα ι′α″′″ο″(L)in Sweden.A wide―
spread species with scattered iocalitics I)Ot = exact
locality, sman circle = locality not precisely known,
large circle=recorded from the province
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