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forfogade Over ett utlendskt material av arten,
starkte misstankarna. En genitalieundersokning
ansigs dock ncidviindig. Denna visade otvivelak-
tigt att fjarilcn var en Scopula nigropunctatu, cn
for landet ny ldvmetarart.

Scopula nigropunctata dr en av Nordeuropas
storsta lovmatare med en vingbredd pA25--29 mm
(det svenska exemplaret, en hane, har vingbred-
den 26 mm). Artens grundfiirg lir vara vitgri till
vitgul med mdrkgri teckningar. Nigra fdr arten
framtriidande karaktdrer tycks vara: en tydlig
svart punkt mitt pa fram- och bakvingarna och en
tamligen bred nestan rak linje ungefar mitt pa
vingparen. Linjen bdrjar vid bakvingens bakkant
och fortsatter upp dver framvingen fdr att mot
slutet vika av nigot inat vid vingens framkant. Det
tydligaste kennetecknet synes dock vara de spetsi-
ga bakvingehrirnen (Fig. l). Fjnrilen, som flyger
frin mitten av juli till bdrjan av augusti, frirekom-
mer i ett flertal olika biotoper: Iciv- och blandskog
(bryn), striinder, kirrmarker, hedar, tridgirdar
m m (Koch 1984). Arten liir komma sparsamt till
ljus (Skinner 19t14). Larven kllcks i augusti, 6ver-
vintrar, och fdrpuppas i maj-juni. Den synes vara
tamligen polyfag. Lonicera, Clematis, Stachys,
Origanum, Veronica, Viola, Vicia, Alnus och Co-
rylus anges exempelvis som vardvaxter fdr larven
(Koch 1984), som i fAngenskap aven ar uppfridd
med maskros (Taraxacum uulgare) (Skinner
1984).

Foljande utbredning anges for S. nigropunctata:
fran Sachalin, Japan, Kina och Korea i ett balte till
Visteuropa samt Storbritannien och frin Medel-

havet upp till S Danmark, Vest- och Osrtyskland,
Polen och Baltikum (Skou 1984). I Danmark ir S.

nigropunctata hittills endast fast f<irekommande
lings Falsters ostkust men iir diir siillsynt och in-
fAngas endast i fltaliga exemplar. Med tanke pi
den sparsamma frirekomsten pi Falster och nAgra
enstaka fynd frin nagra av de andra danska riarna
(Skou 1984) var vil arten, 2in sA liinge, inte siirskilt
viintad i Sverige. Detta avhiller oss ifrin att gora
en bedcimning av en eventuell svensk frirekomst
eller kommande iterfynd av arten.

Som svenskt artnamn ftireslis Svartpunkterad
ldvmatare. I systematiken placeras arten mellan
S. immorata och S. rubiginata (Skou 1984). Slutli-
gcn riktas ett stort tack tillden gode vdnnen Carl-
Ake f<ir hjiilpen med artbestemningen.
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Nigra nordsvenska fynd av barkstinkflyn
med Aradus angularis J. Sahlberg ny fdr landet

[Records of flat bugs (Heteroptera: Aradidae) from northern Sweden, with Aradus angularis J. Sahl-
berg new to the countryl

ROGER B. PETTERSSON och ANDERS N. NILSSON

Barkstinkflyn lever huvudsakligen pi triid och fital har en mer kontinuerlig fcirekomst i skogs-
tredsvampar. Flertalet arter patreffas framst i na- landet. Genom detta borde denna relativt artfatti-
turskogsbestAnd eller pi brandfiilt, och endast ett ga (22 svenska arter) insektsgrupp vara klnslig for



effekterna av vert moderna skogsbruk. Att sa

verkligen iir fallet understryks av Helitivaara &
Vhisiinen (1983) som anser att 5 av 17 Arad.us-ar-
ter troligen har f<jrsvunnit ur den finska faunan
sedan slutet av 1800-talet. De fdrsvunna arterna
har tidigare endast pitriiffats pe brenda tred. En-
Iigt Lundberg (1984) har hyggesbrinning och om-
riden med briind skog idag blivit si sillsynta att
"den s k urskogsfaunan har det faktiskt mycket
battre stallt iin minga brandberoende arter".

I detta liige ar det hogst anmerkningsvart att
Aradus angularis J. Sahlberg, en av de i Finland
troligen fcirsvunna arterna, 1982 kunde tas som ny
for Sverige. Detta fynd gjordes pi ett brandfalt
nira Blattnicksele i Lycksele lappmark. Arten ir
en eurosibirisk skogsart som iir kiind frin Finland
(2 lokaler i Kemi och Inari lappmarker 1913 och
1922 enligt Heli<ivaara & Viisiinen 1983). norra
europeiska delen av SSSR (bl a Karelen och Mur-
mansk-omridet). Sibirien och Fjirran Ostern.
Arten uppges leva pi granstammar i briind skog.
Efter det att ovan nimnda svenska fynd klarlagts
har Coulianos (in litt.) i SLUs (Ultuna) samlingar
patraffat ytterligare 2 ex av A- angularis. Dessa

togs redan 28. ix. 1972 pi brandfiiltet i Reivo-re-
servatet. PI, av S. Lundberg.

Persson ( 1966) har tidigare redovisat ett sentida

$nd av A. ..signaticornis F. Sahlberg frin Lule
lappmark. Aven denna art lever pi briinda trid
och hor till de i Finland troligen forsvunna. I Sveri-
ge ar den i ovri$ kand endast frAn Skine (1 ex i
stranddrift vid Sandhammaren 30. iv. 1915,leg.
R. Baranowski) och Virmland (Lesjdfors, juni
1907, I ex, Ieg. H. Ros6n) (Coulianos & Ossian-
nilsson 1976). Det ftirefaller troligt att bada dessa

arter tidigare forbisetts av samlare i lappmarken.
Arternas forekomst har troligen alltid varit myc-
ket lokal och de sentida fynden miste nog sittas i
samband med den sZirskilt under 1950-talet myc-

ket utbredda hyggesbrinningen. Denna bor ha
medfort ett uppsving for de brandberoende arter-
na. Troligt dr iiven att dessa periodvis kan utnyttja
ej brAnda, suboptimala habitat vilket kan forliinga
effekterna av ett tidigare uppsving. Smi, spridda
populationer av arten kan hirigenom overleva
inom en region fdr att sedan snabbt kolonisera nya
fdrekomster av brlnda tred och diir foroka sig.

I denna situation kan aven smi omriden med
branda trad vara mycket viktiga fdr de brandbe-
roende arternas overlevnad. Det ovan ndmnda
brandfiiltet vid Blattnicksele har inkopts fdr forsk-
ningsiindamil av prof. O. Zackrisson, SLU, Inst.
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for standortslarr. Inte minst vedskalbaggssamlar-

na pitriiffar stundtals Aradus-arter. Det kan har
vara motiverat, att uppmana dessa samlare, och

andra, att tillvarata de barkstinkflyn de pitriiffar
de arternas utbredning oftast ar ofullstandigt
kand.

Artlista

Nedan fdljer en forteckning av nva landskapsfynd
av Aradus-arter i norra Sverige. Nomenklaturen
fciljer Coulianos & Ossiannilsson (1976) och vira
namn anges med initialerna AN respektive RP.

A. angularis J. Sahlberg: LY. Blattnicksele, Tuvans
brandfalt,24.vi.1982, 1 C/. Erh<tlls troligen vid sillning
av barken pi dm-grov brandd6dad gran mcd plgiendc
angrepp av Polygraphus spp. (RP). PI. Reivo.
28.ix.1972.2 ex, leg. S, Lundberg.
A. betulae (L): AN. Locksta. VirndalberSet. 2J-
24.v.1981, I ad och I larv, samt 2.vii.1981. I ex, pi bicirk
med fnosktickor (Fomes fomentarius) (RP). PI, Svaipa,
Laisiilven, 13.vii.1982, 2 ex pe bjdrk med fnosktickor
(RP).
A. brevicollis Falt€n.: VB, Kasj<i, 25.vi.1979, 1 ex, un-
dor tallbark (AN). Aven friLn AN. Tjiirn,21.vi.1939. I
ex, leg. N. Bruce i coll. Riksmuseum.
A. coiticatis (L.): ME, Ljustorp, As[ng, 11.vi.1984,4
ex. pd klibbticka (Fo mitopsis pinicola) pe granstubbe pi
hygge (AN).
A. depressus (Fabricius): AN. Locksta. Vlindatberget.
4-28-vi.1984, I ex, i fdnstcrfalla pd grov aspldga (RP).
VB, Vindeln, 8.vi.1980. I cx. samt Umei.7.v.1980. l ex
(AN),
A. pictus Barenssprung: AN. Ore alv. Torrbolc tallskog.
23.ix.1918,3 ex, under bark pA st6ende torrtatl (AN).
VB, Kulbiickstiden,2.v.1983, under bark pd stAende
torrtall (AN) samr 16.v.1983, 2 ad, 1 lan' (RP). NB,
Klovertresk. 18.x.1970, I cx, Lulei, 14.vi.1975. I ex,
Kallax, 19.vi.1975,2ex,1eg. S. Lundberg. LY, Kroksjti,
Fjallberg. 16.viii. 1981. i sprickor pa toppbruten gran vid
myrkant (AN).

Ett tack till prof. Olle Zackrisson, SLU, Umei,
som bekostade och vagledde resan till Tuvans
brandfiilt utanfor Blattnicksele. Carl-Cedric
Coulianos, Zoologiska Institutionen, Stockholms
universitet, har kontrollerat vira artbestamningar
samt gett oss upplysningar om arternas utbred-
ning.

Summary

New provincial records are given for 6 species of
Aradus in northern Sweden. A. angularis J. Sahl'
berg is here recorded for the first time from Swe-
den.
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Fem fcir Sverige nya skalbaggsarter

IFive Coleoptera species new to Sweden]

RICKARD BARANOWSKI

Atheta negligens (Mulsant et Rey) - Denna art har
patraffats vid flera tillfiillen av mig och Mikael
S6rensson vid Maltesholm i Skdne. Der forsta
exemplaret fann jag den 1ti.VII.1978 i en fallfiilla
pa myllrik kivskogsmark. Arten lever vid Maltes-
holm i fdrna i niiringsrika lovskogsomriden och
har tagits vid sAllning eller hivnrng. Den Ar ut-
bredd i Danmark. Ett par av Maltes-
holm-exemplaren har kontrollbestiimts av Viggo
Mahler.

Euplectus tholini Guillebeau - Arten betrakta-
des tidigare som en underart av E. punctatusMvl-
sant men har nyligen konstaterats vara en god art
(Claude Besuchet in litt.). Vid bestiimning av nA-
gra Euplecus frin SM: Mcickhult, tagna den G
9.V.1985 pA det stora brandfaltet, visade sig 1 t'
stamma helt med E. tholini. C. Besuchet har kon-
trollerat bestemningen. Exemplaret togs vid sall-
ning under barken pir en brandskadad, ganska
solexponerad tall med Lasius niger (Linn6). Jag
har senare sett ytterligare 2 ex av E. tholini, dels 1

ex (leg. R. Baranowski) frin GO, ca 6 km SV Hall
kyrka, taget 22.V11.1977 under barken pA en
stiende, solexponerad, dod tall, dels 1 ex (leg. E.
Wir6n) frin Gotska Sandon, taget 26.Y1.1947 .

Saulcyella schmidtl (Mirkel) - 2 ex av denna f<ir
Sverige nya art togs den 25.VI.1985 vid sillning av

Persson, S. 1966. Sigara fallenoidea (Hungerford) - en
for Sverige ny colixid - jiimte nigra andra sausyntare
Heteroptera funna i Jokkmokkstrakten. - Ent.
Tidskr. 87:72-75.
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mulm i en ihAlig men levande bok vid sjon Asnen i
SmAland. Arten er n6rmast kdnd frin Danmark
och Polen. Bestamningen har kontrollerats av C.
Besuchet.

Longitarsus plantagomaritimus Dollman - Den
20.XtI.1970 fann jag 1 ex av en Longitarsus vid
sillning av en driftrand i strandskogen strax soder
om KarakAs niira Kivik i SkAne. Under hdststor-
marna hade stora driftrander rika pA sm6djur av
allehanda slag ansamlats efter det att havsvatten
trangt langt upp pA land. Exemplaret har varir
bestiimt till L. niger (Koch) under flera Ar men
med viss tvekan dA jag saknat jiimfcirelsematerial.
Arter av sleklel Longitarsus ster dessutom pafal-
lande ofta felbestAmda i samlingarna. Frir nAgra Ar
sedan fick j ag tillfalle att sanda djuret till specialis-
ten Carlo Leonardi i Milano. Han bestlmde
exemplaret till L. plantagomaritimus, en art som
inte rapporterats frin Sverige. Den fOrekommer
nhrmast i Danmark och som virdvixt anges Plan-
tago maritima. Leonardi anser att arten ar sakert
skild frin L. melanocephah.rs (DeGeer) (tidigare
ibland ansedd blott som en variant av L. melano-
cephalus). Daremot stlt L. plantegomaritimus
taxonomiskt mycket nara L. kutscherae (Rye) och
det ar inte helt uteslutet att det ror sig om en
biologisk form av denna.


