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Studier av Skånes spindelfauna har resulterat i 
många intressanta fynd, varav tre för landet nya 
arter. I Sverige är härmed 693 olika arter rapporte-
rade (jfr Holm 1987). Ett förhållandevis litet antal 
personer har undersökt den svenska spindelfaunan, 
vilket gör att alla i landet förekommande arter ännu 
inte är funna. De flesta svenska arters utbredning 
och ekologi är fortfarande dåligt kända. 

Philodromidae 

Snabblöparspindeln Philodromus praedatus 0. P.-
Cambridge, 1871, (= P. aureolus variegatus Kulc-
zydski) är funnen strax öster om Veberöd (55°38'N 
13°33'E). En hane håvades bland backsippor (Pul-
satilla vulgaris L.) under ett par ekar (Quercus 
robur L.) 10.V11.1987. Två honor skakades ner 
från ekar 1.VIII.1988. De närstående arterna P. 
aureolus (Clerck) och P. cespitum (Walckenaer) 
är adulta tidigare på sommaren. Området är sandigt 
och markvegetationen består bl a av ljung, sands-
tarr, grå renlav, islandslav och olika mossor [Cal-
luna vulgaris (L.), Carex arenaria L., Cladina 
rangiferina (L.), Cetraria islandica (L.) och Bry-
ophyta spill. Marken är delvis blottad. Närheten 
till Klingavälsån ger området en förhållandevis 
hög luftfuktighet. 

Området blir kraftigt uppvärmt under soliga da-
gar. Den här typen av hedar är tyvärr numera säll-
synta, men var på 1800-talet vanliga i trakten. Mer 
eller mindre sällsynta spindelarter från området är 
Steatoda albomaculata (De Geer), Hypsosinga 
sanguinea (C. L. Koch), Neoscona adianta (Walc-
kenaer), Agalenatea redii (Scopoli), Mangora aca- 

lypha (Walckenaer), Alopecosa trabalis (Clerck), 
A. fabrilis (Clerck), Zelotes electus (C. L. Koch), 
Micaria fulgens (Walckenaer), Philodromus hi-
strio (Latreille), Cheiracanthium campestre Loh-
mander, Xysticus robustus (Hahn) och Pellenes 
tripunctatus (Walckenaer). Av dessa är Hypso-
singa sanguinea och Xysticus robustus inte tidigare 
rapporterade från Skåne. 

P. praedatus är mindre och blekare än den när-
stående P. aureolus. Hanarna hos Philodromus-
arterna har på palpens tibia 1-3 utskott apikalt. 
Hos P. aureolus, P. praedatus och andra arter som 
brukar räknas till den s k aureolus-gruppen, finns 
2 större utskott (apofyser) och emellan dessa ett 
betydligt mindre (Braun 1965). Den ena av de 
större apofyserna sitter på sidan (retrolateralt), den 
andra sitter undertill (ventralt). Den ventrala apofy-
sen är mer eller mindre bred och spetsig. Hos P. 
aureolus är den övre kanten rak och horisontell, 
men hos P. praedatus är den ena sidan av kanten 
upphöjd (Fig. 1, 2). Honans epigyn avbildas på 
Fig. 3, 4. 

P. praedatus har synonymiserats både med P. 
aureolus och något förvånande med P. collinus 
(C. L. Koch) (Braun 1965). Braun förde P. praeda-
tus som underart till P. aureolus, under namnet P. 
a. variegatus. Brittiska arachnologer har senare 
upphöjt den till egen art igen (t ex Locket et al. 
1974, Roberts 1985). Arten är tidigare funnen åt-
minstone i Västtyskland, Schweiz, Ungern, Stor-
britannien (Braun 1965), Nederländerna (van Hels-
dingen i brev) och Jugoslavien (Nikolk & Polenec 
1981). De engelska fynden är också från områden 
med grova ekar (Snazell 1976, Jones 1988). 
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Fig. 3, 4.
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dingen i brev) och Jugoslavien (Nikoli6 & Polenec
l98l). De engelska fynden iir ocksA frAn omrAden
med grova ekar (Snazell 1976, Jones 1988).
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Fig. 1-4. Philodromus praedatus 0. P.-Cambridge. — 1, 2. Hanpalp. — 1. Från undersidan. — 2. Från yttersidan. —
3, 4. Epigyn. — 3. Från buksidan. — 4. Från insidan, dorsalt. Skalstreck 0,5 mm: 1, 2 vänster; 3, 4 höger. 
— 1, 2. Male palp. — 1. Ventral view. — 2. Retrolateral view. — 3, 4. Epigyne. — 3. Ventral view. — 4. From inside, 
dorsal view. Scale bars 0.5 mm: 1, 2 left; 3, 4 right. 

Pholcidae 

Psilochorus simoni (Berland) är funnen i en ganska 
torr och svagt uppvärmd källare i centrala Lund. 
I källaren har jag även funnit Amaurobius simflis 
(Blackwall), Lepthyphantes nebulosus (Sunde-
vall), Tegenaria domestica (Clerck) och T. atrica 
C. L. Koch. Källaren var full av pappersbråte, ved 
och annat. 21.VIII.1983 fanns fler än 100 indivi-
der, även honor med äggkokonger. Tyvärr mins-
kade populationen därefter sakta men säkert och 
ett drygt år senare var den försvunnen. P. simoni 
höll huvudsakligen till nära källargolvet i springor 
och dylikt. 

P. simoni är lätt att känna igen. Den lilla spindeln 
(ca 2,5 mm) sitter oftast upp och ner i sitt oregel-
bundna nät. Bakkroppen är hög och blågrön, benen 
mycket långa (Fig. 5). Hanpalp och epigyn avbil-
das på Fig. 7, 8. 

Arten är funnen i olika typer av källare, åtmins- 

tone i följande europeiska länder: Danmark (Bra-
endegaard 1966), Norge (Klausen 1972), Finland 
(Palmgren 1977), Polen (Pröszyriski & Stargga 
1971), Östtyskland (Moritz 1973), Schweiz (Co-
mellini 1954), Frankrike, Storbritannien (Locket 
& Millidge 1951), Belgien (Fraiture 1973), Neder-
länderna (van Helsdingen i brev), och Italien (Brig-
noli 1971). Dess ursprung är nordamerikanskt, från 
Kaliforniens kust (Gertsch 1979). Den tycks vara 
på spridning i Europa. 

Vår enda tidigare kända pholcid är Pholcus pha-
langoides (Fuesslin). Westring (1861) fann den i 
Göteborg, dit den troligtvis följt med skepp. Sen 
dess är den inte rapporterad. I Lund och Malmö 
verkar den numera etablerad och går här att finna 
i ej helt torra och något uppvärmda källare, trapp-
uppgångar, blomsterbutiker och garage (J. Av&I 
muntl., S. Almquist muntl., egna observationer). 
Arten är kosmopolitisk (t ex Braendegaard 1966). 
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Pholcidae

Psilochorus simoni (Berland) iir funnen i en ganska
torr och svagt uppvarmd kiillare i centrala Lund.
I kiillaren har jag iiven funnit Amaurobius similis
(Blackwall), Lepthyphantes nebulosus (Sunde-
vall), Tegenaria domestica (Clerck) och T. atrica
C. L. Koch. Kiillaren var full av pappersbrAte, ved
och annat. 2l.VIII. 1983 fanns fler iin 100 indivi-
der, dven honor med iiggkokonger. Tyvflrr mins-
kade populationen diirefter sakta men siikert och
ett drygt lr senare var den fdrsvunnen. P. simoni
hdll huvudsakligen till nlira kiillargolvet i springor
och dylikt.

P . simoni dr latt att kanna igen. Den lilla spindeln
(ca2,5 mm) sitter oftast upp och ner i sitt oregel-
bundna niit. Bakkroppen iir hbg och blAgrcin, benen
mycket llnga (Fig. 5). Hanpalp och epigyn avbil-
das pt Fig. 7, 8.

Arten iir funnen i olika typer av kiillare, Atmins-

tone i f6ljande europeiska liinder: Danmark (Bra-
endegaard I 966), Norge (Klausen 197 2), Finland
(Palmgren 1977), Polen (Pr6szyflski & Stargga
1971), Osttyskland (Moritz 1973), Schweiz (Co-
mellini 1954), Frankrike, Storbritannien (Locket
& Millidge l95l), Belgien (Fraiture 1973), Neder-
liindema (van Helsdingen i brev), och Italien (Brig-
noli 1971). Dess ursprung iir nordamerikanskt, frAn
Kalifomiens kust (Gertsch 1979). Den tycks vara
pA spridning i Europa.

VAr enda tidigare kiinda pholcid ar Pholcus pha-
langoides (Fuesslin). Westring (1861) fann den i
Gciteborg, dit den troligtvis f<iljt med skepp. Sen

dess ir den inte rapporterad. I Lund och Malmo
verkar den numera etablerad och gir hiir att finna
i ej helt torra och nAgot uppviirmda kiillare, trapp-
uppgAngar, blomsterbutiker och garage (J. Av6n
muntl., S. Almquist muntl., egna observationer).
Arten iir kosmopolitisk (t ex Braendegaard 1966).
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Fig. 5-6. Habitus, från sidan. — 5. Psilochorus simoni (Berland), k. — 6. Trematocephalus cristatus (Wider), d'. 
Skalstreck 2 mm. 

Lateral habitus. Scale bar 2 mm. 

Linyphiidae Erigoninae 

En hane av Trematocephalus cristatus (Wider) er-
hölls genom skakning av en gammal vresig tall 
(Pinur sylvestris L.) 3.VI.1988. Tallen stod soligt 
i Vombs fure, 6 km NO Veberöd. Marken är torr 
och sandig. Spindelfaunan på tallarna bestod i öv-
rigt av triviala arter. Vanligast var Pityophantes 
phrygianus (C. L. Koch), Neriene peltata (Wider), 
Philodromus collinus och P. cespitum. Enligt 
Wiehle (1960) lever T. cristatus oftast på ek och 
al (Alnus glutinosa) som står ljust. Hanar av arten 
är lätta att känna igen, då de har ett "nålsöga" 
genom huvudet (Fig. 6). Hanpalpen är typisk med 
sitt paracymbium vars övre del är hjärtformat (Fig. 
9). Yttersidan av palpen visas på Fig. 10. 

T. cristatus är tidigare ej känd från Norden. Dess 
utbredning är framför allt mellaneuropeisk. Den 
är tidigare känd från Tyskland (Wiehle 1960), Po-
len (Pröszyriski & Stargga 1971), Belgien, Tjecko-
slovakien, Schweiz, Österrike, Ungern, Frankrike, 

Rumänien (Bonnet 1959), Nederländerna (van 
Helsdingen i brev), England (Locket et al. 1974) 
och Sovjetunionen (Tyshchenko 1971), där den är 
känd från Moskva-trakten och från Tjuvasjiska 
ASSR, dvs från ungefär samma breddgrad som det 
svenska fyndet. Nyligen är den också rapporterad 
från Kaukasus (Tanasevitch 1987). 

Slutligen ett stort tack till Sven Almquist som verifierat 
mina bestämningar, uppmuntrat mig och låtit mig an-
vända hans fina teckningar. Tack också till Johan Avh 
som visat mig P. phalangoides i Lund och P. J. van 
Helsdingen som gett mig upplysningar om arternas före-
komst i Nederländerna. 
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Fig. 5-6. Habitus, frAn sidan. - 5. Psilochorus simoni (Berland),
Skalstreck 2 mm.

Lateral habitus. Scale bar 2 mm.

Linyphiidae Erigoninae

En hane av Trematoc'ephalus cristatus (Wider) er-
hdlls genom skakning av en gammal vresig tall
(Pinus sylvestrls L.) 3.VI.1988. Tallen stod soligt
i Vombs fure, 6 km NO Vebertid. Marken ar torr
och sandig. Spindelfaunan pfl tallama bestod i tiv-
rigt av triviala arter. Vanligast var Pityophantes
phrygianus (C. L. Koch), Neriene peltara (Wider),
Philodromus collinus och P. cespitum. Enligt
Wiehle (1960) lever T. cristatus oftast pA ek och
al (Alnus glutinosa) som stflr ljust. Hanar av arten
ar latta att kiinna igen, dA de har ett "nAlsciga"
genom huvudet (Fig. 6). Hanpalpen iir typisk med
sitt paracymbium vars ijvre del iir hjiirtformat (Fig.
9). Yttersidan av palpen visas pA Fig. 10.

T. cristatus ir tidigare ej klind frfln Norden. Dess
utbredning rir framfor allt mellaneuropeisk. Den
iir tidigare klind frtn Tyskland (Wiehle 1960), Po-
len (Pr6szyfski & Stargga I 97 I ), Belgien' Tjecko-
slovakien, Schweiz, Osterrike, Ungem, Frankrike,

9. - 6. Trematocephalus cristatus (Wider), d.

Rumiinien (Bonnet 1959), Nederliindema (van
Helsdingen i brev), England (Locket et al. 1974)
och Sovjetunionen (Tyshchenko l97l), diir den iir
kiind frtn Moskva-trakten och frln Tjuvasjiska
ASSR, dvs frin ungef?ir samma breddgrad som det
svenska fyndet. Nyligen iir den ockst rapporterad
frln Kaukasus (Tanasevitch 1987).

Slutligen ett stort tack till Sven Almquist som verifierat
mina testlimningar, uppmuntrat mig och lAtit mig an-
viinda hans fina ieckningar. Tack ocksA till Johan Av6n
som visat mig P. phalangoides i Lund och P. J. van
Helsdingen som geit mig upplysningar om artemas f6re-
komst i Nederliinderna.
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Fig.7-10. Hanpalp och epigyn. -7,8. Psilochorus simoni (Berland). - 7. Hanpalp frfln yttersidan. - 8. Epigyn
frAn undersidan. - 9, 10. Trematocephalus cristatus (Wider), hanpalp. - 9. Frin yttersidan. - 10. Underifrfln.
Skalstreck 0,2 mm:7 viinster, dver;8 hdger; 9, l0 viinster, under.

-7,9, lO. Male palp. - 7,9. Retrolateral view. - 10. Ventral view. - 8. Epigyne, ventral view. Scale bars 0.2
mm: 7 left, above; 8 right; 9, l0 left, below.
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