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[The hairy ground beetle Chlaenius sulcicollis (Paykull) (Coleoptera: Carabidae) in
central Sweden - activity, mandible wear and age.l Entomologisk Tidskrifi l2I (4):
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A popuiation of the rare carabid Chlaenius sulcicollis (Payku1l) was discovered in a protec-
ted marsh in central Sweden. C. .yulcicollis is considered as critically endangered, accor-

ding to the Swedish Red List (Gärdentbrs 2000). The beetles were only collected in the

open marsh using pitfall traps during a per"iod of drought in 1999. A study of rnandible wear
patterns and reproductive condition was used to determine the relative age of beetles. Their
gut contents were also identified to analyse whether the intake of hard food could be one of
the lactors contributing to increased rnandible wear. A comparison was made with another
adr.rlt-overwintering carabid species, Agonum hypocrita (Apfelbeck), found to be the domi-
nant carabid species in this marsh. Two specimens of the closely related C. quadri,sulcatus
(considered as vulnerable according to the Swedish Red List) were discovered on an adja-
cent bog, dominated by large Sphagnum-hummocks. C. sulcicollis exhibited a peak of ac-
tivity in late summer (July), and the majority (62a/o) of collected beetles were tbund to be in
their first breeding season. The old (overwintered) generation of C. stilcicolll,r was ective
from mid-June to mid-July, and the new generation beetles were active from mid-July to
mid-September. Mandible wear patterns were similar in C. suLcicollis and A. hypocrita: the
majority of individuals from the overwintered generation had moderately worn mandibles,
whereas only a few individuals had severeiy worn mandibles. All teneral/immature beetles
from the new generation had sharp mandibles. None of the collected f-emales contained

eggs, and only one mature beetle (a male of C. sulcicolLi.r) was captured. The intake of hard
lbod was fbund to be signilicantly higher inA. hypocritct compared with C. sulcicolli,t.
Severe mandible wear in C. sulcicolli.r could be caused by intensive biting and burrowing
into the vegetation (e.g. Sphagnum-hurnmocks). We were unable to capture larvae of C.

sulcicollis. However, both larvae iind newly emerged beetles of A. hypocrita were captured
in pitfall traps indicating a more pronounced surface activity among all developmental
stages in this species. Further investigations are needed to lully examine how C. sulcicoll.is
utilises the marsh during periods offlood, and ifthis species utilises surrounding environ-
ments during the activity period and/or during hibernation.
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Fig. 1. Hona (vcinster) och hane (höger) av Chlaenius sulcicollis. NaturLig storlek ca l5mm

Female (left) and male (right) of Chlaenius sulcicollis. Natural siz.e approx. I5mm.

Inledning
Samtliga jordlöpararter inom släktet Chlaenius,
sammetslöpare, är rödlistade i Sverige (Gärden-
fors 2000). De tre after som huvudsakligen är
knutna till myrar har tidigare endast påträffats
slumpmässigt och alltid i enstaka exemplar
(Lindroth 1945). Mycket tyder på att dessa säll-
synta jordlöpare kräver tillgång till öppna,
odikade myrar och kän för att kunna fortleva.
Insamlingar med fångstrännor har kunnat kon-
statera att det finns livsdugliga populationer av
både praktsammetslöpare (.C. costulatus (Mot-
schulsky)) och strimmig sammetslöpare (C.
quadristiatus (Paykull)) i Sverige (Lundberg
1981, Wallin et al. 1999). Någon fast population
av träsksammetslöpare (C. sulcicollis (Paykull))
i vårt land har dock inte kunnat konstateras i
modern tid.

Under sommaren 1998 gjordes ett fynd av
träsksammetslöparen (C. sulcicollis), i ett kiirr
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på Gustavsmurarna i sydöstra Gästrikland (leg.
U. Nylander). Både Gustavsmurarna i Gästrik-
land och Florarna i Uppland (fr. Wallin et al.
1999) erbjuder riklig tillgång på försumpade
marker, som är odikade, vilket annars har blivit
allt ovanligare i landet (Jonsell 1995, Gustafs-
son & Ahl6n 1996). Träsksammetslöparen be-
traktas i Skandinavien som ännu sällsyntare än

den närstående strimmiga sammetslöparen och
är placerad i hotkategori CR (akut hotad) (Gär-
denfors 2000). C. sulcicollis har en utpräglat
ostlig utbredning, men förekommer sporadiskt
och mycket sällsynt i Mellaneuropa (Freude et
al. 1916, Trautner & Rietze 2000). I Sverige
kände man till fasta populationer i Skåne och på
Oland under 1800-talet (Lindroth, 1945, 1986).
Två exemplar av C. sulcicollis insamlades i ett
litet kärr utanför Ystad i Skåne i börj an av I 900-
talet (leg. T. Palm). Därefter påträffades arten
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lörst I 98 I vid Stenshuvud i Skåne, där ett exem-
plar insamlades bland stranddrift (leg. R. Axels-
son). C. sulcicollis upptäcktes så sent som 1934 i
Finland och är dessutom känd i enstaka exem-
plar liån Danmark (Hansen 1968, Lindroth
1945, 1986). Tidigare tynd i Sverige har huvud-
sakligen gjorts på våren och f'örsommaren vilket
visar att arten övervintrar som adult och att fbrt-
plantningen sannolikt iiger under försommaren
(Lindroth 1945, 1986). Träsksammetslöparen är
svart med svagt guldskimrande behåring på
täckvingarna, men saknar tydliga band på dessa
och är genomsnittligt bredare och större än

strimmiga sammetslöparen (fig. 3). Arten har
välutvecklade vingar, men uppgifter saknas om
dess flyg- och dygnsaktivitet (Freude et al.
1976, Lindroth 1945, 1986). Uppgifter om arten
är sparsarnma vilket troligen beror på att den

Triislcs umme t s I ö p a re n ( Ch lo e nius s wlc ic o I I i s ) i s ö dra G tis t ri kland.

under senare decennier endast påträfI'ats spora-
diskt och alltid i enstaka exemplar.

Det överraskande fyndet av träsksammets-
löparen på Gustavsmurarna inspirerade oss till
att göra närmare undersökningar på lokalen, lik-
nande de vi gjort tidigare beträffande den strim-
miga sammetslöparen (fr. Wallin et al. 1999).
Målet var att 1. klarlägga om det finns en livs-
duglig population av C. sulcicollis på Gustavs-
murarna i Gästrikland, 2. uppskatta djurens rela-
tiva ålder och analysera deras födointag sarnt 3.

r-rndersöka om det finns ytterligare rödlistade
jordlöpararter på Gustavsmurarna. Data för C.

sulcicollis jämfördes med liknande data för den
på Gustavsmurarna allmänt förekommande fat-
tigkärrlöparen (Agonttm. hypocrita (Apfel-
beck)), som också övervintrar som adult.

Fig. 2. Det öppna kiirret på Gu.ytttvsmurcLrnct i södra Gcislrilclancl, untler en period med relativt högt vattenstånd
och översvämrna(l vegetotiotT (syns tydligast i.förgrunden uv bilden). Bilden togs under en exkttrsktn i sumbantl
metl det Svenska entomologrtittet i Gävle ttnder den necLerbijrclsrika sommoren 1998, då en hono av Chlaenius
sulcicollis instunlodes av IJIf'Nylrnttler (t.v. på bilden) i siill.skap med Håkan Ljurtg,berg (t.h. pci biltlen).
Llndersökningsområde och.i'-ndpktts för .scr.tnntetslöpctrna Chlaenius sulcicollis och C. quadrisulcatus sant
.fattigkärrlöpctren, Agonum hypocrita: djuren.fångutles endost i.fällor under den torro och vanna sonTnTaren

1999 då kiirret var i tlet ntirntuste torrlagt. Foto: GmtncLr Bakken.

HabitatJor Chlaenius sulcicollis, C. quadrisulcatus ctnd Agonum hypocrita in centraL Sweden during a period.

o.f flood in 1998. The beetles ||'ere only collectecl during a period oJ drought the foLlowing yeor (1999). Photo:
Gtutnar Bakken.
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Undersökningsområde
Gustavsmurarna i sydöstra Gästrikland (Fig. 3)
tillhör den myrrika delen av kalkområdet söder
om sjön Trösken, som är nästan helt opåverkad
av dikning (Ståhl 1985). Inom det ca 70 ha stora,
flikiga rikkär:rskomplexet finns både öppna och
glest beskogade kärr och smärre partier med
tallmossar (Ståhl 1985). Gustavsmurarna avsat-
tes 1993 som naturreservat. Det aktuella under-
sökningsområdet är beläget ca l0 km SO Gävle
och ca 40 km NV om Florarna i Uppland, den
plats där en population av Chlctenius quudrisul-
cafr.rs konstaterats (Wallin et al. 1999) (Fig. 3).
Under 1998 undersökte vi enbart det öppna (ca 4
ha stora) kärr på Gustavsmurarna, där C. suLci-
coLlis päträffades tidigare samma år. 1999 utvid-
gades sökområdet till att även innefatta ett när-
beläget kärr med gles sumpskog, ca 200 m från
det huvudsakliga undersökningsområdet. De
öppna kärrytorna är glest bevuxna med bladvass
(.Phragmites austrcLlis) och trådstarr (Carex la,si^
ocarpa) och bottenskiktet domineras av kärrklo-
mossa (Scorp id i um s c o r p i o ide s) och guldspärr-
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mossa (C ampy Lium s t e I lanr.rm) (Ståhl 1 985 ). Det
öppna kärret (Fig. 2, föreg. sida) är periodvis
översvämmat och insamlingarna 1998 begrän-
sades därför till de stora Sphugnum-tvor, som
huvudsakli gen finn s inti ll angränsande fastmar-
ker. Endast enstaka och mer flacka Sphagnum-
tuvor f-örekommer i de centrala delarna av det
öppna kärret, vilket avviker från vegetationen på
Florarna där stora Sphagnum-Iuvor förekommer
mer utbrett (fr. Wallin et al. 1999). Sphagnum-
tuvorna är bevuxna med bl.a. rosling (Androm-
eda poliJblia) och vattenklöver (Menltanthes tri-
J'oliata).

Insamlingsmetod
För insamlingar 1998 placerades tre fångsträn-
nor av aluminium (längd 100 cm, bredd 4 cm,
höjd 4 cm) ut i det öppna kärret och sju stycken i
en halvcirkel, intill omgivande tallbevuxna fast-
marker, utmed kärrets södra del. Avståndet mel-
lan fångstrännorna varierade, men var minst l0
m. Fångstrännorna 1örsågs med en fallfälla i var-
dera änden (fr. Wallin etal.1999). Eftersom till-

Fig. 3. Karta över det Lrntlersökta området i Gästriklcrnd (1. GLLstavsm.tLrarna) där C. sulcicollis för första
gångenfångades 1998, och det tidigare undersökta området i Upplcu'td (2. Florarna) dtir tlen närstående C.
qu adris ulc at u s .fö r .fö r s t a g ån g e n .fån g a tl e s I 9 B 5.

Malt showing the investigated nrea in the province of Gästri.kland ( 1 . Gustavsnturarna) n-here C. sulcicollis yt cts

.first recorded. in 1998, and the previously investigated area in the province rl Uppland (2. Florarna) where C.
quadrisulcatus v'as.firsl recorded in 1985.
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gången på stora Sphagnum-twor är begränsad i
det öppna kärret, kompletterades fångstrännorna
med sex stycken enskilda fallfällor som placera-
des på de fåtal platser, som under 1998 ej var
helt översvämmade. Fallfällorna bestod av en
rund plastburk (diameter I 1,5 cm, höjd 1 2,5 cm)
fylld till 213 med utspädd propylenglykol och
några droppar diskmedel för att bryta ytspän-
ningen. För insamlingar 1999 användes elva
fångstrännor utmed den södra delen erv det öpp-
na kärret. Dessutom placerades tre fångstrännor
ut ca 50 m från det öppna kzirret (inuti stora
Sphagnum-tuvor på fastare mark) och tre styck-
en placerades i det närbelägna käret med gles
sumpskog. I det öppna kärret behölls samma an-
tal fångstrännor, men kompletterades med tolv
enskilda fallfällor senare under sommaren när
vattennivån sjunkit i kärret. Fällorna var utsatta
8 augusti till 3l oktober 1998 samt 21 maj till 30
september 1999. De tömdes fem gånger med ca
fjorton dagars mellanrum 1998 och elva gånger
med ca 1-2 veckors mellanrum 1999 (Fig. a).

Åldersbestämning och födointag
Jordlöparnas relativa ålder uppskattades och
konsumerad föda undersöktes med de metoder

Träsks am me t s löp aren ( C hlae niu s s uLc ic o LI i s ) i s ö dra Giis trikland

som finns utförligt beskrivna i Wallin et al.
(1999). Därför ges hzir endast en kortfättad redo-
görelse med några tillägg. Tre olika kategorier
av käkslitage användes för att bestämma den
ungefärliga åldern på insamlade individer av
Chlaenius sulcicollis och Agonum hypocritu:
. M1. Vassa, oslitna käkar (se Fig. 6A).
. M2. Måttligt slitna käkar (se Fig. 68).
. M3. Extremt slitna käkar (utmärker ålder-
stigna individer som övervintrat mer än en
gång). Endast mycket korta "stumpar" återstår
av käkbladen hos tydliga M3-käkar (se Fig. 6C).

Jordlöparnas reproduktiva status delades in i
följande kategorier:
. Nykläckta individer (med vassa, Ml-käkar).
Kroppen hos nykläckta C. sulcicollis är utfärgad
men mycket mjuk. Hos nykläckta A. hypocrita
är kroppen både outfärgad och mjuk.
. Omogna individer (med vassa, M1-käkar).
. Mogna individer (med slitna, M2-käkar).
. Alderstigna individer (med extremt slitna, M3-
käkar).

Tarminnehållet hos samtliga insamlade indi-
vider av C. .gulcicoLlis bestämdes för att närmare
undersöka om käkslitaget kunde härledas till
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Fig.4. Tid.smAssigJångst tw Chlaenius sulcicollis vid GLtsttLysmurarna, Gstr. 1999. Varje stapel representerar

fångst i.fällftillor under tidsperbder som varierar mellan ca en och två veckor

Seasonal occurrence of Chlaenius sulcicollis in central Sweden 1999. Each bar represent tlle total number of
beetles caught during variable time periods; between approx. one tr.t tvvo vveeks.
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konsumtionen av hård föda. Klassificeringen av
hård/mjuk 1öda följer Wallin et al. (1999). Vid
undersökningen av graden av käkslitage och in-
taget av hård föda gjordes en jämförelse med
fattigkiinlöparen A. hypocrita vars habitatval är
begränsat till kärr (Ljungberg 1996).

Agonwm hypocrita är ca. 8 mm lång, svart
med slank och spolformig kropp (se Ljungberg
1996). Denna art insamlades redan 1936 (leg.
C.H. Lindroth, det. H. Ljungberg 1996) vid sjön
Trösken, men är i första hand känd fiån närings-
fattiga kärr i östra Sverige (Ljungberg 1996). A.
hypocrita är, liksom A. ericeti (fr. Wallin et al.
1999), en utpräglad vårart med en övervintrad
generation adulter, som fortplantar sig på våren
och försommaren varefter den nya generationen
adulter uppenbarar sig på eftersommaren/hös-
ten. Totalt 30 individer användes för bedömning
av käkslitage och födointag.

De två olika jordlöpararterna uppvisade inga
tydliga könsskillnader i relativ ålder eller födo-
intag varför resultaten visas sammantaget för
varje art.

Resultat
Efter det första fyndet av Chlaenius sulcicollis
på Gustavsmurarna i början av juli 1998 fänga-
des inga fler exemplar av arten senare detta år.

Under sommaren 1999 fångades 2l individer av
C. sulcicollis (8 hanar och 13 honor) (Fig. 4). De
första honorna hamnade i fällorna under perio-
den l5 juni - 3 juli 1999. De flesta individerna
fångades underperioden l6juli -4 augusti 1999
och en hane 1ängades så sent som under perio-
den l1 - l9 september 1999 (Fig. 4). Djur fånga-
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des endast i de tre fångstrännor och de enskilda
fallfällor som var placerade i det öppna kärret,
vilket visar att C. sulcicollis tydligt föredrar det
blötaste området, som tidvis står under vatten.
Inga larver av C. sulcicol/l.r påträffades i fäl-
lorna. Två hanar av C. quadrisulcaras tängades i
fångstrännor som var placerade intill fastmarker
med rikligare förekomst av stora Sphagnum-tu-
vor. A. hypocrita fångades endast i det öppna
kärret tillsammans med enstaka individer av vit-
mosslöpare (A. ericeti (Panzer)), den rödlistade
arten stor korslöpare (Panagaeus cruxmajor
(L.)) (hotkategori NT) och bred dyklöpare (Oo-
des helopioide,s (F.)). I övrigt fångades inga an-
dra sällsynta jordlöpararter. Bred groplöpare
(Elaphrus uliginosus F.) (hotkategori NT; miss-
gynnad) är dock känd från området (leg. M. Jon-
sell 1997).

Samtliga individer av C. swlcicollls hade fullt
utvecklade vingar. Inga honor innehöll ägg. Pro-
portionellt ller individer av A. hypocrita inne-
höll hård föda och en mindre andel vätska (Tab.

l). Den relativa mängden födopartiklar (mjuka
som hårda) var därmed signifikant större hos A.
hypocrita än hos C. sulcicollis (X'?, p<0,01). De
individer som endast innehöll vätska hade möj-
ligen livnärt sig av mjuka larver/sniglar eller an-
nan vätskerik föda. Mjuka insektslarver och
sniglar förekom i fällfångsterna, men några spår
av sådana kunde ej konstateras i tarmen hos C.

su lcicol I i s eller A. hypt t'ri tu.
De flesta exemplaren av C. sulcicolLis och A.

hypocrita hade antingen vassa (M1) eller måtr
ligt slitna (M2) käkar (Tab. 2, Fig. 6A & B). Inga
djur hade kraftigt slitna (M2-3) käkar (fr. Wal-
lin et al. 1999). Däremot hade 4 individer ( 197o)

Mjuk föda/
sofr food

Hård fbda/
hard food

Endast vätska/

fLuid

C. sulcicollis
A. hypocrita

19a/o

ll-/a

14Vo

3'l7o
617a

269o

Tab. I . Andelen mjuUhård födcr i tarm.en hos Chlaenius sulcicollis (N=21 ) och Agonum hypocrita (N=30) som
insamLats på Gustavsmurarna i Gästrikland.

Proportion of srft/hard food and .fluid found in the gut rf two species of carabid beetles.
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Tab. 2. Antlelen individer av Chlaenius sulcicollis (N=21) och Agonum hypocrita (N=30) med oLika grad av

käkslitage.

Proportion of unworn (M t ), moderately worn (M2) and severely worn (M3) mandibles .found in two species of
carabid beetles.

Vassa

käkar (Ml)
Månligt slitna Extremt slitna
käkar (M2) käkar (M3)

C. sulcicollis
A. hypocrita

33Vo

470k

187o

507o

194/o

3Vo

av C. sulcicollis (2 hanar och 2 honor) extremt
slitna (dvs. tydliga M3) käkar (Tab.2, Fig. 6C).
Dessutom hade även en hona aY A. hypocrita
extremt slitna (M3) käkar (Tab. 2). Overvintrade
exemplar av C. sulcicollls, som var aktiva under
perioden l5juni 4 augusti, var alla ålderstigna
individer (Fig. 5). Den nya generationen (ny-
kläckta och omogna) individer av C. sulcicollis
var aktiva under perioden 16 juli - 25 augusti

(Fig. 5). En mogen hane fångades i mitten av

september (Fig. 5). Endast två (omogna) indivi-
der av C. sulcicollis hade väl utvecklade fettre-
server. Den tidsmässiga fångsten av adulter av

A. hypocrita med olika reproduktiv ålder under
de två åren överenstämmer med fångsterna av

C. sulcicollis. Det enda ålderstigna exemplaret
av A. hypocrita var en ålderstigen hona, som

fångades i början avjuni 1999.
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6.6- 15.6- 3.7- 8.7- 16.7- 4.8- 17.8- 25.8- 11.9- 19.9'

15.6 3.7 8.7 16.7 4.8 17 .8 25.8 1 1 .9 19.9 30.9

Fig. 5. Antalet aduLter av Chlaenius sulcicollis med olika reproduktiv ,status som insamlats vid Gustavsmurama,
Gitr. 1999. Vrrje stalteL representerarfångst i.fallfällor under tidsperiocler somvttrierar meLlan ca en och. tvfi

veckor.

Seasonal activity oJ Chlaenius sulcicollis in central Sweden 1999, and the number o.f beetLes oJ each

developmental stage caught. Each bar represent the total number ofbeetles caught during, variable time periods;

between approx. one to two weeks.

tr Nykläckta individer/Tenerals

E Omogna individer/lmmature

tr Mogna individer/Mature

I Älderstigna individer/Spent
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Diskussion
Resultaten visar att det finns en fast population
av Chlaeniw,s sulcicolLis på Gustavsmurarna i
sydöstra Gästrikland. Detta är den hittills enda
kända fasta populationen av arten i Sverige.
Närmast kända större förekomst av C. sulci-
collis ar vid floden Oders mynning (i Polen)
(Franck 1929). Här insamlades inte mindre än

200 ex. av C. sulcicolils under försommaren ge-
nom att bl.a. vända på stenar som låg alldeles
intill vattnet när lloden var helt översvämmad.
C. swlcicollis har helt nyligen påträffats i sydös-
tra Tyskland, där 6 exemplar av arten fångades i
fallfällor i maj 2000 (Trautner & Rietze 2000).
Populationer av samtliga tre Chlaeniu^r-arter,
som är beroende av odikade myrar, finns alltså i
vårt land (fr. Wallin et al. 1999). Praktsammets-
löparen lC. co.stulatus). strimmiga sammels-
löparen (C. q uadris ulcatus) och träsksammets-
löparen (C. sulcicollis) har tidigare konstaterats
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Fig. 6. Käkar av Chlaenius sulcicollis med olika grad
av käkslitage. Omogen hane (A) med va.:sa, oslitna
kcikar (typ M1), mogen hane (B) med måttligt slitna
käkar (typ M2) och ålderstigen hona (C) med extrem.t
slitna kökar (typ M3). Förstoring ca 30 ggr.

Mandibles of Chlaenius sulcicollis with tlift'erent
mandibLe wear Immature male (A), mature male (B)
and spent female (C) of C. sulcicollis with sharp
(MI ), moderately worn (M2) and severely worn (M3)
mandibles, respectivel)-. Appror. 30x natural size.

förekomma inom ett och samma område i nuva-
rande Polen (Franck 1929'), och åtminstone de
två senare arterna förekommer tillsammans på
Gustavsmurarna.

Systemet med fångstrännor, i kombination
med enskilda fallfällor, möjliggorde fångster av
adulter av samtliga åldersklasser, men fällorna
fångade inga larver av C. sulcicol/ls. Eftersom
nykläckta individer fångades borde dock det
öppna kärret kunna erbjuda en lämplig miljö för
artens hela livscykel. Lokalen kan därför betrak-
tas som en naturlig fortplantningsbiotop för ar-
ten. Det är troligt att C. sulcicollis har en större
utbredning på Gustavsmurarna, eftersom arten
har fullbildade vingar och borde ha lika god
flygförmåga som den närstående C. quadrisul-
ccttus (jfr. Lindroth 1945). Lämpliga biotoper
borde dessutom finnas på andra lokaler i södra
Gästrikland och i norra Uppland. Fynden av två
exemplar av C. quttdrisulcatus på Gustavsmu-
rarna visar också att denna art har en något stör-
re utbredning än tidigare känt. Det kalkrika om-
rådet söder om sjön Trösken (inkl. Gustavs-
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murarna) har uppmärksammats som ett entomo-
logiskt intressant omrirde beträffande fjärilsfau-
nan (Källander 1993). Insamlingar av carabider
har också bedrivits av C.H. Lindroth vid sjön
Trösken redan på 1930-talet (enligt fyndupp-
gifter i Ljungberg 1996). Den relativt storajord-
löparen C. sulcicollis undgick då upptäckt.
Uppenbarligen är de tre Chlaenius-arter, som är

knutna till myrar, mycket svåra att upptäcka i
fält eftersom de effektivt håller sig undangömda
i vattnet och vegetationen. Detta förklarar san-

nolikt varför inte ett enda exemplar av C. sulci-
collls kunde fångas i fallfällor eller fångstrännor
under 1998 då kärret var helt översvämmat. Det
exemplar som handplockades 1998 togs faktiskt
för en dykare då det simmade i vattnet. Den i
östra Svealand varma och torra sommaren 1999

skapade ett unikt tillfälle att fånga arten, efter-
som det öppna kärret i det nrirmaste var helt
torrlagt. Djuren kunde inte simma när kärret var
uttorkat utan de "tvingades" uppenbarligen att
springa på markytan i sitt sökande efter bl.a.
föda. Detta möjliggjorde fångst i framförallt
fallfällor, men även i fångstrännor som placerats
i det tonlagda kärret.

Livscykeln hos C. sulcicollis är snarlik den
hos C. quadrisuLcatus (fr. Wallin et al. 1999).
Fortplantningen hos båda dessa stora Chlaenius-
arter äger därf'ör med största sannolikt rum tidigt
under våren och försommaren. Fångst av C. sul-
cicollis gjordes dock t'örst under den tredje in-
samlingsperioden ( 15.6-3.7) vilket uppenbarli-
gen var för sent för insamling av mogna indivi-
der (fr.a. honor). Den nya generationen adulter
av C. sulcicollls, som kläcks på sensommaren
(uli-augusti) kan uppnå mognad redan innan
övervintringen, vilket understryks av fångst av

en mogen individ av C. sulcicollls i mitten av

september. De två insamlade exemplaren av C.

quadrisulcatus var båda omogna hanar, varav
det ena exemplaret fångades 16.7-4.8 och det
andra 4.8-17.8 vilket överensstämmer med
längst av omogna individer av C. suLcicollis.
Det är därfiir troligt att även strimmiga sam-
metslöparen uppnår mognad redan före över-
vintringen.

C. suLcicolli,s fängades mitt i det öppna kärret
även sent på säsongen, vilket tyder på att arten
inte söker sig till angränsande fastmarker för

Träsks amme t sl öp are n ( C hlaenius s tilcic o L I i s ) i s ö dra G ris t r i kland

övervintring. Eftersom detta naturligtvis inte går
att utesluta krävs ytterligare undersökningar för
att kunna konstatera var arten huvudsakligen
övervintrar och var larverna uppehåller sig un-
der sommaren. En möjlighet att följa artens rö-
relsemönster direkt i fält är att spåra djur med en

s.k. harmonisk radar (Mascanzoni & Wallin
1986), men detta förutsätter att känet är torrlagt
(som under sommaren 1999) eftersom radarvå-
gorna ej tränger igenom vatten.

Andelen djur med olika grad av käkslitage
överensstämmer väl med resultat från andra
medelstora j ordlöpararter (Wallin I 989), där den
övervintrade generation domineras av individer
med måttligt slitna käkar. Våra resultat avviker
dock från tidigare studier av C. quadrisulcatus
(Wallin et al. 1999) eftersom varken individer
med vassa eller extremt slitna käkar fångades på

Florarna. C. suLcicollis och A. hypocrita uppvi-
sade tydligare variation i käkslitage eftersom in-
divider med allt ifrån vassa (Ml) till extremt
slitna (M3) käkar kunde fängas på Gustavsmu-
rarna. Individer med extremt slitna käkar har
troligen övervintrat mer än en gång (Wallin
1989). Andelen mjuk/hård föda i tarmen, som
konstaterats hos C. sulcicollis och A. hypocrita,
överenstämmer med resultat från jämförelsen
mellan C. quadrisulcatus och A. ericeti (Wallin
et al. 1999). Andelen vätska i tarmen hos både C.

quadrisulcatus och C. sulcicollis är därmed stör-
re än hos någon av de två mindrejordlöpararter-
na. Detta styrker antagandet att käkslitaget hos

de två stora Chlaenius-arterna ej enbart kan för-
klaras med intaget av hård föda (fi. Wallin et al.
1999). Dessutom lyckades vi nu verkligen fånga
individer av C. sulcicol/ls med extremt slitna
(tydliga M3) käkar. Det zir därför troligt att både

C. quadrisulcatus och C. sulcicollis aktivt grä-
ver och tuggar sig fram bland mer eller mindre
hårda rötter i sökandet efter föda/skydd och att
detta bidrar till ökat käkslitage. Laboratorieför-
sök visade att det gick att framkalla käkslitage
hos åkersvartlöparen (Pterostichus meLanttrius
(llliger)), genom att låta djuren gräva fritt i be-
hållare med sandblandadjord och endast utfodra
dem med mjuka insektslarver (Wallin, 1988).

Den enda möjligheten att finna träsksam-
metslöparen i översvämmade kär är troligen
genom alternativa insamlingsmetoder såsom
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trampning i kombination med vattenhåvning.
Insamlingar i fler kärr skulle kunna ge svar frå-
gan om det finns ytterligare livskraftiga popula-
tioner av C. sulcicollis i Sverige. Kanske det
finns lokaler dar C. costulatus. C. sulcicollis och
C. quadrisulcatus förekommer tillsammans
även i vårt land. Fynden av de stora Chlaenius-
arterna på odikade myrar understryker betydel-
sen av att skydda dessa biotoper från utdikning
(Jonsell 1995, Gustafsson & Ahl6n 1996).

Tack
Vi vill rikta ett tack till länsstyrelsen i Gävle för till-
stånd att bedriva undersökningarna på Gustavsmu-
rarna och tiil Tomas Hallingbäck för artbestämning av

mossorna. Mats Jonsell och Göran Andersson har

lämnat värdefulla synpunkter på manuskriptet och
Philip Chiverton har granskat den engelska texten.
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