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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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A. N. Nilsson, Depafiment of Animal Ecology, lJniversi-
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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.



Bagous claudicans Boheman - Arten har be-
traktats som en synonym till B. collignensis
Herbst. L. Dieckmann meddelar emellertid att
det rrir sig om 2 goda arter. Resultatet av en
revision av viss svenskt material har visat att B.
collignensis finns i Zool. Museets samlingar i Lund
isammanlagt 5^ex fran OL: Smedby (leg. N. Bru-
ce) och OG: Atvidaherg 1leg. E. Wiren). Dess-

utom finns en hel serie ex frin lokaler i Skine i
Thomsons samling diir den stir under namnet B.
mulicrar Thomson f:collignensis Herbst]. Den
andra arten, B..claudicans, kan nu anmdlas frin
Skine. Det dr en hona som jag samlat ivinddrifts-
material vid Vitemolla den 11.VI.1971. Exempla-
ret som nu forvaras i Zool. Museet i Lund bestim-
des forst till B. collignensis (av L. Dieckmann) och
dr publicerat under detta namn som ny fdr Skine
(Baranowski 1977).
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Summary

The following 5 species of Coleoptera are repor-
ted for the first time from Sweden: Atheta negli-
gens (Muls. et Rey) from SK; Euplectes tholini
Guill. from SK, GO and GS; Saulcyella schmidti
(M2irk. ) from SM ; Longitarsus plantagomaritimus
Dollm. from SK; Bagous claudicans Boh. in sea

drift from SK.
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Fiireningsmeddelanden

Frin Entomologiska Foreningens i Stockholms forhandlingar 6ren 1984-1985

qvist meddelade a1t schackbriidet MelanargiL galqtea
tagits som ny for landet av Gtjran Engqvist.
29.10,19E4. - Hakan Elmquist demonsterade harrisma-
taren Chesias leg,atella, som iir ny f<ir SO. Goran Palm-
qvist visade f7yet Luperina zollikoferi, vilken iir ny f<ir

56. Dipterologerna iEskilstuna. dvs Ullmar Ouick.
lngemai Struuc och Ansis Orbc, inlormerade om 'Den
scnaste flugan".
26,11.1984. - Ulf Carlberg berattade om den australiska
vandrande pir,ner. Extalosoma tiaratum.
10,12.1984. - Styrelsen beslutade omval av Sylv€n som
ordinarie ledam'ot och av L-A Janzon som suppleant i
SEF:s styrelse. Hikan Elmquist och Tor Erik Leiler
visade bilder av insekter. Mdtet avslutades med julbord.
Under 1984 besiiktes mdtena av igenomsnitt 45 perso-
ncr.
2t.1.19t5. - Nils Linnman h<ill ftiredrag om Karlsdarna
och deras baggar.
25.2.L91f5. - Tor E k Leiler berattade minnen fr6n
1940-talet.
25.3.1985. - Stadgeenliga val. Omval beslutades av Syl-
v€n (ordf.), Gustafsson (ted.), Brundin (led.), Imby
(suppl.), Altin och Bartsch (rev.) samt von Mentzer och
Boiiich 1rev. suppl.). Till valbcrcdning valdes M. Carls-
son (sammankallande ). Wahlstedl, Linnman. A. Janzon
och Birgitta Eriksson. Per Inge Persson berittade om
dipterologerna C. F. Fall6n och J. W. Zetterstedt.
29.4.19E5. - Styrelsen beslutade tilldela Hikan Gustafs-
son och Kjell Antonsson medel ur Maria och Thure

30.1.1984. - Bengt-Erik Bengtsson och Hikan Elmquist
berattade om Japans dagfjiirilsfauna.
27,2,1984. -Tor Erik Leilcr demonstreradc skalbaggar-
na Isorhipi-s melosoides, som ir ny f<irBulgarien. samt de
i Enr, Bl. nybeskrivna Sphaeicus-arlerna ater, franzi,
orzolensis och thurepalmi. Karl-Johan Hedqvist hdll f6-
redrag om Australiens natur.
23.3.1984. - Stadgeenliga val. Omval beslutades av Tor-
srenius (v. ordf.). L-A Janzon (sekr.). Hcdqvisl (led.).
Coulianos (led.), Persson (suppl.). Altin och Bartsch
(rev. ) samt von Mentzer och Borisch (rev. suppl. ). Arne
Moberg demonstrerade den fdr Sverige nya fjiirilen
Euxoa brunnea. Per Erik Lingdetl frigade "Vart har alla
dagslandor tagit viigen"?
24.4.19M. - Styrelsen beslutade tilldela Gdrao Arnqvist
och Erik Danell medel ur Maria och Thure Palms stipen-
diefond samt Peter Pernebo och Hans Mejlon medel ur
Grills stipendieford. Nils Linnman visade den ftir Sveri.
ge nya skalbaggen Omalium munsteri. Edvatd Syl't€n.
Bert Gustafsson, Torbjdrn Kronestedt och Carl-Cedric
Coulianos presenterade delresultat av den omfattande
undersokningen dver insekts- och spindelfaunan pe
Olands Stora alvar.
24.9.19t4. - St!,relsen beviljade SEF:s styrelse ansvars-
frihet for rakenskaps6ret 1983. Atf Nilsson demonstre-
rade fjiirilen Pelosia muscerda, vilken ir ny fcir UP. Nils
Ryrholm visade det for Sverige nya flyel Blepharita ami-
ca samt klackta exemplar av svarmaren Macroglossum
stellatarum, vilka samlats som larver i SM. Goran Palm-


