
Skalbaggar insamlade vid en resa till Bohuslein och
Dalsland 1982

[Coleoptera collected during a visit to Bohusliin and Dalsland, Sweden, 1982]

ANDERS rORNVeLl, GOSTA GILLERFORS och RICKARD BARANOW-
SKI

Under nagra dagari b6rian aV iuni 1982 giorde Vi

(OVanStaende samt Karin Andersson)en insam‐
lingsresa till Bohuslan Och Dalsland.Att vi valde

denna del av landet berodde framst pa att faunan

dar ar relativt daligt utforskad.Vi samlade mest

pa mafa och stannade till pa lokaler som sag

intressanta ut.Nagra speciella arter var viinte pa

iakt efter men hade givetvis uppgifter onl olika
arters ekologii bakhuvudet.Att resultatet kan bli

hyggligt aven nar insanlling och val av lokaler

sker mer eller nlindre slumpmassigt visar den

nedanstaende fё rteckningcn Manga landskaps‐

″nd(br Dalsland ett 40‐ tal)kunde nOteras da宙

bearbetade det insanllade materialet,Inen dessa

redovisasi princip inte har om detinte r6r sig om

sansynta eller intressanta arter.Fynden hari stal‐

let rapporterats till Stig Lundberg. Slutligen kan

sagas att resvadret var ovanligt gynnsamt(utom

sista dagen)och tOrde ha bidragit till resultatet.

4ψ閉
“
α″Jれ ′s(Strё m)― Denna jord16pare(Fig.

1)har en atlantisk utbredning och ar kand fran

nordvastra Frankrike,Brittiska Oarna och lrland

samt sydvastra Norge. Narmast kanda nOrska
fyndort ar O:s.sand6y invid norsk‐ svenska gran_

sen,dar ett exemplar patraffades den 5.VIII.1966

(Strand 1967).Arten lever i tidvattenzonen pa
havsstrander under stenar m m pa sannolikt ler‐

mbhndad sandbotten och ёverskё tteS regebun‐

det av tidvattnet(Lindroth 1945).Ej helt ovantat

fann vi flera exemplar av denna prydliga, f6r

Sverige nya jordlё pare den 6.VI.1982 pa Rassё  i

Bohuslan l)en patraffades vid lagvatten i tid‐

vattenzonen under stOrre stenar,djupt nedsankta

ilattlertillblandad grovsand ined snackskal pa en

25 m lang stenrik, brant sluttande strand, om‐

given av klippor.Den i vasterlage liggande stran―

den ar utsatt fё r havet och maste standigt ёver‐

Skё lias av havsvatten, ci endaSt Vid flod utan

aven vid blast.samtliga exemplar patraffades in‐

om ett 3‐4■12 stort omrade och da stcnarna van―

des satt diuren kvar pa undersidan.

Pο″
“
οれ

`ε

たs αssルη′ノお(Payk。 )一 Nagra exemp‐

lar togs den 6.VI.1982 i cn mindrc,oligotrof siё
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Fig lスψ
“
s“α″j″

“
S(Strom).Ett av de rapporterade

exemplaren fran Rass6,Bohusian(27× )

スψ
“
S″α″j″

“
S(Strom).specimcn from Swedcn,Pro―

vince of Bohusian,RassO,6V11982(27× )

vid L6veredskullen i norra Dalsland. Stranden

dar diuren uppeh6H sig bestod av slanllnig sand‐

botten med gles vegetation av vass, starr och

fraken.P αssimブ′お ar cn nOrdlig art ined utbred‐

ning i Sibirien och Nordeuropa mcn aven med

forekomst i bergsomraden i MenaneurOpa Den
ar ny fё r Dalsland.Fё retradesvis hancr artcn till

nara stranden i bergsbackar(Zimmcrmann
1933)



110  NorFser

Cο′ο4ッ″4れ
`4sι

 Hbst― En serie av denna sall_

synta art kvanshavades den 6.V11982 utined en

grusvag ll km nOrr om Ed i Dalsiand.Marken
var av typ sandig och grusig FnOran,bevuxcn ined

gras i gicsa tuvor.Arten ar ei tidigare uppgiven

fran Dalsiand

スrた

`rα

′α′9ρο″α Th・ ―Arten anses vara gan‐

ska ovanlig men ar trOligen pa spridning Vi tog

den i gravlingsspillning dcn 7.VI.1982 vid Bolls―

byn i Dalsland pa gaminal betesvall nara kanten

av barrskog och var vid tillfallet ny for land‐

skapet. I spillningen patraffades ocksa flera ex―

emplar avス ″οクルsε″ναr“s(A.Strand).

ス″
`rα

 ρα″″s Muls.et Rey― Vid sallning

5 VI.1982 vid Bondemon i Dalsland av cn stё rre

barkhё g med bark fran bade gran och tall pa‐

traffades nagra exemplar av denna f6r Dalsland

nya art. Den togs som ny fOr Sverige pa Gotska

SandOn 1972(Lundberg 1972)och nu tiO ar sena_

re tycks den vara spridd ёver stora delar av sё dra

Sverigc

″ッ″
“̀ C9ρ

ο″ め力
“
αれ′αJ Bernh.―  Denna

kortvinge,  som  atcrfanns  hё sten  1981  vid

Grebbestad(Lundberg 1982),var talrik i skalrik

grovsand mellan stё rre stenar och under tang pa

den lokal som beskrivs under ノ4`′′s ″′′′″′S

(Strёm)(se OVan)menぉ rekom nagon mcter
ovan tidvattenzonen.Aven pa Dな ′ο″α-10kalen

(SC nedan)fanns rik fё rekomst av ν .′ο力″α
“
グ
`rJ

pa liknande biotop och arten torde vara utbredd

pa havsstrander i norra Bohuslan.

Dな′οrrα s′b″αri″′(Frm et Laboulb.)― Det

karakteristiska siaktet Dなゎr′α ari Norden repre―
sentcrat av tva arter,sン b″αガ″α (Frm.et La‐
boulb.)och“

`浴
α(Hahday),宙 lka bada lever pa

havsstrandcr i tidvattenzoncn.Bada arterna inns

i Danmark,s′ b″α″′″′dcssutom i Norge.I Sveri‐

ge var slaktet Okant fram ti11 1977,da Lundberg

(1977)anmalde den ena arten,sン b“α″4α,som
tagen vid Gullholmen i Bohuslan av unO HOlmer

i ett excmplar den 19.VI1 1959. Vid en grund

havs宙 k pa Tiarnё  i BOhuslan samlade vi under

nagra timmar dcn 5.VI.1982 utined stranden da

det var lagvattcn.Pa nastan stcril mark ined grus

och sten anvandc宙 en hinkり ld med Vatten och

sankte ner grus och smasten under vattenytan,

varvid ett antal exemplar av en liten aleocharin

flё t upp.Att det var cn Dな ′Orrα kunde scs fOr

blotta ёgat,Inen artbestamningen sakrades forst

efter hemkomsten. Ett par danska exemplar av
s夕 b〃α″′れα fran Skallingen,godhetsfunt ёversan―

da av Viggo Mahler,stamdc helt med diuren fran

Tiarno.under arbetet pa Tjarnё stranden visade

det sig att de flesta s“ b“α″ゴ″α hOn till bland

snackskal som ansanllats runt stё rre stenar. 1)a

●dvattnd skё tter ёVer stranden kan ko■ 宙ngarna

med fOrdel inna lufthali halrummen menan ska_

lcn l rent grus var arten knappast fOreko■ linan‐

de, medan pa undcrsidan av stOrre stenar an‐

traffades ett och annat exemplar.

4′力οグ′閉 :appο ″′″ Gyll ―Vid Ravmarken i

norra  delcn  av  Dalsland  insamlades  den

7.VI.1982 nagra exemplar av denna ovanligare
スρ力ο′′

“
s‐art.Den togs i algspillning i ung gran―

skog i en delvis fuktig sluttningo Marken hade

tidigare varit odlad. ン4 ′

`ρ

′0“′
“
 har tidigare

ansetts vara en typiskt nordlig art rned osannollk

fё rekomst i sё dra Sverige. Detta och tidigare

fynd i Vastergotland och Halland(Gillerfors

1973)宙 sar dOCk att den kanお rekomma langt

sёderut pa lampliga 10kaler.Ei tidigare anmald

fran Dalsland.Andra mer nordliga brekomman―

de arter togs aven vid detta tillfalle sOm nya fё r

Daldand,namlgenス εЮ r″
jε力おεοg4α″ (Matth。 ),

ス′力
``α

4`ss′J″ gノ Bernh,ス″
`rα

 ε″Jbr″ιれ″お J・

Sahib.och 4rο″α″Jα 力なノ9ρブWoll・

Crッ′′ο′力αg“sわ″gJ″だお J Sahib.― Ett ex.

kvallshavades den 4.VI.1982 utmed en vegeta‐

tionsrik grusvag i en skogskant nara Kville i Bo‐

huslan Ny fё r Bohuslan

Summary

A number of faunistically intercsting finds of Co―

leoptera are reported from the provinccs of Bo‐

huslan and Dalsland in Sweden,among them so‐

me ncw provincial records. One species,74`ρ ンs

“

α″″
“
s(Strё m),iS new to the Swedish fauna.

Ecological notes arc given for some species.
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Recenslon

Henriksen,H.J.&Kreutzer,I.,1982.Sた α
“
グJ―

れανJ`“s′αgsο
““`r/ag″

J″α″″″.Skandna宙 sk

bokforlag,《Ddense.215s.Finns i dansk och eng‐

elsk upplaga.Pris ca 480 D.kr.fё r inedleminar i

de svenska entomologiska fё reningarna vid kё p

frin H.J.Henriksen,Slabak Skov 7,DK‐ 5771

Stenstrup,Danmark.(Normalpris 610 D.kr.)

FOrfattarnas ca 20 ars faltarbeten och tillgang tin

framlidne dagttarilsexperten Helge Rambrings

anteckningar och sanllingar har lagt grunden till

detta praktfulla verk. En rad lepidopterologer i

Skandinavien har bidragit ined uppgifter av olika

art. Stora anstrangningar har alltsa lagts ned pa

att fa frani nya och aktuena fakta.

Pa ett rnyCket smakfunt satt presenteras de 121

i Skandinavien antraffade dagfiarilsarterna pa

215 sidor, varav 102 av sidorna bestar av 858

fargfOtOn pa arterna(lmagines och olika utveck‐

lingsstadier)samt biOtopbilder.Till varie art hё r

en utbredningskarta med aktuclla fynduppgifter

dvs fran 1970.Arterna beskr市 s enligt bliande

mёnster: utseende, geogransk variation, indivi‐

duell variation,utvecklingsstadierna,■ ygtid,bio‐

top,upptradande(beteende)OCh utbredning.

Sonl bokens titel anger ar fiarilarna avbildade i

naturen (med nagra undantag fё r utvecklings‐

stadier).Bilderna och trycket ar genOmgaende av

myckct h6g klass. Fotograferandet har ocksa
inneburit betydande svarigheter da manga arter

gcnom sitt levnadssatt ar svara att konllna nara

cner ens finna.Saledes saknas bildcr helt av den

enbart pa Gotland fё rekommande mycket san‐
synta Eッ

`″`s 
αrgJα′

`S Pall, liksom den i Skandi‐
navien tillfalligt upptradandeス rgy″οれο

“`′
αοグJ‐

ε
`Pall.Arter av bl a slaktena cο

′′αs och O′″
`お

sitter i vila alltid med vingarna ihop och fё liakt―

ligen ar dessa vingё vcrsidor omё jliga att visa i

l:∬現::Л讐鵠l彗
l‰
爛∬T‖薇1譜I

A. Tornvall, Arsenalsgatan 4
borg, Sweden
G. Gillerfors, Maskrosstigen
berg, Sweden
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Lund, Sweden
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ス,S‐イ′′2θ CO″‐

23, S‐ 432 θθ Var‐

りヾgα″グ, S‐2259θ

bild 3 och bild 4 av Cο′Jαs′α′αιれο L arrangerade

och bild 3 av々 ο′′αC″′α

“

jL.ser misstankt ut.

Det ar alltsa inte direkt nagon bestamnings‐

handbok.Som hialp fё r nyb6riade OCh allmanhet

borde man kanske fё r svarfotograferade arter

haft inね 1lda bilder med preparerade fiarilar som

visar de typiska karaktarerna.

Nagra bilder ar nlindre bral t ex ar larven av

Eィ′カッグryα s α
“
′ば″ブα Rott.ihoprullad och otydlig

(S101)OCh aggen av E″ bJα ″
`グ“

sα ′οル′おStau‐

dinger ar br mё rka(s.117).Vad iag Saknar ar

mer detalierade uppgifter om storlek pa avbilda‐

de larver och skillnader menan narstiende arter

for de olika utvecklingsstadierna. Fё r att ta ett

exempel.Hurskllier man agg av Lッ εα
`″

αρ力′α
`α

s

L.och″
`ο

グω ップ慇α
“
″
`α

L.(s.153 och 155)?Pa
bilderna kan inga skillnader upptackas Och vard_

vaxten kan vara densamma rR“
“
αり Det skall

dock sagas att inanga bilder ar helt unika med en

mycket in detaliskarpa.

Val av blotopbilder kan antid diskuteras ut‐

ifran lasarens erfarenhet och att inanga arter inte

later sig inordnasi avgransade biOtoper.Fё r arter

med vid ekologisk nisch som upptrader i skilda

habitat ar resultatet tveksamt och intetsagande,

t ex vandrarfJarnen cッ れ″Jα εα為′″JL.med got‐
landsk skOrsten som donlinerar inotivet,CJο ss′α‐

4α
`″

′力ЮツれθL.med lapplandsk fJallback Och
CJο ss,α れα s`″″

`Den.&Schiff.med alg sOm
fangar hela intresset pa bilden.

Kartorna blir en spannande lasning med Nord‐

strёms utbredningskartor ёver de fennoskandiska

dagttarilarna fran 1955 som iamfOrelse.Jag tyck‐

er det ar synd att dessa aldre fynduppgifter ei

medtagits men ined annan inarkering.De fOrand_

ringar sonl skett i den svenska dagttarilSfaunan

skulle da tydligt framtrada. Nagra exempel: till‐

bakagangen av Nン
“
′力α′お′οヶc力わ″οS L,Pα r―

4αssJ“s`′ο′′bL. och P ″″
`″

οSy77`L. ar val

dokumenterade. Men aven okade utbrednings‐


