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The current knowledge

of the rove beetle Quedius truncicola F. & L. in

Sweden is

summarized, including notes on faunistics, ecology, conservation status and estimation of the
total Swedish population. In all, fifteen localities are known, ofwhich ten are situated in the
southernmost province of Scania. Hollow deciduous trees are favoured, especially elm
(Ulmus glabra) and beech (Fagus sylvatica). It occurs in ancient woodland as well as in
mature avenue trees and city parks. The imago occurs throughout the year which ind'icates a
prolonged egg-laying season. It is assumed that the imago may reach the age of one year.
From a conservation point of view the crucial life stage is the larva, which demands moist-wet
wood debris in an advanced state of decay. It is proposed that the larva primarily feeds on
dipterous larvae, possibly including hover fly larvae of species such as Pocoto personato
(Harr.), Myathropa florea (L.), Mallota cimbiciformis (Fall.) as well as other larvae developing in or near nests of birds in hollow, deciduous trees. The total Swedish population is
estimated to 1800-3600 imagines. Accelerating logging in south Swedish ancient woodland
combined with logging of avenue and city park elms infected by dutch elm disease during the
last decade are regarded as the most prominent threats towards the Swedish population, which
is assumed to be in steady decline.

M. Sorensson, Dept. of S1'stematic Zoology, Univ. of Lund, S-223 62 Lund, Sweden.

Inledning
Familjen kortvingar (Staphylinidae) tir landets artrikaste skalbaggsfamilj. Minga arter utgcir dominerande element i markfcirnan. Ater andra trdffas
mera sallan, vilket i vissa fall beror p6 hcig grad av
specificitet vid valet av livsmiljci. De kriivande ar-

terna har

fitt

en vidare betydelse i naturvirds-

sammanhang, eftersom fcirekomst av sidana dels

antas visa pi siirskilt viktiga omviirldsfcirhillanden pi platsen, dels antas vara exponent ftir viktiga historiska heindelser inom omridet. Det ir helt
klart att vir fauna hyser ett antal kortvingearter
vars fdrekomster och levnadskrav lir vlil luimpade
som instrument fcir bedtjmning av olika biotopers
naturv6rden, inte minst sidana miljcier som ar svera att analysera med enbart kiirlviixter och/eller
ryggradsdjur som instrument. Som exempel kan
nemnas alla typer av dppna och slutna trivialsumpomreden som ej pflverkats ndmnvdrt av dik-

ningar. Ett annat iir triviala grus- och lersldnter av
Nigon samlad kunskapsklilla som
behandlar kortvingearternas biologi, ekologi och
historia finns dessvdrre inte, vilket frirsvirar en
god bedrimning av ett givet omrides naturvdrden.
Det iir diirfcir angeliiget att sedan information insamlas och presenteras fdr en bredare publik. Foreliggande arbete, som startar med "urskogsrelikten" Quedius truncicola, iir ett fdrscik att tillmii<ippen karaktiir.

tesgi denna rinskan.

Material och metoder
Atskilliga samlingar och fynddata har gitts igenom, inklusive alla strirre privatsamlingar och
huvudsamlingarna i Lund (ZML) (taxonomiska
samlingen (tax.), svenska geografiska samlingen
(geogr.), coll. Thomson, coll. Palm, coll. Jansson,

Ent. Tidskr.

Mikael Sdrensson

lll

(1996)

nar diirf<ir samlarna att inte gl<imma denna detalj i

sitt entomologiska viirv.
Nedanstiende fyndftirteckning omfattar allt
kiint material, siviil litteraturuppgifter som tidigare opublicerade sedana. Svenska exemplar i ut-

liindska och i smarre inhemska privatsamlingar
kan dock ha fcirbigAtts under arbetet. Jag har striivat efter att kontrollbestamma allt material, siirskilt frin forut okiinda lokaler, men jag har medtagit aven icke-verifierade uppgifter i de fall dessa
hiirstammar frin gamla och valkanda lokaler.
Quedius truncicola - en urskogsrelikt i stadsparken
Den stitliga kortvingen Quedius truncicola Fairmaire & Laboulbene, 1856 var l2inge kiind under
namnet Q. ventralis (Aragona) (Fig. 1), och har i
litteraturen ibland betecknats som "urskogsrelikt". Den introducerades i den svenska litteraturen av C. G. Thomson genom en kort notis i serien
"Opuscula Entomologica" (1889:1401). Det forsta svenska fyndet anmiildes sisom glort "vid
Lund", men datum, insamlare och antal exemplar
angavs ej. I samband med det f<irsta iterfyndet av
arten meddelade Palm (1952) att Anton Jansson

Fig. l. Den dtygt centimelerldnga kortvingen Quedius
lruncicola cir lacksvart med vackert brunrdd bakkropp
Dess huvudsakliga livsmiljd dr i gamla ihdliga ldvtrtid, i
Sverige stirskilt bok och alm men dven i ldnn och hcistkastanj Foto' Rune Axelsson.

The black and reddish-brown rove-beetle Quedius
truncicola lives primarily in old, hollow, deciduous

strukit den ur den svenska faunan vid uppriittandet
av 1939 Ars katalog eftersom bel2iggsexemplar
saknades i Lunds museum. Detta 2ir emellertid
oriktigt, vilket jag sjiilv senare kunde konstatera.
Md inspektion av coll Thomson (ZML) petraffades niimligen ett exemplar, endast miirkt "Lund"
(tryckt etikett, sent 1800-tal), som rimligen borde
vara det av Thomson dsyftade. Palm betvivlade
dessutom fyndortsangivelsen (1952) och antog att
Thomson isyftade en lokal nigonstans i den vid-

strackta trakten kring Lund, exempelvis vid

den

Hiickeberga, dar han sjiilv fann den (se nedan).
Emellertid tyder ett par nya fynd av arten pi att
Thomsons gamla uppgift trots allt kan vara riktig.

coll Israelson; coll. Baranowski; coll. Palmqvist;
och coll. Wir6n), Stockholm (RMS), Gdteborg

I maj 1981 (se "Fyndforteckning") pAtraffades
mitt inne i staden Lund i den s.k. UB-parkens
norra del overraskande ett exemplar av Q.
truncicola sittande under en barkflaga i jiisande

trees of elm, beech, maple qnd horse-chestnul

in

Su,e-

(NMG) och Uppsala (ZMU). Dessutom har ett antal nu levande entomologer med personlig erfarenhet av arterna "intervjuats" (for fcirkortningar:

se Fyndltirteckning), samt

i

nigon min iildre

samlares dagbocker konsulterats. Jag

vill

giirna

betona hur betydelsefulla iiven korta minnesanteckningar om fyndplatser, utvecklingsstadier
etc. visat sig vara under arbetets ging, och uppma12

sav vid basen av en grov alm (Fig. 2). Fyndet styrker Thomsons gamla uppgift, och iir vidare anmiirkningsviirt diirigenom att det torde vara det
forsta som siikert gjorts i en park mitt inne i en
tiitbebyggd stad. Den lilla UB-parken innehAller
flera mycket grova och gamla almar, askar, och
hiistkastanjer varav en del iir ihiliga. Dessvdrre
avverkades for n6gra 6r sedan nigra av dem, men i
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skrivande stund ar tillgingen

pi hiltriid

kortvingar:

l.

Quedius truncicola

fortfa-

i saven mycket grov, almsjuke-

rande hygglig. Ytterligare ett exemplar togs

fuktad rotved

pi

angripen, solitiir alm i Lundagirds norra del i stadens centrum ( I I /8 1 989, LH). Den almen avverkades kort d2irefter, men ltingre ner i Lundagird
finns fortfarande ett stdrre antal mycket grova och
delvis ih6liga almar av tvihundra 6rs f,lder eller
mer, vilka kan fiirmodas utgtira god utvecklingsmiljd ftir arten. FOr niirvarande diskuteras parkernas triidfiirnyelse och artens framtid i Lund iir diirmed iinnu oviss.
Olika indicier tyder pi att Q. truncicola hor till
en liten exklusiv skara av haltradslevande skalbaggar, vars forekomster i det moderna landskapet
iir si utspridda och fragmenterade att kontakten
mellan populationerna i minga fall torde vara bruten. Detta iir dock i realiteten svirt att pivisa. Indicierna pekar ocksi mot en mer eller mindre utpriiglad ortstrohet/spridningstroghet ftir arten, vilket skulle kunna innebiira att f0rekomsten inne i
Lund kan vata aY gammalt datum.
Ett viktigt indicium gliller flyktobservationer.
Jag kiinner inte till nigra svenska sidana av p.
truncicola (vare sig direkta eller indirekta - exempelvis via fonsterftillor) frin virt land. I
Hiickeberga i Skine pitraffades ett exemplar krypande pfl en bokstam i virsolens viirme (18i3
1990; A. Dufberg muntl.). Lokal migration kan inte uteslutas i det fallet, vilket i si fall indikerar att
arten etminstone iir dagaktiv. Vid Aschaffenburg i
sydviistra Tyskland har den enligt uppgift pitraffats flygande vid middagstid i september (Horion
1965:254), ett beteende som tiverensstiimmer med
andra triidlevande Que diu s -arter.

Vilken biotop och vad bestemmer valet?
Att dcima av egna och andras observationer i samband med fynd av Q, truncicola triiffas arten
friimst

i ih6liga lcivtriid, di

och

di

liven vid sav-

pi almar. Det lorefaller sAledes vara en
stenotop art med stranga krav pA sin livsmiljd. Si
har den ocksi betecknats av Koch (1989, s. 317).
fl<iden

Vilka iir di

dess krav?
De flesta kortvingearter lever som rovdjur, och
sidana har ofta ganska breda preferenser vad matsedeln anbelangar. Valet av livsmiljd speglar b6de
bytesdjurens ftirekomster och artens egna "inre"

ekologiska krav. Om bytesdjuren fiirekommer i
sinsemellan mycket olika milj6er blir det i regel

150 dr gammal alm i den centralt beliigna
UB-parken mitt i Lund. Under barkflagor i den jdsande
saven vid basen av lrddet pdtrdffades dverraskande en
individ av Quedius truncicola. Parkens dvermogna
trridbestdnd ska snart fc)rnyas, vilket dr etl starkt hot
mot alla dess siillsltnta hdltrcidsarter. Pd bilden syns
ocksd Joar Sc)rensson och i bakgrunden Zoologiska institutionen. Foto: M. Sdrensson.

Fig.2. Ca

A 150 year old elm (Ulnus glabra), basally with a
fermenting sap where one specimen of Quedius
truncicola was found. The tree is situated in a
supermature city park in the middle ofLund, and the po-

pulation may be a surviving remnant of an ancient
woodland fauna from the city surroundings.

sv6rt att fiir en yttre betraktare sktinja nigot mdns-

ter

i

biotopvalet. Denna typ av orelaterat livs-

miljcivalsmrinster utmiirker riitt m6nga rovlevande
insekter, inte minst kortvingar, och kan eventuellt
sammanhiinga med att man ej k6nner bytesvalet.

Betriiffande Q. truncicola fbreligger ganska
t3
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minga observationer frin Sk6ne <iver dess val av
livsmiljd. Den har mest petraffats i gamla grova
och ih6liga, iinnu levande l<ivtrlid, samt i grova
lcivtriidsstubbar. Fynden har gjorts dels i vidstrdckta iidell<ivskogar av iildre karaktiir (Hiickeberga, Hallands Viiderci), dels i isolerade skogsholmar (Yddingesjcin, Ravlunda) som stundom 6r
ganska smi till ytan, samt i viigall6er (Silvikra,
Tosterup, Bcirringekloster) och i parker (Lund,

Bjiirnstorps slott, Biickaskog). Den accelererade
avverkningen i sen tid av skinska naturbestand av
gammeltriid har medfrirt att de flesta sentida fyn-

den gjorts i viigall6er och i parker. Underscikningar som giorts av ett antal till synes liimpliga
viigall6er med ihflliga triid under de senaste 6ren
tyder ocksi pi att arten friimst hittas i parker och
allder som ej ligger alltfcir lingt bort

frin khrnom-

ridena (LH muntl.).
De flesta exemplaren har sillats fram ur mulm i
triidens innandcimen, s[rskilt mulm som varit mer
eller mindre fuktig, pf, grdnsen till vit och kladdig. I en del fall har djuren pfltriiffats i vit och
lucker ved i tradens innandrime, exempelvis rcitad
almved vars insida fuktats av savfl<ide. I v6rt land

trivs den inte i ftjr torra miljrier (exempelvis ihiliga ekar) eller i fcir fuktiga (t.ex. helt vattenfyllda
rijthAl), och den har heller aldrig hittats i ihiliga
ekar i Sverige. Ett typiskt exempel pi detta iir f<irekomsten vid det ektata Strrtmsholm i Viistmanland diir den endast pitraffats i alm och lcinn. Frirekomst av figelbon har konstaterats i flera fall,
liksom av myran Lasius fuliginosas. Nigra exemplar har tagits sittande under kisa barkflagor i savsir pi grova almar, dock alltid med ihiliga, grova
triid i niirheten.
De flesta fynden av arten har gjorts i bok, men
relativt minga frireligger iiven frfln alm, lcinn och
hiistkastanj. Utomlands har den iiven observerats i
ek och andra triidslag. Triidslaget spelar uppenbarligen ganska liten roll i sammanhanget. AvgOrande dr i stiillet fcirekomsten av hflltrdd med itminstone lAtt fuktad triidmulm och rritved. Leilers
avvikande fynd av ett exemplar i en sigspflnshrig
vid Viistervik (Leiler muntl.) iir f<irbryllande, men
giiller kanske individer som medf<iljt transporterat
sigvirke frin annan ort. Enligt uppgift fanns inga
grova kivtriid i niirheten.
I motsats till minga insektsarter som utvecklas i
gamla, grova hilekar tycks inte Q. truncicola vara
beroende av solexponerade triid fcir sin utveckling. Tviirtom tycks den snarare krava ett stabilt,
14
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mdrkt och fuktigt mikroklimat, nigot som i ovanligt hcig grad giiller minga andra siillsynta bokskogsinsekter. Vad skiilet till denna diskrepans
kan vara gir bara att spekulera i, men sannolikt
har sidana faktorer som viltbetestryck och bestindsbildningsfcirmiga i ett historiskt tidsperspektiv, liksom vedens vattenhillande kapacitet
och andra mekaniska och fysiologiska finegenskaper spelat stor roll frir bokskogsfaunans anpassning (se Giirdenfors & Baranowski 1992 fdr
diskussion

pi

detta tema).

Siillskaplig och trogen sitt heltred
Q. truncicola iir siillskaplig av sig, iiven om den
mest frirekommer i litet antal. Det fcireligger dock
observationer frin miljrier som uppenbarligen va-

rit optimala fcir arten och diir den funnits talrikt.
Exempelvis fcirekom den i stort antal i blcit, murken ved som fyllde upp ett stort rdthel i en gammal
alm vid Tosterup i Skine (AC, muntl.). Rrirde man
om i vedspillet sigs minga exemplar kila omkring. Pi samma sdtt observerades den talrikt i ett
rcithil i en ndrbeliigen hiistkastanj.
Att arten fcirblir trogen sitt "hemmatriid" finns
belagt genom en serie observationer gjorda under
fem 5r vid Tosterup, dhr en och samma alm vid ett
dussintal besdk konstant befanns hiirbiirgera en
stor population (AC, muntl.). Troligen kan den
leva kvar i minga generationer under en friljd av
f,r s6 liinge som fdrutsAttningarna inte fciriindras
alltfrir drastiskt. I de fall man observerat att radinnehiilet torkat ut och diirmed livsmiljcin fririindrats har den minskat kraftigt eller frirsvunnit (LH,

AC muntl.). Sannolikt innebiir detta att arten er

till ett liv i

dnnu levande hflltrad, eftersidana iir stabll och uttorkningsrisken liten. Liknande slutsatser drar fdr <ivrigt
dven Nilsson & Baranowski (1994) fcir vissa hilanpassad

som miljdn

i

triidskniippare.

Flugornas herre
Det verkar som om den kritiska och direkt avgrirande detaljen for Q. truncicola galler larvstadiets
livsmilj<i. Larven iir naturligtvis mindre rdrlig iin
det vuxna djuret och diirmed mer sflrbar. Palm
(1952) har observerat larver av arten liingre ned i
de fuktiga och kletiga skikt av mulmen i vilka
stora tvflvingelarver ofta iir vanliga. Fcirmodligen

lever larven av Q. truncicola frdmst av

stora
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tvivingelarver, dven om den inte fcirsm6r annan
kost. Vissa omstiindigheter kring fyndplatsernas
utseende och deras civriga egenskaper tyder pfl
det.

Grova och ihiliga lOvtriid iir ofta hemvist frir en
rad stora och praktfulla blomflugor (Syrphidae)
vars larver utvecklas i genomfuktad mulm och
ved. Lars Huggert (muntl.) har vid flera tillfflllen
tiflsammans med Quedius truncicola iakttagit larver och puppor av de som stora siillsyntheter ansedda blom- och l<ivtr[dsflugorna Pocota personata (Hanis) och Xylomya maculata (Meig.) i
ihiliga almar och kastanjer i Skine. I en ihilig
l6nn med Q. truncicola iakttog han dven puppor
av blomflugan MalLota cimbicifurmis (Fall6n), likaledes ytterst ovanlig (Sdrensson 1993), och ur
mulmen i en ihilig hiistkastanj med Q. tuncicola
kliicktes sedermera den stora Brachypalpoides
lentus (Meig.). Som fbljearter i en ihilig bok vid
Yddingesjiin noterade Tord Hiigg (muntl.) bide
Pocota personata och Xylomya maculata. Andra

i

samma biocoenos dr
blomfl ugan My at h ro p a flo re a (L.) och harkranken
Dictenidea bimaculata (L.) (LH, muntl.). Att arten
ofta pitraffats i trad med figelbon styrker ocksi
tesen om nigon form av koppling till tvavingar,
eftersom figelbon ofta alstrar en rik tvivinge-

vanligare tvivingearter

kortvingar: 1. Quedius truncicola

Ett exempel iir Palms (1955) fynd av ett exemPlar
i en nedblAst, ihf,lig almtopp med figelbo (se iiven
Widenfalk 1975). Vidare understikningar av larvens vanor genom uppfiidningsfiirscik, och niirmare studier av imagons beteende i naturen och
under kontrollerade former skulle siikert kunna bidra med mAnga intressanta uPPlysningar i de frigor som ber<irts ovan.
Betriiffande f<iljearter tlll Q. truncicolabor sLdana efterscikas bland arter som utnytdar samma
substrat ftir larvens utveckling. Troligen giiller det
friimst olika arter av tv6vingar, diiribland en rad
blomflugearter (se ovan).

Overlappande generationer
Att d6ma av tillgiingliga fynddata fiirekommer
vuxna djur hela 6ret (Fig. 3). Detta tyder pe att

imagines

i

regel kliicks framit

sensommaren

varpfl de overvintrar. Enligt Horion (1965,s.254)
kl?icktes en hemtagen larv efter tvi veckor som

puppa den l7l8, och Palm (1952) observerade
mdjliga Q. truncicola-larver i slutet av juli, liksom
Lundberg (1966). Under viren sciker den eventuellt upp ett nytt heltrad diir parning iiger rum och
larven kliicks ur iigget. Under sommaren iiver-

lappar larv- och fjolirsgenerationen varandra.

fauna.

Man kan utifrin dessa observationer ej avgcira
om det endast ar tillfiilligheter som sammanldnkar
ndmnda flugarter med Q. truncicola eller om diir
verkligen fiireligger ett beroendefcirhillande. Endast experimentella studier kopplade till direkta
f?iltobservationer kan avgcira saken.
Horion (1965, s. 254) uppger frin Sachsen en
Q. truncicola-larv frin almsav, men anger inte om
almen var ihilig eller ej. Undantagsvis kan den
kanske under mycket gynnsamma betingelser genomgi hela sin utveckling i den miljcin ocksi.
Det kan f,ven finnas ett samband mellan imagon
av Q. truncicola och triidlevande tvivingelarver.
Siirskilt fynden av imagines under barkflagor pi
savande almar kan tyda pi det. Under barkflagor i
savsAr

pi

alm lever ofta stora larver av blom-

flugesliiktet B rachyopa, och deras trdga larver b<ir
utgdra en liittetkomlig niiringskiilla fcir den vuxna
Q. truncicola (och f.d. 6ven andra artfriinder i
denna milj<i, t.ex. Q. brevicornis Thoms.). Troligen gynnas imagon ocksa av tillg6ng till figelbon

i ihiliga triid och stubbar, eftersom
g2irna utvecklas

tvivingar

i miingd i anslutning till

sfldana.
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Fig. 3. Antalet fyndtillfcillen (ei exemplar) per mdnad av
imagines av Quedius truncicola i Sverige. Fynd giorda
samtidigt men av oliko personer har riiknats for sig. De
rikaste mdnaderna iir ddrfor troligen dverrepresenterade.

The total number of Swedish samples of imagines of
Queilius truncicola per month. The beetle seems to occur throughout the year For technical reasons the
richest months are somewhat overrepresented.
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Den individuella livsliingden verkar vara ling,

utbredningstyngdpunkt

mcijligen omkring ett er.

och mellersta Tyskland, Osterrike, Slovakien,

Troligen tjverensstdmmer larvstadiets liingd
ganska bra med niirstiende arter som man vet nagot om, exempelvis Q. brevicornis. Enligt Hansen
(1952, s. 134) blir denna fullbildad augusti.
Horion (1965, s. 266) iir mer motsiigelsefull i det
han anger kliickning av vuxna djur bide i april och

i

i juli. Frirmodligen iir reproduktionsperioden utdragen <iver flera m6nader under v6ren och sommaren frir denna art - kanske di ocksi fcir Q.
truncicola - vilket skulle frirklara den kraftiga
generationsdverlappningen och fdrekomsten av
imagines under alla irets minader.
En observation som talar frir att si verkligen
kan vara fallet gjorde Rickard Baranowski
(muntl.) den l5ll 1978, de han klAckte en hemtagen larv av Q. truncicola som fanns i ett prov med
mulm fren en ihilig bok med s.k. "Rhyncolusved" (vedlevande vivel som perforerar veden med
sina gingar) och ett fflgelbo pfl Hallands Viiderci.
Mtijligen var denna larv resultatet av parning mellan sensommarens nykldckta individer, vilket
skulle betyda att agglaggning kan ske under bide
hrist och vir. Eventuellt rivervintrar vissa larver
paral lellt med "fciriildragenerationen". Hcisten och
f<irvintern 1977 var relativt mild i Skine, och det
kan inte uteslutas att reproduktionstiden kan f<irliingas de 6r di viidret sf, tilliter.
Puppor, sannolikt av Q. truncicola, observerades tillsammans med talrika imagines i en alm i
maj (Tosterup, LH muntl.), varav en puppa var
parasiterad av en stekel, mdjligen en proctotrupid.
Utbredning
Artens utbredning striicker sig frin den isolerade
ftirekomsten i Sverige, med Viistmanland som
nordligaste utpost, till Sicilien i scider, samt frAn
England och Frankrike i viister till Polen, Ungern
och mcijligen in i Sydryssland i <ister. Horion
(1965, s. 253) beskriver den som "tiberall nur sehr
sporadisch und selten", och som helhet framstiills

den

i

den knapphiindiga litteraturen som siillsynt

I gamla k6rnomriden av
lcivskog med hiltriid kan den dock lokalt iinnu
upptriida talrikt. Palm [r den ende svenske samlare som i litteraturen beskrivit ett m6te med arten
i ett sidant omride i utlandet, ndrmare bestiimt i
ett ekomrflde i Slavonien (Palm 1956). Av Horions
uppgifter att dcima (1965, s. 253-54) har den sin
eller mycket siillsynt.

l6

Centraleuropa (scidra

norra Italien).
Utbredningen i Sverige har en tydlig fcirskjutning mot den sydligaste landsrindan. Den iir f.n.
kiind frin femton svenska lokaler: tio i Skine, tvi
i Smiland och en vardera i Blekinge, Halland och
Viistmanland. Den svenska utbredningen visas n5got ftirenklat i Fig. 4, och den sk6nska mer detaljerat i Fig. 5. Uppgiften fcir Skiiralid (Ehnstrcim &
Wald6n 1986, s. 241) har inte kunnat verifieras
under detta arbetes g6ng, och den brir diirfcir utgi
tills vidare. Bide Skiiralid och den fina lcivskogen
kring Maltesholm i cistra Skine ter sig annars som

utmarkta lokaler fdr arten, b6da med till synes
goda botriidspotentialer. Det iir dtirfcir f<irbryllande att den inte pitraffats pi nigon av dessa si
viil genomstikta platser annu.

Av den svenska utbredningsbilden framgir att
Quedius truncicola i sitt nordeuropeiska utbredningshcirn klart fciljer den nemorala, mellaneuropeiska lcivskogstypens nutida nordgrans.

Nyupptiickta lokaler men iindi

pi retur

Frf,n tio av femton kiinda lokaler i Sverige ftireligger fynd frin senare 6r. En av lokalerna iir dock
fiirstcird (Silvikra i Skine). Av dessa tio utg<ir
Hallands Viiderci och Hiickeberga tvi kdrnomriden fcir arten. Med kiirnomride isyftas i detta
fall ett vidare omrflde av mellaneuropeisk typ med
l6ng skoglig kontinuitet. I bida omridena har arten under en ftiljd av ir hittats i ett antal botriid
inom ett vidstriickt omr6de, och man kan pi goda
grunder anta att fcirekomsterna ar mycket gamla,
troligen fl ertuseniriga.
Den nyupptiickta lokalen pi Ryssberget vid
Gummarp i Blekinge utgiirs av en liten rest av den
fordom vidstriickta bok- och bokblandskog som
sannolikt tackte en stor del av berget fdr liinge sedan (RB, muntl.). Sfldana rester finns fortfarande
kvar pA enstaka hill liings med de halliindska,
nord- och mellanskinska, sydsm6liindska och blekingska issluttningarna, varfcir arten mdjligen kan
drdja kvar pi andra liknande lokaler. Minga av
dessa [r dock sm6 och f<ir niirvarande utsatta fdr
avverkningshot.
I Horns<i-omrfldet i Smiland och Str6msholmomridet vid Miilaren i Vastmanland iir den kiind
frin vardera tvi relativt niirliggande "sublokaler",
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Fig. 5. Utbredningen av Quedius truncicola i Skdne.
Ofyllda cirklar markerarfyndfdre ]977. Fyllda cirklar
markerar fynd efter 1980. Stor cirkel markerar troligt
krirnomrdde som bevarats in i nutid. Cirkel med kors
innebiir att lokalen iir fdrstdrd och populationen ulrotad. Skalstreck = 20 km.

to

roa
Fig. 4. IJtbredningen i Sverige av Quedius truncicola
baserad pd samtliga ktinda fynd av arten. Ofyllda cirklar markerar fynd gjorda fdre I 977. Fyllda cirklar gdllerfynd gjorda efter 1980. Rikets niit, rutor a 10x10 km
har anviints, vilket innebrir att ndrliggande lokaler kan
tdckas av samma prick. Angdende den skdnska utbredningen, se vidare Fig 5.
The Swedish distribution of Quedius truncicol'a. White
circles - finds before 1977. Black circles = finds after
1980. Square grid system(Rikets ncit) = lOxl0 km. Concerning the finds in the southernmost province of Scania
cfr. Fig 5.

The distribution of Quedius truncicola in Scania, the
southernmost province of Sweden. White circles = finds
before 1977. Black circles = finds after 1980. Large

circle = probable core area of ancient woodland species. Black circle with cross = previously known locality destroyed and population gone extinct. Scale bar
= 20 km.

dr exempel

pi

en "perifer" fdrekomst av, f6rmod-

ett niir-

ligen, n6got iildre datum, medan all6tredslokalen
vid Bjcirnstorp sannolikt iir ung.
De nutida "perifera" fdrekomsterna dr exempel
pfl en ny och tidstypisk fcireteelse i Sydsverige.
Under 1600- och 1700-talet blev det i Sverige
modernt att anliigga parker enligt klassiska ftjrebilder i utlandet runt slott och herreseten, senare
iiven inne i stiiderna. Ofta anlades all6er i anslutning till dessa fcir att markera och ytterligare ftirstiirka linjespelet i landskapsbilden. Minga av
dessa objekt iir i stort sett lik6ldriga, vilket innebiir
att de kommit att "mogna" ungefer samtidigt. Man

beliiget kiirnomride eller via liingre spridningskorridorer i landskapet. Dessa "perifera" ft rekomster dr ofta av yngre datum men kan i vissa
fall iiven vara mycket gamla. F<irekomsten i Lund

kan diirfcir tala om en fcirsta eller andra generation
av rena kulturhiltrad. Ftiljden har blivit att det exempelvis i Skine pldtsligt finns en stor och traktvis starkt <ivermogen resurs av triidgamlingar och

som inger i det system av skog, dungar och holmar
som konstituerar "metalokalen". Bida omradena

utgdrs av kivtriidsdominerade och starkt varmegynnade reliktomriden med nara historisk anknytning till den atlantiska viirmetidens fijrhillanden. Omstiindigheterna kring Viisterviksfyndet iir
osakra.

I

dvriga fall rdr det sig om fdrekomster vilka

arten sannolikt etablerat via spridning

frin

t1
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heltrad vilka bidragit till att lokalt gynna vissa hiltrhdslevande- och vedlevande arter. Avverkningshotet iir dock starkt mot dessa objekt, eftersom
markdgare med i huvudsak estetiska motiv som
m6tt naturligtvis <inskar fcirnya triidbestinden. Faran ligger i att fdrnyelsefltgArderna kommer att insiittas ungefiir samtidigt pfl en stor mlingd stlillen
runt om i landskapet. Detta i kombination med att
kdrnomridena minskar i areal och deras triidbestind iindras i 6lderstrukturen kan fi o<inskade och
mycket negativa effekter pi faunan av exempelvis
hiltrddslevande arter under ndrmast kommande ir
(se iiven Sdrensson 1996).
I Strcimsholm i Viistmanland har arten inte setts
pi trettio ir (senast I 964, SL) och det dr ovisst om
den civerhuvudtaget finns kvar ddr. Fcirekomsten i
nutid bcir diirfcir verifieras. Inom Hornsci-omridet.
diir den inte setts pi tjugo ir (senast 1975, GS),

finns fortfarande goda f<irutsiittningar fdr arten
och den bcir diirfcir fortfarande ha en livskraftig
stam, vilket dock bdr verifieras. Detsamma giiller
den eventuella populationen kring Viistervik, samt
de bf,da ostsk6nska lokalerna pi Ravlunda skjur
falt (senast 1972, AC) och i den tidigare si rika
Tosterups-all6n (senast 1976, AC, BE; se Fig. 6),
diir bevisligen flera av de finaste hiltraden huggits
bort eller fcirst<irts.
I takt med att artens miljcikrav blivit alltmer
kiinda har nya lokaler upptiickts. Trots det vigar
man nog pistfl att den nationellt sett iir pi retur,
frdmst genom att hoten mot de ih6liga l<ivtriiden i
Skine accelererat kraftigt under senare ir. Levnadssattet och dess fragmenterade, nutida utbredning i landet, varav de tvi nordligaste fcirekomsterna ar i utpriiglade vf,rmeomriden med i <ivrigt
reliktiir fauna, klassificerar den som urskogsrelikt.

f<irefalla bide rimlig och trolig. Jag skall i det ftjljande redogiira fcir hurjag resonerat fcir att fi fram
en i mitt tycke godtagbar skattning av den totala
svenska populationen av Q. truncicola.
Med ledning av att de avgjort flesta fingsterna
och observationerna av Q. truncicola har gjorts i
ett eller eft fetal exemplar torde den normalt frirekomma ganska sparsamt och glest i ett visst botriid. Sambandet mellan kroppsstorlek och trAdvolym hos insekter ar inte utrett, men i regel avtar

individantalet med stigande kroppsstorlek per
volymsenhet triid. Om man fdrsiktigtvis utgir fr6n
att i genomsnitt endast en femtedel av det reella
antalet individer (imagines) per triid fingas/observeras, skulle det fijr de flesta botr?idens del betyda

att den verkliga populationssiffran ligger kring

10-20 vuxna individer/triid (fr. nedan). I nigra fi
extrema trdd av stor volym kan den siffran siikert
flerdubblas.
Fcir ndrvarande iir l5 svenska fyndlokaler kiinda
ftjr arten. Viisterviksfyndet iir osiikert och lokalen
rdknas inte med hiir. Tvf, lokaler (H[ckeberga och
Hallands Viiderd) iir nog fortfarande si pass vidstrackta att de kan sagas utgdra kiirnomriden. Genom 6ren har ett tiotal triid i vardera lokalen konstaterats vara botriid. Om vi generdst rdknar med
att endast en tredjedel av botriiden upptiickts inom
dessa omriden, trots att de genomstr6vats av
minga samlare (antalet botriid minskar ocksA i
Hiickeberga fcir varje 6r) hyser de sammanlagt 30
trdd vardera. d.v.s. 60 triid med 480-960 individer.
Pi civriga tolv kAnda svenska lokaler dr endast ett
eller nigra fi botriid kiinda. En av dessa finns inte
mer (Silvikra). Riiknar vi med tvi kiinda botriid i
snitt per lokal ger detta elva lokaler med i genom-

snitt sex reella botriid/lokal, d.v.s. 66 trad med
sammanlagt 528-1054 individer i.

Om

vi si

slutligen uppskattar antalet kiinda

Hur m6nga individer av arten finns i landet?

svenska "lokaler" av arten

Att uppskatta populationsstorlekar av insekter iir i
regel betydligt svirare iin frir viixter och minga
andra djurgrupper. S?irskilt svirt blir det niir de
lever si undanskymt som Q. truncicola grir. Egentligen kriivs ett ganska omfattande och statistiskt

liga antalet (dock endast en oupptiickt lokal av
"kiirnomridestyp" - den andra av normal typ = 6

siikerstiillt material fcir att kunna dra slutsatser som

nigorlunda speglar verkligheten. Man kan dock
med ledning av tidigare insamlingsinsatser, fangst-

metodik, trlidvolym, insamlings- och samlarfrekvens per omride, kunskaper om levnadssiitt etc.
intuitivt komma fram till en siffra som visserligen
saknar vetenskaplig relevans men som iindi kan

l8

triid)

ter

fir vi niir

till hiilften

av det verk-

samtliga siffror adderats och diiref-

multiplicerats med

tvf, en

sammanlagd

populationssiffra pi i runda tal 1800-3600 vuxna
individer, en i insektssammanhang fdrsvinnande
liten siffra.
Ett annat och i naturvirdssammanhang minst
lika liimpligt sAtt att uttrycka sig iir i antal botr[d
snarare An individer. Ovanstiende riikneexempel
ger 228 tr?id fdrdelade pi 26 omriden, varav tre
kiimomriden. Mdjligen iir detta scenario viil gene-
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6. iterstoden av den naturminnesfdrklarade (!) Silvdkra-alltn i Skdne. De bitvis mer cin metergroya stubbarna
var av sex olika trddslag och innehdll bland mdnga sdllsynta veddjur dven en population av Quedius truncicola.
Med hcinvisning till almsjuka och vdgbreddning ldt ldnsstyrelsen hugga ned de fredade trciden. Foto: M. Sdrensson.

Fig.

Remnants ofsix species oflegally protected (!), hollow deciduous qvenue treesfrom Scania, Silvdkra, a
the endangered rove-beetle Quedius tuncicola, no\r gone extinct in that loculity.

rdst tilltaget, sarskilt nar man betiinker att det under 6ren fr.o.m. 1980 endast dokumenterats 33 exemplar frin ca l5 triid pi 10 fyndlokaler av arten.
A andra sidan iir menga av dessa lokaler "nya",
vilket inger hopp om mdjligheten att finna ytterligare andra hittills okiinda ltirekomster. Fdr niirva-

rande p6gir flera projekt med anknytning till de
sydsvenska lcivskogamas hAltriidsfauna. Insamlingar inom dessa och pi privata initiativ iir diirlor
viirdefulla fdr dokumentationens skull, och jag tar
iiven fortsiittningsvis tacksamt emot nya uppgifter
om fcirekomster av Q. truncicola.

Almsjuka och avverkningar - en miirk hotbild
Quedius truncicola iir listad som serbar (2) i den
svenska rodlistan (Ehnstrom et al. 1993). Det
friimsta hotet mot artens framtida forekomster
inom utbredningsomridet ligger i avverkning av
gamla ihiliga och grova lcivtriid, siviil i stcirre

localityfor

i

vagall6er (Fig. 6) och
stadsparker. Artens beroende av savande almar ir
skogsomriden som

svArutrett. Eftersom almsjukan giirna angriper
liimpliga triid for arten, med fdljd att dessa antingen torkar ut eller avverkas, kan det inte uteslutas att den inom smiirre omriden innebAr en utarmning av Itidoresurser och darmed ett potentiellt hot mot sme populationer.
Forutom rent fysiska fciriindringar av botriidets

struktur, naturliga och artificiella, torde uttorkning av levnadssubstratet vara en av de friimsta
hotorsakerna mot en enskild population av arten. I
vissa fall kan kanske t.o.m. uthuggning och kraftiga fysiska fiirlindringar i omgivningarna runt ett
botriid skapa si ofdrdel aktiga lokalklimatologiska
fdrhillanden (<ikad genomluftning, <ikad insolation) att botriidets h6lvedsubstrat hotar torka ut.

Flera av de fynd som listas under rubriken
"Fyndftirteckning" iir glorda i potentiella awerkningsobjekt eller i redan awerkade men Snnu ej
borttransporterade botriid. Fciljande exempel kan
t9
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nzimnas: Vid Silvikra erhcills ett exemplar genom
sillning av mulm i gammal almstubbe med Lasius
fuliginosus (2314 1987; AD muntl.). Stubben uppkom pi initiativ av ldnsstyrelsen i M-liin genom
nedsAgning och kapning till ca tre meters hdjd av
samtliga all6trad i den som naturminne klassade
all6n. Strax efterit kapades stubben och friistes
bort fr6n jordens yta. Almsjuka uppgavs vara orsak till aktionen. Vidare pitraffades tvi exemplar i
innandcimet av en nyss avverkad, ihilig gammal
bok vid Hiickeberga 2914 1973 (PC muntl.) och tre
exemplar i en nyss avverkad, rtitskadad stam av
l<inn vid sjrins norra del (Hiickeberga 2214 1993;
TH muntl.). Hiickeberga-omrAdet ar ett av landets
viktigaste nemorala kzirnomriden. Pi Ravlunda
skjutfalt hittades fyra exemplar i h6let i stubben av
en nyss avverkad bok (18/3 1972, AC muntl.).
Den frirmodligen delvis ihiliga stammen hade redan borttransporterats. Vid Tosterup avverkades

flera av de finaste ihiliga all6traden med

f<ire-

komst av Q. truncicola fcir liinge sedan (slutet av
1970-talet??) och lokalen ar helt eller delvis fcir-

stdrd" (GG, AC, LH muntl.). Potentiella botr?id
(ihiliga almar) har flera g6nger under senare 6r
avverkats i UB-parkens norra del och i Lundagird
i Lund (MS pers. obs.).
Aven om hoten mot de svenska populationerna
av arten lir ojiimnt fcirdelade har den sammantaget

siikerligen gitt tillbaka kraftigt under nittonhundratalet. Tendensen dr densamma dver stora regioner inom det europeiska utbredningsomridet,

frdmst genom <ikad exploatering av Mellan-

europas och i framtiden troligen frdmst av Osteuropas gammelskogar. Fragmenteringen av populationerna kan diirmed antas accelerera, varf<ir
det finns skiil att uppmirksamma dess svenska
biotoper och livsmiljrier i hcigre grad zln tidigare.
Den skinska halftAdsfaunan av evertebrater. med
minga rariteter pi listan, iir dessutom unik i
Fennoskandien sitillvida att minga afiet inte har
anknytning till ek, vilket annars dr vanligt i <ivriga
Syd- och Mellansverige.
Till artens fcirdel talar en viss plasticitet i friga

om tolerans mot arealminskning av passande
gammeltriidsomriden. I extrema fall verkar den
kunna klara sig inom smi omriden som endast
hyser nigot eller ntgra

tone

fi passande trad, etmins-

si l[nge som kontinuiteten

uppriitthilles.

S?irskilt intressant ar artens tolerans mot vdgdamm
viigallder och mot luftf<iroreningar och andra
stcirningar i stadsmilj<i.

i
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Den ljusnande framtid - vad kan giiras?
Ih6liga lcivtriid och lcivtrlidsstubbar bcir sparas, sivdl i stcirre skogsomriden som i dungar, liksom
isolerade triid. De viktigaste triidslagen iir bok och
alm, men l<inn och hiistkastanj lir ocksi aktuella.
Siirskild vikt brir redan nu fiistas vid parker och
all6er med passande triid. Som situationen utvecklat sig har dessa i avsaknad av naturliga trlidbestind fitt en starkt cikande betydelse som refugier
frir en ling rad ovanliga insekter (se riven Scirensson 1996). Detta iir sarskilt tydligt i Skine diir vid-

strackta omriden numera helt saknar spontana
halffadsfdrekomster. Vid konflikt med andra intressen brir om mdjligt en ltisning viiljas diir itminstone en htigstubbe av det ursprungliga triidet
kan ldmnas kvar med si stor del av hiligheten i

behill som mdjligt.
I almsjukans spir i Skine kommer mf,nga goda
eller potentiella hiltr?id att f<irsvinna de kommande 6ren. Av nigon anledning har lind kommit
att favoriseras som ersdttningstriid, inte minst i all6er och parker. Med tanke pi preferenserna hos
Q. truncicola och mAnga andra arter vore det
<inskviirt att i stcirre utstrackning iin vad som nu
sker komplettera och/eller ersitta nyplantering av
lind med andra lflmpliga trdd som liitt bildar hflligheter, exempelvis kinn och hiistkastanj, men sjiilvklart iiven alm.
Ett sarskilt problem rcir frigan om framtida bio-

topkontinuitet. I minga av Skines iidellovskogar
och blandskogar finns ett generationsglapp i
ilderskontinuiteten. Detta yttrar sig i att man hiir
och var kan se isolerade triidgamlingar sti inspriingda i helt unga eller fltminstone betydligt
yngre och likildriga bestind. Siirskilt tydligt iir
glappet i minga bestind av bok, diir det i vissa fall
uppgir till flera hundra ir. Konsekvenserna av den
polariserade Sldersfiirdelningen dr fdr vedfaunans
vidkommande oklinda.

Pi goda grunder kan

man

dock anta att den itminstone lokalt kan fi tidesdigra konsekvenser f6r populationer av O.
truncicola, pi ling sikt kanske iiven regionalt. Det
giiller sdrskilt de allra minsta populationerna av
arten. Man btjr dlirfcir i framtiden om mcijligt frirscika inkludera trdd av yngre generationer ndr man

sparar eller skyddar bestind av gammeltriid. Dess-

vdrre iir de ekonomiska realiteterna f<ir enskilda
markdgare f<ir knappa i det avseendet, men hos
st<irre markiigare, stat och kommun, b<ir det vara
m<ijligt att pfl si siitt skapa en biittre framftirhflllning och trygghet ftir arten.
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Slutord
Under arbetets ging harjag identifierat nigra pro-

blemstiillningar som jag tycker f<irtjiinar stcirre
uppmiirksamhet bland naturvirdare och forskare.
Den fcirsta giiller de kriivande vedinsekternas
spridningspotential. Mycket litet ar kiint om olika
arters migration och ftirmiga att sprida sig i ett
fragmenterat landskap. Det vore dnskvart att sedana egenskaper som flygvillighet, dygnsaktivitet
och spridningsftirmiga klarlades frir ett visst antal

nyckelarter, eftersom man ddrmed viisentligen
skulle underbygga diskussioner om triidkontinuitetens betydelse ftir faunan. Om det visar
sig att mflnga arter dr mer liittspridda zin vad vi fcir
ndrvarande tror faller ju kontinuiteten som ett argument f<ir att bevara skogen (fr debattartiklar i

ET 1995(l-2):25-29).
Den andra problemstiillningen anknyter till den
foregiende och giiller det oerhcirt viktiga arbetet
med att identifiera och sikerstiilla de fi kvarvarande nemorala kcirnomrddena av bok- och bokblandskog med 15ng kontinuitet i sydligaste
Sverige. Artrikedomen i dessa spridningscentra
antas mer eller mindre kraftigt <iverstiga likviirdiga men yngre ytors, och dessa bdr dirf<ir ha htigsta prioritet i inventerings- och naturskyddsarbetet. Ett av de fi stora kdrnomridena i Skine HAckeberga - iir fortfarande utan verksamt skydd,
och diir minskar irligen arealen skog med hiltrad
och dcid ved i snabb takt, tyviirr med l[nsstyrelsens och kommunens goda minne. Det kriivs nog
en samlad insats frin entomologins sida nu fcir att
riidda iterstoden av denna forna pdrla i den rika
skinska naturen.

Fyndfiirteckning
Nedanstiende fdrteckning torde omfatta i stort sett allt
svenskt material som nigonsin tillvaratagits av arten.
Fijrutom giingse basdata anges dven samlingarna i vilka
respektive exemplar befinner sig. Fynd ster angivna i
tidsordning frin resp lokaler. Fyndlokal utskrives ej i
fall fynd fiireligger frfln mer an ett tillfalle. SA = Stig
Adebratt; BA = Bengt Andersson; RB = Rickard

= Ambjtjm Carlsson; PC = Peter
4p = Alan Dufberg; BE = Bengt

Baranowski; AC

Cederstrdm;

Ehnstr<im; GG = G6sta Gillerfors; UC = Ulf Giirdenfors;LH = Lasse Huggert; TH = Tord Hiigg;WK = Willy
Kronblad; TL = Tor-Erik Leiler; SL = Stig Lundberg;

UN = Ulf Nylander; FO = Folke Olsson; KP = Kurt

Perssoni SP = Sven Persson; PP = Per Priitz; TP = Thure
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Palm; IR = Ingvar Rydh; GS = Gijsta Svensson; MS =
Mikael Sdrensson; AT = Anders Tdrnvall. NMG =
Naturhistoriska mus6et Gtjteborg; RMS = Riksmuseum i Stockholm; ZML = Zoologiska mus6et i Lund;

i

ZMU =Zoologiska mus6et i Uppsala.
Fynd kontr. MS. SK. Hallands Viiderd: 2415 l91O
(AC) 3 exx. (coll. AC); 3112 1977 (AT) I ex. (NMG);
(Sdndre skog) 5/4 1980 (MS) I ex. (coll. MS).
Hiickeberga: 218 l95l (TP) I ex. (ZML; coll. Palm); 3/8
l95l (TP) 2 exx. (ZML; coll. Palm) och I ex. (ZML;
tax. coll.); 30/6 1953 (TP) 1 ex. (ZML; coll Palm);28/4
1973 (AC) 2 exx. (coll. AC). Lund: (ej datum/leg) 1 ex.
(ZML; coll. Thomson); l9l5 1981 (MS) 1 ex. (coll. MS).
Ravlunda skjutfiilt: l8l3 19'72 (AC) 4 exx. (coll. AC).
Tosterup: 9/9 19'12 (AC) 1 ex. (coll. AC); 2'718 1973
(AC) 3 exx. (coll. AC); 219 19'73 (AC) 2 exx. (coll. AC);
819 1973 (AC) 6 exx. (co11. AC); 4/8 19'74 (AC) 5 exx.
(coll. AC); 3018 1974 (AT) 8 exx. (NMG); 2ll9 19'74
(AC) 4 exx. (coll. AC); 25ll 1975 (AC) I ex. (co11. AC);

3l/5 1975 (AC)2exx.(coll.AC); 25[7 1975 (AC)9exx.
(coll. AC); 2815 1976 (AC) 1 ex. (coll. AC). SM.
Hornsd: 2518 1975 (GS) 1 ex. (NMG). VS. Strdmsholm
(6steriingen): 28/6 1954 (TP) I ex. (ZML; coll. Palm).
S:a 62 exx.
Fynd (in litt.) ej kontr SK. Bjdrnstorp slott:24/4 1990
(LH) I ex. (coll. LH)l 2316 1991 (LH) I ex.(coll. LH);
1611 1993 (LH) 5 exx. (coll. LH). Biickaskogs slott: l2l
4 1990 (LH) I ex. (co11. LH). Btirringe: 30/4 1990 (LH)
2 exx. (coll. LH). Hallands Viiderd: 4l'l 1965 (SL) 1 ex.
(coll. SL); lllT 1970 (SL) I ex. (coll. FO); 1117 19'10

(SL) 3 exx. (coll. SL); lll'7 l97O (RB) 2 exx. (ZML;
coll. RB): lll'7 1970 (UG) 3 exx. (coll. UG); 1014 1971
(RB) I ex. (ZML; coll. RB); 2518 1973 (LH) I ex. (col[.
LH);219 1973 (AC) I ex. (coll. SP); 2/11 1973 (PC) I
ex. (colf . PC):2'711 1974 (RB) I ex. (ZML; colt. RB); 2/
ll 1974 (RB) 1 ex. (ZML; coll. RB); l8/5 1975 (GG) 1
ex. (coll. GG); 2818 1976 (PC) 1 ex. (co11. PC); 3ll2
1977 (SP) 1 ex. (coll. SP); l5l1 1978 (RB) I larv kliickt
(ZML; coll. RB)l 13/10 1984 (BA) 1 ex. (coll. BA); 31/
8 1985 (BA) I ex. (coll. BA)l 31/8 1985 (PP) ? ex. (co11.
PP); 31/8 1985 (GG) 1 ex. (coll. GG). Hiickeberga: 3/8
195 I (TP) 1ex. (coll. FO); 8/4 1973 (RB) 1ex.(ZMLr
coll. RB); l3l4 19'73 (RB) 1 ex. (ZML; coll. RB);2914
1973 (PC) 2 exx. (coll. pa);3/5 1973 (PC) 1 ex. (coll.
PC); 6/5 1976 (RB) I ex. (ZML; coll. RB); l8/3 1990
(AD) I ex. (coll. AD); 16/l 1993 (LH) 2 exx. (coll. LH);
2214 1993 (TH) 3 exx. (coll. TH); 2l15 1993 (TH) 1 ex.
(coll. TH)l 2715 1993 (LH) I ex. (coll. LH); 1214 1994
(TH) 1 ex. (coll. TH). Lund, 100 m N Lundagird: l1l8
1989 (LH) I ex. (coll. LH). Silvflkra: 2314 1987 (AD)
I ex. (coll. AD). Stockebro, SW Yddingesj on: 13/4 1992
(TH) I ex. (coll. TH); 612 1993 (TH) I ex. (coll. TH); 8/
4 1993 (TH) I ex. (coll. TH). Tosterup: 919 1912 (AC) 1
ex. (coll. WK); 9/9 1972 (AC) I ex. (coll. GG);2'718
1973 (AT) 3 exx. (NMG); 819 19'13 (AC) 2 exx. (coll.
UN); 8/10 1973 (PC) I ex. (coll PC);714 1974 (AD) I
ex. (coll. AD); l2l5 1974 (GG) 1 ex. (coll. GG);1215
2t
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1974 (LH) 4 exx. (coll. LH); l0l7 1974 (FO) ? ex. (coll.
FO); l0/7 1974 (SL) 4 exx. (coll. SL); l0/7 1974 (SL) I
ex. (coll. BE);4/8 1974 (PC) 1 ex. (coll. PC);2119 1974
(AC) 1ex. (coll. BE);2119 1974 (AC) 1ex. (coll. IR);
12110 1974 (PC) 2 exx. (coll. PC); l2ll0 1974 (GG) 6
exx. (coll. GG); 2015 1975 (AD) 2 exx. (coll. AD);2514
1976 (PC) I ex. (coll. PC); 10/6 1976 (AD) I ex. (coll.
AD);419 1976 (BE) 2 exx. (coll. BE); utan datum (troligen 1970-talet) l5 exx. (KP; coll. UN). BL. Gummarp,
Ryssberget: 3ll5 1990 (RB) 1ex. i lijs ved i ihilig bok
(ZML; coll RB). HA. Slittikra, 2-3 km SE: 8/7 1993
(RB) 2 exx. i mulm i ihilig bokstubbe med Lasius niger
(ZML; coll. RB). NyIIAI SM. Viistervikstrakten (TL) I
ex. (coll. T'L). VS. Strtimsholm, Broholmen: 2511 1964
(SL) 1 ex. (coll. SL). S:a 109 exx.
Ej kontr litteraturuppgifter SK. Hallands Viiderci:
11l7 1970 (SL,UG,RB) l0 exx. (varav 2 exx. leg. RB, 3
exx. leg. UG och 4 exx. leg SL i coll. FO och SL noterade ovan under "ej kontr."; ett ex. saknas och har ej
kunnat spiras; Lundberg 1972:44-45). SM. SW Bctta
kvarn, Horns6-omrAdet: l2l7 1967 (SA) 3 exx. (?coll.
SA; Lundberg 1993:85). S:a 4 exx.
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