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fucicola (Allibert), har dött ut från sina gamla 
svenska och baltiska östersjöförekomster. 

Att det fortfarande finns möjlighet att upp-
täcka nya arter kan lätt konstateras genom en 
blick på omkringliggande länders artlistor. I t.ex. 
övriga nordiska länder finns ett antal arter reg-
istrerade vilka samtliga bedöms ha en teoretisk, 
i några fall t.o.m. trolig, möjlighet att påträffas 
inom landet. Räknar man dessutom med några 
arter som närmast påträffats i norra delarna av 
Centraleuropa hamnar det teoretiskt tänkbara an-
talet arter i landet mellan 85 och 90.

I föreliggande uppsats presenteras åtta nya 
arter fjädervingar för Sverige, vilket bringar det 
totala antalet registrerade arter upp till 80 (78 re-
centa). Det motsvarar knappt två tredjedelar av 
den totala europeiska artstocken. Detta är en hög 
siffra och skall ses i relation till andra europeiska 
länder vars artlistor relativt nyligen reviderats, 
t.ex. Tyskland med 76 arter (Böhme 2005), Stor-

Fjädervingarna - familjen Ptiliidae - hör till jor-
dens minst kända skalbaggsfamiljer. Trots ett 
totalt sett lågt artnumerär återstår säkert många 
arter att upptäcka, särskilt i tropikerna. Endast 
i Europa, i dess nordliga och centrala delar, 
kan fjädervingefaunan sägas vara någorlunda 
välkänd. 

För Sveriges del har kännedomen om arterna 
ökat i jämn takt. I 1960 års skalbaggskatalog 
(Hansen m.fl. 1960, Klefbeck & Sjöberg 1960) 
angavs 55 arter för landet, vilket nitton år senare 
- i 1979 års katalog (Silfverberg 1979) - ökat till 
66. Sju år senare bröt siffran igenom ”70-vallen” 
(Lundberg 1986), för att ytterligare sex år senare 
ha ökat till 71 (Silfverberg 1992) och i 1995 och 
2004 års kataloger till 72 (Lundberg 1995, Sil-
fverberg 2004). Den nya palearktiska katalogen 
anger likaledes 72 arter från Sverige (Johnson 
2004). Sörensson (2000) visade att två av dessa, 
Actidium coarctatum (Haliday) och Actinopteryx 
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britannien med 74 (Johnson pers. medd.) och 
Italien med 72 (Poggi 1995, Angelini & Sörens-
son 1997, Johnson 2003) (siffrorna har korriger-
ats av mig med avseende på inaktuella namn och 
synonymer). Att Sverige skulle vara det land i 
Europa som har flest fjädervingearter förefaller 
dock mindre troligt, och dagens höga siffror bör 
hellre tillskrivas ett något sämre kunskapsläge 
på kontinenten. Helt säkert kommer ytterligare 
ett antal arter att registreras där under de när-
maste åren. 

Dock kvarstår det intressanta faktum att den 
europeiska fjädervingefaunan, sett till antalet ar-
ter, är förbluffande likartad om man jämför  norr 
med söder. Hos många andra skalbaggsgrupper 
ökar artantalet påtagligt söderöver. Det finns i 
den svenska fjädervingefaunan (t.ex. inom släk-
tena Ptinella Motsch. och Acrotrichis Motsch.) 
ett ganska pregnant inslag av boreala skogsarter 
som delvis saknas längre söderut och som nätt 
och jämnt kompenseras av andra, sydliga arter. 
Till detta kommer även att många europeiska 
arter kan betraktas som ekologiska generalister, 
med god spridningsförmåga och därmed vid ut-
bredning. 

Flertalet av de arter som här anmäls som nya 
för landet har länge varit kända från ett eller 
flera nordiska grannländer och har därför varit 
mer eller mindre förväntade. Orsakerna till att 
de först nu uppdagats kan naturligtvis sökas i 
deras undangömda levnadssätt (t.ex. Ptinella 
britannica som bl.a. lever i mullvadsbon), 
men också i att deras faktiska utbredning tro-
ligtvis är inskränkt (Euryptilium gillmeisteri 
Flach, Microptilium palustre Kuntzen). I ett 
fall handlar det om en sentida immigrant från 
Nordamerika (Bambara contorta (Dybas)), i 
ett annat om en i Europa österut expanderande 
fuktmarksart (Acrotrichis henrici (Matthews). 
Under snabb spridning verkar även Acrotrichis 
sanctaehelenae Johnson och Acrotrichis nana 
Strand vara, den senare en dåligt känd art med 
osäker härkomst och som starkt liknar den van-
liga A. dispar (Matthews); se Vorst & Sörensson 
(2005). Fuktmarksarten Ptenidium longicorne 
Fuss har helt enkelt varit förbisedd. 

För vårt vidkommande är kanske Microptil-
ium palustre och Bambara contorta av särskilt 
intresse, eftersom de vardera representerar för 

vår fauna nya släkten vars utbredningshistorior 
är intressanta. 

Material och metoder
Nedan listas de för landet nya arterna i system-
atisk ordning. Samtliga refererade exemplar har 
bestämts eller kontrollbestämts av mig och be-
finner sig i insamlarens samling, om inte annat 
anges: m = hane; f = hona; AE = Arne Ekström; 
AN = Arne Nilsson; BE = Bertil Ericson; BJA 
= Bengt J. Andersson; BS = Bjørn Sagvolden; 
BV = Bert Viklund; GS = Gunnar Sjödin; GW 
= Gustaf Wängsjö; HA = Håkan Andersson; JG 
= Joja Geijer; JH = Joel Hallqvist; MJ = Mats 
Jonsell; MS = Mikael Sörensson; NJ = Nick-
las Jansson; OL = Olov Lundblad; OT = Olle 
Trottestam; PC = Peter Cederström; NRM = 
Naturhistoriska Riksmuséet, Stockholm; VM = 
Viggo Mahler; ÅL = Åke Lindelöw.

Ptenidium longicorne Fuss
Studerat material
SK. Kiaby s:n, Bäckaskog 24/7 1945 2 exx (GW i 
NRM); 
SK. Sövde, Ellestad (RN13684/61591) 24/11 2002 28 
exx (BE); 14/1 2003 5 exx (BE); 
ÖG. Finspång, Risinge, Vistinge 19/6 2002 1 ex (HA); 
se även Andersson (2004); 
ÖG. Linköping, Stjärnarp, Roxen 20/8 1998 (GS) 3 
exx ”under detritus på sandstrand”; 
UP. Biskops Arnö 31/5 1990 1 ex (AN); 13/6 1990 1 
ex (AN); 27/11 1994 1 ex (ÅL); 27/11 1999 1 ex (GS) 
vid ”sållning av strandförna”; 21/10 2001 1 ex (ÅL); 
UP. Ekolsund, Torpa 2/10 2001 1 ex (GS); 
UP. Kristineholm, Lohärad 25/5 1941 4 exx (OL i 
NRM); 
UP. Uppsala, Fredrikslund 9/5 1976 6 exx (OT i 
NRM); 
UP. Vassunda, Tursbo 16/10 1938 1 ex (OL i NRM); 
17/4 1939 1 ex (OL i NRM); 20/10 1939 3 exx (OL 
i NRM); 
DANMARK: SZ: Knudskov 8/6 1984 1m1f (VM); 
29/7 1984 1m (VM). 

Exemplaren från Bäckaskog hittades till-
sammans med fyra exemplar P. fuscicorne Er-
ichson, varav en nål av varje art bar en hand-
skriven etikett: ”P. brisouti Matth.”. Detta har 
ett visst intresse, eftersom namnet Ptenidium 
brisouti Matthews, 1872 tidigare figurerat i de 
svenska skalbaggskatalogerna. Arten Ptenidium 
longicorne Fuss, 1868 gick nämligen i kata-
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loger länge under namnet P. brisouti och upp-              
togs i 1939 års nordiska katalog såsom funnen 
i Halland, Västergötland, Södermanland och 
Uppland (Hansen m.fl. 1939). Senare kom både 
riktigheten i dessa uppgifter och artberättigan-
det att betvivlas (Klefbeck 1962) varför den helt 
sonika ströks ur 1960 års katalog (Klefbeck & 
Sjöberg 1960). 

Claude Besuchet visade senare att artstatusen 
nog var god men att P. longicorne var en äldre 
synonym till P. brisouti vilken därför måste byta 
namn (Besuchet 1971, 1976). Nordiska koleop-
terologer uppmärksammade aldrig detta varför 
äldre bestämningar av P. brisouti aldrig återkon-
trollerades. Det fick till följd att arten kom att 
saknas i alla efterföljande kataloger, trots när-
varo av korrekt bestämda exemplar i t.ex. Riks-
muséets samlingar. Först med den nya lettiska 
katalogen (Telnov m.fl. 1997) återkom arten på 
den nordisk-baltiska scenen, och det är nu dags 
att återupprätta dess status även i Skandinavien. 

I Norden föreligger hittills material av P. 
longicorne från Danmark och södra Sverige. 
Fyndomständigheterna och fyndens spridning 
antyder att arten troligtvis har en än större ut-
bredning, möjligtvis även inkluderande södra 
Norge och södra Finland, länder från vilka do-
kumentation ännu saknas. I Baltikum finns ex-

emplar kända från Lettland. 
Det är en i Europa spridd men inte särskilt 

vanlig art och får betecknas som ’västpaleark-
tisk’ i utbredningen då den även förekommer         
i Nordafrika och SV Ryssland. Från Brittiska 
öarna i väster breder den ut sig i det kontinentala 
Europa och når österut åtminstone till moskva-
regionen i Ryssland (pers. obs.). Sydösterut har 
jag sett material från Kaukasus. Uppgiften för 
Syrien i den palearktiska katalogen (Johnson 
2004) är tveksam och bör kontrolleras.

Ptenidium longicorne är en marklevande art 
som bara uppträder i miljöer som ansluter till 
vatten av något slag. Typiska livsmiljöer om-
fattar bl.a. bäckraviner, skognära sjökanter och 
kärrkanter, där arten kan påträffas vid sållning 
av fuktig förna och driftränder. Flera svenska 
exemplar härrör från sållning av detritus på 
sand- och grusstränder vid sjöar. 

I Mellaneuropa uppträder den gärna i grus 
och sand nära vattenlinjen längs bäckar och 
andra vattendrag, stundom tillsammans med 
arter av släktet Actidium Matthews. Därigenom 
skiljer den sig från de flesta närstående arter vil-
ka vanligen uppträder i mindre fuktiga miljöer, 
exempelvis P. formicetorum Kraatz (myrstackar 
och skogsförna) och P. pusillum (Gyllenhal) 
(komposter, avfall och djurbon). Endast den 

Figur 1. – a) Ptenidium longicorne Fuss. – b) Ptenidium pusillum (Gyll.). – c) Ptenidium formicetorum Kr. 

ba c
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mindre P. fuscicorne Erichson förekommer re-
gelbundet på liknande biotoper, och så var också 
fallet på flera av ovannämnda lokaler. Därmed 
föreligger en liten risk för förväxling, eftersom 
P. fuscicorne också är en mörk art med mörk 
antennfärg. Dess litenhet, kraftiga punktur och 
osedvanligt långa översidesbehåring gör dock P. 
fuscicorne lättigenkännlig. 

Kännetecken
Arterna inom pusillum-gruppen (ssk. P. longi-
corne, P. formicetorum och P. pusillum) är snar-
lika till utseendet och står varandra systematiskt 
mycket nära. Bland annat är utformningen av 
genitalierna i princip identiska (Besuchet 1971). 
Övergångsformer är inte ovanliga, särskilt i 
Central- och Sydeuropa. De är därmed svår-
skiljda och står ofta förväxlade i samlingarna. 
Särskilt vissa former av de variabla P. pusillum 
och P. formicetorum vållar ofta besvär, medan P. 
longicorne uppvisar små men konstanta karak-
tärsskillnader, vilket underlättar bestämning.

Ptenidium longicorne skiljer sig från de 
övriga arterna framför allt genom kortare och 
lite glesare täckvingebehåring (jfr. Fig. 1a-c), 
kraftigt byggd kropp med bred halssköld (Fig. 
1a), helmörk kropp (ofta lacksvart) och relativt 
mörka, dovt färgade antenner (bruna eller mörkt 
gulröda). Därtill är den kölade kanten, som 
skiljer den in-/nervikta täckvingesidan (epipleu-
ron) från översidan, fin och jämn ända fram till 
täckvingebasen (tydligt tjocknande nära basen 
hos P. pusillum). 

Nedan ges en enkel bestämningsnyckel till 
pusillum-gruppens nordiska arter (undantaget 
den lättigenkännliga, starkt och grovt punk-
terade havsstrandarten P. punctatum (Gyll.)). 
Nyckeln är baserad på typiska, utseendemäs-
sigt genomsnittliga individer från Nordeuropa 
och täcker inte in övergångs- och extremformer. 
Särskilt P. pusillum och P. formicetorum varier-
ar starkt, och avvikande former kan vara ytterst 
svårbestämda. Det är därför en stor fördel att ha 
säkert bestämt referensmaterial att tillgå, gärna 
från ett stort geografiskt område. En del karak-
tärsskillnader är små och svårformulerade, men 
jag har valt att ändå ta med dem för att förankra 
bestämningen ytterligare. 

Den nära relationen inom artgruppen indik-
erar att artbildningsprocessen sannolikt inte är 

avslutad. De praktiskt taget identiska genitalier-
na understryker detta. Tre av arterna står varan-
dra så nära att man möjligen kan tala om ’ekolo-
giska former’ snarare än reella arter (P. pusillum, 
P. formicetorum och P. longicorne). Skälet till 
att jag tills vidare väljer att betrakta dem som 
goda arter är att en stor majoritet av gruppens in-
divider konsekvent låter sig hänföras till endera 
av formerna, och att dessa likaledes konsekvent 
skiljer sig åt ekologiskt. Detta innebär möjligen 
att pusillum-gruppens artbildningsprocess kan 
vara ett exempel på s.k. sympatrisk artbildning, 
d.v.s. artbildning utan föregående geografisk 
isolering. Sådan är dock svår att verifiera, ef-
tersom vi inget vet om arternas förhistoria (t.ex. 
hur istiderna påverkat populationerna) och 
eventuella evolutionära ’flaskhalsar’ med därpå 
följande diversifiering. 

Bestämningsnyckel
Kroppslängden är mätt från munsköldens fram-
kant till täckvingarnas bakkant på torrmonterade 
exemplar. 

1. Antenner vanligen dovt färgade, bruna, brungula 
eller mörkt rödgula, mindre skarpt kontrasterande 
mot kroppen, ofta mörkare än benen. Täckvingar 
svarta-svartbruna, aldrig nötbruna. På stränder 
och fuktmarker nära vatten................................ 2

–  Antenner ljusa, i regel ljust gula, halmgula eller ljust 
rödgula, skarpt kontrasterande mot den mörka 
kroppsfärgen. Täckvingar svarta-nötbruna. I olika 
biotoper men sällan stränder och fuktmarker och 
vanligen ej nära vatten....................................... 3

2. Halssköld och täckvingar med lång och tät be-
håring, enskilda hår ofta starkt ’överlappande’ 
varandra över hela kroppen. Punktur ofta grov, 
grund, vissa punkter (ssk på halsskölden) med 
’ring’. Skutellens tvärfåra, utöver mitt- och sido-
groparna, oftast med en rad fina, m. el. m. tyd-
liga små gropar. Liten, satt art med kort bakkropp 
(0.80-0.94 mm)............................... P. fuscicorne

– Halssköld och täckvingar med kort och gles be-
håring, enskilda hår ej ’överlappande’ varandra 
(Fig. 1a). Punktur fin, distinkt, ej ’ringformig’. 
Skutellfårans smågropar otydliga. Stor och bred 
art (0.93-1.07 mm)......................... P. longicorne

3. Genomsnittligt något mindre och gracilare byggd 
art (längd: 0.90-1.06 mm) (Fig. 1c). Översida 
jämnt rundad och starkt välvd med spegelglans. 
Kroppsbehåring gles, oftast tunn, fin och betydligt 
kortare än hos följande art (Fig. 1c). Halssköld 
och täckvingar något smalare (bredd: 0.41-0.45 
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resp. 0.48-0.53 mm). Täckvingar bara något 
bredare än halsskölden (1.12-1.17X), deras färg 
stundom nötbrun. Täckvingepunktur ofta svag. 
Halssköldens sidokant smalt avsatt. Skutellfåra 
vanligen nästan glatt. Bakbröst glatt. Epipleural-
kant fin, jämnsmal. I skogsförna samt i bon av 
myror i marken, stackar och i träd........................
................................................... P. formicetorum

– Stor, kraftig art med bred, något plattad kropp (Fig. 
1b) (längd: 1.00-1.08 mm). Halssköld och täckv-
ingar bredare (bredd: 0.45-0.49 resp. 0.54-0.59 
mm), täckvingar tydligt bredare än halsskölden 
(1.13-1.27X). Kropp vanligen helmörk, säl-
lan med bruna täckvingar. Översida ofta mindre 
slät, med ojämn glans. Täckvingepunktur ganska 
kraftig, tydlig och m. el. m. tät. Kroppsbehåring 
längre, tätare och tydligare än hos föregående art. 
Halssköldens sidokant ofta något brett avsatt. 
Skutellfåra stundom lite ojämn med tendens till 
små gropar (utöver mitt- och sidogropar). Epi-
pleuralkant ofta tjockare framtill. Bakbröst något 
läderartat i ytan. I kompost, gödsel, avfall, spill-
ning, djurbon, as o.dyl......................... P. pusillum

Bambara contorta (Dybas)
Studerat material
BL. Tubbaryd, Karlshamn 3/9 2006 1f (BE); d:o 5/10 
2006 2ff (BE); d:o 17/10 2006 3 exx (BE), samtliga 
vid sållning i ”flishög på ruderatmark”. 

Bambara Vuillet är ett i huvudsak tropiskt 
släkte av mellanstora fjädervingar som f.n. 
inkluderar 15 arter i världen (Sörensson & John-

son 2004). Många arter påminner ytligt om arter 
av släktet Acrotrichis Motsch. men är genoms-
nittligt mindre och något ljusare i färgen. De ut-
gör i själva verket en ganska isolerad grupp inom 
familjen och känns enkelt igen på sina bakhöfter 
som är hopstötande, något som bland övriga eu-
ropeiska fjädervingar endast förekommer hos 
släktena Euryptilium Matth., Baranowskiella 
Sör. och Nossidium Er.. I tropikerna uppträder 
Bambara-arterna ofta i stort antal, särskilt i lite 
torrare skogsförna, och dominerar då ofta skal-
baggsfaunan (Sörensson pers. obs.). 

Arten Bambara contorta (Dybas) beskrevs 
ursprungligen från Florida (USA) men har visat 
sig förekomma på vitt skilda ställen inom jordens 
tropiska områden. Oväntat dök den nyligen upp 
i Europa, det första fyndet i en tempererad kli-
matzon. Fyndet gjordes under bilhåvning utan-
för Hamburg i nordvästra Tyskland - för övrigt 
i sällskap med en annan Bambara-art: B. fusca 
Dybas - och följdes där av fler (Sörensson & 
Johnson 2004). Arten är uppenbarligen etablerad 
i området.

I Florida har B. contorta hittats i förna och 
vedavfall i och i anslutning till skogsmiljöer. 
Eftersom hanar inte är kända och arten är en do-
kumenterad flygare har den sannolikt god sprid-
ningspotential. Det var väl därför inte alldeles 
oväntat att den nu även dokumenterats i Syd-
sverige. Habitatet i Blekinge överensstämmer 
ganska väl med erfarenheter från andra håll, och 
troligen attraheras arten till miljöer med förna-
blandat vedavfall där vissa svampar trivs.

Kännetecken
För att vara en Bambara är artens kroppsform 
ovanligt långsmal och jämnbred (Fig. 2a). Där-
vid minner den mycket om arter tillhörande släk-

Figur 2. Bambara contorta (Dy-
bas), hona. – a) Habitus. Endast 
delar av översidans ytskulptur 
och behåring utritad. Kroppslän-
gd: 0,61 mm. – b) Spermatheca. 
Bambara contorta (Dybas), fe-
male. – a) Habitus. Only parts 
of body sculpture illustrated. 
Length of body: 0,61 mm. – b) 
Spermatheca. 

b
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tet Euryptilium Matth. Från detta släkte skiljer 
sig Bambara-arterna bl.a. genom att bakkropps-
spetsen (pygidium) är otandad (2 små tänder hos 
Euryptilium), mellanbröstet är tydligt kölat mel-
lan/framför mellanhöfterna och facettögonens 
bakkant är liksom urgröpt och försedd med en 
fin, skarp kant (mot vilken halssköldens fram-
hörn ansluter). Översidan är mycket tätt och fint 
punkterad med tät och fin behåring och med re-
gelbundet romboid mikroretikulation. 

Torrmonterad uppgår kroppslängden hos B. 
contorta till 0.6 mm. Kroppen är i stort sett jämn-
bred, långsmal (Fig. 2a) och halsskölden är inte 
bredare än täckvingarna, något som kontrasterar 
mot den vanligen bakåt avsmalnande kroppsfor-
men hos flertalet andra släktingar. Kroppen är 
svartaktigt brun vilket kontrasterar mot de ljus-
gula antennerna och benen. I övrigt är översidan 
svagt glänsande med tät och fin nedliggande be-
håring, fin punktering och ganska svag men tät 
mikroretikulation. 

Från andra Bambara-arter skiljer sig arten en-
kelt på spermathecans form och utseende (Fig. 
2b) där de distala delarna är långa och tunna, 
bildande ett ’nystan’. 

Euryptilium gillmeisteri Flach
Studerat material
ÖL. Högsrum, Ekerum 18/10 2001 1m ”förna i ädel-
lövskog” (BE). 

Släktet Euryptilium Matth. är artfattigt och 
verkar vara ett renodlat europeiskt faunaele-
ment. Endast två arter är kända. Euryptilium. 
saxonicum (Gillm.) (Fig. 4b) har en mer nordlig 
utbredning och är bl.a. utbredd i Skandinavien 
och Finland. I Sydeuropa förekommer den bara 
i bergstrakternas höglänta skogar. 

Mer sydlig och i princip bunden till Europas 
lövskogsområden är E. gillmeisteri Flach (Fig. 
4a). I Norden har denna art hittills endast påträf-
fats på några få värmegynnade lokaler, dels vid 
Oslo i Sydnorge (senaste fynd från 1959; se Sö-
rensson & Kvamme (1995)), dels på nordöstra 
Själland i Danmark (två mer än etthundra år 
gamla fynd samt ett nyare från 1985); se Fig. 3. 
Trots en vidsträckt europeisk utbredning (John-
son 2004) uppträder E. gillmeisteri sällsynt, 
sporadiskt och mest enstaka. I motsats till E. 
saxonicum, som typiskt uppträder i spillning, as 
och komposter, tycks E. gillmeisteri huvudsak-

ligen förekomma i förna i anslutning till olika 
slags lövträd i skogsområden, t.ex. under skiv-
svampar, vid basen av träd, i savdränkt förna, 
i svampig ved under nedbrytning etc.. Troligen 
är dess populationer relativt individfattiga och 
glesa och därför svårfunna.

Fyndet av E. gillmeisteri vid Ekerum på Öland 
är något överraskande, eftersom lokalen genom 
åren besökts av många entomologer. Möjligen 
skulle det tyda på att arten är nyinvandrad. Det-
ta misstänker Colin Johnson gäller England där 
nyligen det första brittiska fyndet gjorts (John-
son 2001). Tills motsatsen bevisats tror jag dock 
att arten, trots allt, faktiskt funnits på platsen en 
längre tid, men att den p.g.a. sin litenhet, sitt 
speciella levnadssätt och sitt sannolikt låga in-
dividnumerär hittills undgått upptäckt. Den är 
heller inte känd som en ivrig flygare och har, i 
motsats till sin släkting E. saxonicum, t.ex. ald-
rig fångats i bilhåv eller i fönsterfällor. Varken i 
Norge eller Danmark har några fler fynd gjorts, 
trots eftersök i passande biotoper inom de gamla 
fyndområdena. 

Djurgeografiskt smälter förekomsten väl in 
i bilden. Ekerumsområdet är välkänt för sina 
isolerade artförekomster bland skalbaggar och 
andra insekter, och det kan därför tänkas att E. 

Figur 3. Den nordiska utbredningen av Euryptilium 
gillmeisteri Flach (vita prickar) och Microptilium 
palustre Kuntzen (svarta prickar). 
The distribution of Euryptilium gillmeisteri Flach 
(white dots) and Microptilium palustre Kuntzen 
(black dots) in the Nordic countries.
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gillmeisteri delar invandringshistoria med andra 
arter med isolerad öländsk förekomst. Samti-
digt kan det naturligtvis inte uteslutas att arten 
av ovan nämnda skäl kan vara förbisedd även 
på fastlandet och därför går att finna med riktat 
eftersök. 

Bestämningsnyckel
De båda arterna inom släktet Euryptilium står 
varandra nära och kan ibland vara svåra att 
skilja. I bestämningsnyckeln nedan sammanfat-
tas de bästa skiljetecknen, och där hänvisas även 
till illustrationer av hangenitalierna. 

1. Större, kraftigare art (Fig. 4a). Antenner vanli-
gen gula. Halssköld relativt slät, i bakre delen 
med gles, ganska svag kornighet som är glesare 
än täckvingarnas, dess mikroretikulation tydlig. 
Penis kraftig, med bred, något rektangulär spets, 
dess inre armatur komplicerad (Fig. 4c). Längd: 
0.8 - 0.9 mm.................................. E. gillmeisteri

– Mindre och smalare art (Fig. 4b). Antenner van-
ligen brungula. Halssköld överallt tydligt och 
ganska tätt kornig, ungefär som på täckvingar-

na, dess mikroretikulation otydlig p.g.a. korn-
igheten. Penis slankare, med smalare, avrun-
dad spets och annorlunda inre byggnad (Fig. 
4d). Längd: 0.75 - 0.85 mm......... E. saxonicum 

Microptilium palustre Kuntzen
Studerat material
ÖL. Torslunda, Södra Utmossen 14/1 2001 5 exx 
”sållning av förna i kanten av alvarvät”, samt senare 
många exemplar vid upprepade besök (BE); 
ÖL. Mossberga, Gladvatten 13/12 2001 4 exx (BE); 
13/3 2002 102 exx (BE). 

Släktet Microptilium utgör ett intressant till-
skott i den svenska faunan. Liksom hos Euryp-
tilium tycks släktets förekomst vara begränsad 
till Västpalearktis, främst Europa. Det innehåller 
två snarlika arter varav en (Microptilium palus-
tre Kuntzen) sedan gammalt har varit känd från 
Danmark (Hansen 1968), det enda nordiska land 
med dokumenterade förekomster. På 1980-talet 
återfanns denna art i antal på två lokaler på Själ-
land (Hansen & Pritzel 1987, Mahler 1987). De 
här nu publicerade fynden är således de första 
från den skandinaviska halvön (Fig. 3). 

Figur 4. Euryptilium spp. Habitus (a-b), skalstreck: 0,5 mm. Aedeagus, sedd underifrån (c-d), skalstreck: 0,1 
mm. – a och c) Euryptilium gillmeisteri Flach. – b och d) Euryptilium saxonicum (Gillm.). 
Euryptilium spp. Habitus (a-b), scale bar: 0,5 mm. Aedeagus, ventral view (c-d), scale bar: 0,1 mm. – a and c) 
Euryptilium gillmeisteri Flach. – b and d) Euryptilium saxonicum (Gillm.). 

ba
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Båda Microptilium-arterna är ovanliga och 
uppträder m. el. m. sporadiskt inom sina utbred-
ningsområden. De är båda ekologiskt bundna till 
äldre, etablerade sump- och fuktmarksområden 
med lång kontinuitet. Den nordligaste arten av 
de två (M. palustre) har en relativt begränsad 
utbredning, med tyngdpunkt i Västeuropa men 
med en till synes isolerad förekomst i Ungern 
(pers. obs.). Microptilium pulchellum (Allib-
ert) har en vidare men mer sydlig utbredning 
och är inte känd från Tyskland eller ens norr 
om Alperna (Johnson 2004, Köhler & Klaus-
nitzer (1998)). Jag har dock sett exemplar från 
Sachsen i sydöstra Tyskland, vilket indikerar 
en större, tills vidare okänd utbredning norrut, 
och den förekommer också på några isolerade 
lokaler i södra England. 

Den splittrade utbredningsbilden hos bägge 
arterna är sannolikt ett kombinerat resultat av 
ekologisk specialisering, fuktmarkernas gener-
ella minskande i de industrialiserade delarna av 
Europa, samt ett visst förbiseende. Noggrant 
eftersök i Centraleuropa skulle säkert avslöja 
fler lokaler, i fallet M. palustre även i Polen och  
Nordtyskland. Det är dock troligt att åtminstone 
de nordligt belägna lokalerna idag är mer eller 
mindre starkt isolerade från varandra och knap-
past kommunicerande. Microptilium-arterna 
verkar heller inte vara aktiva flygare i någon 

nämnvärd grad, eftersom luftfångade individer 
hittills aldrig dokumenterats.

I perspektiv av det som sagts ovan är de öländ-
ska förekomsterna mycket intressanta. Djurgeo-
grafiskt handlar det säkert om starkt isolerade 
populationer där närmaste (danska) förekomster 
ligger hundratals kilometer bort. Att arten skulle 
vara förbisedd på övriga Öland och i de syd-
svenska mellanområdena förefaller inte särskilt 
troligt men kan naturligtvis inte uteslutas helt. 

Eftersom båda lokalerna på Öland ansluter 
till Mittlandsskogen bör koncentrerat sökande 
ske framför allt på mellersta Öland, särskilt vid 
ännu öppna eller halvöppna, värmegynnade våt-
marker där lite förna ansamlats mellan starrtuvor, 
på torvjord och bland lågvuxna buskar (av t.ex. 
vide). På Själland förekom arten i stort antal un-
der löv och i mossa i ett gammalt videkratt med 
inslag av bl.a. extremrikkärr och små vattenhål 
på kalkbergrund (Hansen & Pritzel 1987). 

Kännetecken
Släktet Microptilium Matth. utmärks tillsam-
mans med Ptinella Motsch., Pteryx Matth., 
Acrotrichis Motsch., Nephanes Thoms., Baeocr-
ara Thoms., Smicrus Matth. och Actinopteryx 
Matth. av avkortade, baktill tvärt eller snett 
avskurna täckvingar som lämnar ett eller flera 
bakkroppssegment synliga (Fig. 5a). Övriga nor-
diska fjädervingesläkten har baktill avrundade 
täckvingar som nästan helt täcker bakkroppen. 
Från de föregående släktena, undantaget honan 
av Actinopteryx, skiljer sig Microptilium genom 
tydligt separerade sista och nästsista bakkropps-
tergiter. Hos dem och hos hanen av Actinopteryx 

Figur 5. Microptilium palustre 
Kuntzen, hona. – a) Habitus. Skal-
streck: 0,5 mm.  – b) Spermatheca. 
Skalstreck: 0,05 mm. 
Microptilium palustre Kuntzen, 
female. – a) Habitus. Scale bar: 
0,5 mm.  – b) Spermatheca. Scale 
bar: 0,05 mm. 

b
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är dessa tergiter sammansmälta. Släktet Acti-
nopteryx ser dock mycket annorlunda ut i övrigt 
med sin breda, Acrotrichis-liknande kropp; se 
f.ö. också Hansen (1968) och Besuchet (1971). 

Släktet Microptilium står systematiskt rela-
tivt nära Ptinella och Pteryx men skiljs lätt från 
dem på sin starkt hjärtformiga halssköld med ett 
baktill i mitten svagt och flackt, parigt intryck 
(Fig. 5a), brunsvart kroppsfärg, långsmal paral-
lell gestalt, ej rundade (från mellanhöfterna utåt/
framåt utgående) sidosömmar på bröstet och 
breda, tätt sittande bakhöfter. Ögon och flyg-
vingar är fullt utvecklade. 

Vår art, Microptilium palustre, står mycket 
nära den sydligare M. pulchellum och skiljes 
säkrast på genitalier (Fig. 5b) eller sekundära 
könskaraktärer (Hansen 1968, Besuchet 1971). 
Eftersom M. pulchellum knappast kan förväntas 
påträffas här är detta inte något problem. Denna 
arts närmaste förekomster finns i den östtyska 
delstaten Sachsen, i Ungern samt i södra Eng-
land. 

I övrigt utmärks M. palustre av en något glän-
sande översida med en ganska tät, utbredd, svagt 
kornig punktering och fin, distinkt, bakåtriktad 
och nedliggande ljus behåring. Färgen varierar 
från brunsvart till brun med antenner och ben av 
gul färg. Ögonen är förhållandevis stora. Täck-
vingarna är ungefär eller drygt dubbelt så långa 
som halsskölden och ca 1/3 längre än breda (Fig. 
5a). 

Ptinella britannica Matthews
Studerat material
SK. Genarp, Häckebergasjön 21/3 2000 1f ”lövförna 
vid sjöstrand” (BE);
ÖL. Torslunda, S. Utmossen 13/3 2001 2 exx ”i förna 
vid alvarvät” (BE); 13/3 2001 1m ”sållning av förna 
med musbo vid alvarvät” (BE); 18/10 38 exx (BE).

Ptinella britannica Matth. har varit förväntad 
i Sverige ända sedan de relativt färska danska 
fynden på Själland och Lolland gjordes (Han-
sen & Pritzel 1987), och senare på flera andra 
själländska lokaler samt på Fyn (Hansen 1996). 
I Danmark, liksom på kontinenten, har arten 
främst visat sig förekomma i mullvads- och 
sorkbon på fuktigare marker, och den verkar ha 
ett rent underjordiskt levnadssätt. Arter av släk-
tet Ptinella är annars vanligen vedlevande. 

Fyndet vid Häckebergasjön är intressant, 

eftersom det gjorts inom ett område som varit 
föremål för intensiva markundersökningar av 
talrika entomologer och samlare sedan 1970-
talet. Detta tyder på att arten (liksom i Danmark) 
möjligen kan vara nyinvandrad och således på 
spridning. Det kan dock inte uteslutas att arten 
tidigare förbisetts p.g.a. sin litenhet och sitt 
speciella levnadssätt. 

Ptinella britannica beskrevs ursprungligen 
från England men är numera känd från ganska 
vidsträckta områden i Väst- och Centraleuropa 
(Johnson 2004). Den har nyligen även konstat-
erats i material insamlat 1967 från sorkbon på 
en lokal i Ontario i östra Kanada, vilket är det 
första dokumenterade fyndet från Nordamerika 
(Sörensson 2003). De många nya fynden i Dan-
mark, det ’plötsliga’ uppträdandet i Sverige och 
det relativt färska fyndet i Ontario kan således 
tolkas som att arten befinner sig i en expansiv 
spridningsfas. 

Ekologiska data och närmare fynduppgifter 
är generellt sparsamma. Det hänger antagligen 
samman med artens undangömda levnadssätt. 
Förutom i bon av mullvad och vattensork an-
tyder de öländska fynden att även bon av möss 
duger. Sannolikt kan olika slags smågnagarbon 
komma ifråga. Såväl de danska som de svenska 
fynden har gjorts i fuktiga eller halvfuktiga, 
öppna till halvöppna miljöer. I fuktiga gångar 
och bon av smågnagare trivs olika slags svam-
par och det är sannolikt de (vars sporer förtärs) 
som lockar arten. Fynden i ’förna’ indikerar att 
arten sannolikt strövar omkring i markskiktet, 
åtminstone i gnagarbonas närhet.

Samtliga individer hittills funna i Sverige, 
troligen även i Danmark (se  Hansen & Prit-
zel 1987, J. Pedersen pers. medd.), verkar höra 
till den vinglösa formen med reducerade ögon 
(forma aptera) (se Fig. 6a) och saknar alltså 
förmåga till spridning genom flykt. Detta talar 
egentligen emot en sentida (snabb) invandring. 
Det är dock inte uteslutet att den ovanligare 
morfen med fullt utbildade flygvingar faktiskt 
finns (men ännu inte hittats), eller att spridning 
kan ske på annat sätt, t.ex. genom att lifta med 
olika smågnagare.

Kännetecken
Liksom övriga Ptinella-arter utmärks P. britan-
nica av en platt gestalt i kombination med ljus, 
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vanligen gul eller gulbrun färg samt en halssköld 
som är bredast framför mitten (Fig. 6a). Från 
närstående arter (P. limbata (Heer), P. denticollis 
(Fairm.) och P. johnsoni Rut.) skiljes den enklast 
på att huvudets nätmaskor är svaga och otydliga, 
vilket ger huvudet en starkt glänsande yta, och 
på tydligt mindre och smalare halssköld i förhål-
lande till täckvingarna (hos de andra tre arterna 
är denna relativt sett större och nästan lika bred 
som täckvingarna) (jfr. Fig. 6a). Dessutom har 
täckvingarna en påtagligt tät, ’rivjärnsartad’ 
punktur, och deras invikta sidodel (epipleuron) 
är avgränsad genom en distinkt (framtill tjock-
are) kant. Facettögonen hos den ovingade for-
men (f. aptera) är mindre, smalare och något 
njurformade och bär ca 16 facetter (ca 20 hos 
P. denticollis och ca 25-30 hos P. limbata) (Fig. 
6c-e). Därtill är honans spermatheca karakteris-
tisk och omöjlig att förväxla med någon av de 
andras (Fig. 6b). 

Acrotrichis henrici (Matthews)
Studerat material
SK. Brönnestad, Hovdala 24/10 2003 1f ”i förna vid 
damm” (BE); 4/11 2003 3 exx (BE); 12/12 2003 31 

exx ”förna vid damm i lövskog” (BE); 
BL. Bräkne-Hoby s:n, Björkeryd, Bräkneån 3/4 2006 
flera exx ”sållning av drift” (BE);
ÖG. Motala, Godegård 4/8 2002 1f (HA); 19/6 2002 
8ff (HA); 
ÖG. Norrköping, S:t Johannes, Blixholmen 8/7 2002 
5ff (HA);
ÖG. Mjölby, Västra Harg, Kilarpesjön 15/6 2003 2ff 
(HA); 
UP. Stockholm, S. Djurgården, Isbladskärret 18/10 
2002 1f (GS) ”sållning av strandförna”. 

Den lilla svartglänsande Acrotrichis henrici 
(Matth.) (Fig. 7a) hör till den skara arter som 
länge varit förväntad i Sverige. Arten beskrevs 
ursprungligen från Nordamerika men upptäck-
tes i England 1966. Därefter har den invaderat 
det kontinentala Västeuropa och sakta spridit 
sig vidare österut. Endast honor är kända i Eu-
ropa, och uppenbarligen fortplantar den sig här 
på parthenogenetisk väg, utan inblandning av 
hanar, vilket naturligtvis underlättar spridnin-
gen. Dess spridningshistoria i Europa beskrivs i 
Sörensson & Johnson (2004); se även Sörensson 
& Kvamme (1995) och Sörensson (2001). 

I Sverige dokumenterades de första indi-
viderna av Håkan Andersson i Östergötland 

Figur 6. Ptinella spp., 
vinglös morf (forma ap-
tera). – a) Ptinella britan-
nica Matth., hane. Habitus. 
Skalstreck: 0,5 mm.  – b) P. 
britannica Spermatheca. 
Skalstreck: 0,1 mm. – c-e) 
Höger facettöga sett från 
höger sida. Skalstreck: 0,05 
mm. – c) P. britannica. – d) 
P. limbata (Heer). – e) P. 
denticollis (Fairm.). 
Ptinella spp., forma ap-
tera. – a) Ptinella britan-
nica Matth., male. Habitus. 
Scale bar: 0,5 mm.  – b) P. 
britannica. Spermatheca. 
Scale bar: 0,1 mm. – c-e) 
compound eye, right lateral 
view. Scale bar: 0,05 mm. 
– c) P. britannica. – d) P. 
limbata (Heer). – e) P. den-
ticollis (Fairm.). 
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(Andersson 2004), märkligt nog på flera lokaler. 
Detta var anmärkningsvärt, dels eftersom att 
det indikerade att arten funnits i landskapet en 
tid men tydligen undgått upptäckt i övriga Syd-
sverige, dels för att den helt säkert har invaderat 
landet västerifrån (via Danmark och Norge) och 
därför borde ha påträffats i de sydliga och syd-
västra landskapen först. Detta visades i och för 
sig också strax därpå då arten återfanns i Skåne 
och nyligen i stort antal i Blekinge. Helt visst 
torde arten vid det här laget vara vitt spridd i 
Götaland och kanske en bit vidare norrut, vilket 
man enkelt bör kunna konstatera genom efter-
sök på ägnade lokaler.

Utseendemässigt är A. henrici en relativt 
karakteristisk art, men eftersom den förekom-
mer i en biotop som gärna frekventeras av en 
del andra Acrotrichis-arter är det risk att den 
förväxlas eller förbises och inte insamlas. Man 
bör alltså om möjligt montera och preparera 
lite olika ’typer’ från sin fångst av detta svåra 
släkte.

Acrotrichis henrici är en utpräglad fuktmark-

sart och förekommer främst i anslutning till 
vatten, t.ex. vid sjökanter, stränder av åar och 
bäckar, i kärr och andra sumpområden, gärna i 
skuggiga lägen. Den lever och utvecklas i fuk-
tig förna och kan lokalt uppträda i stort antal. 
I Blekinge har den på några lokaler på kort tid 
etablerat sig och blivit ett dominerande inslag i 
fuktig förna i kanten av vatten (B. Ericson pers. 
medd.). 

Kännetecken
Från andra Acrotrichis-arter skiljer sig A. henrici 
enklast på spermathecans utformning (Fig. 7b). 
Denna är ovanligt ljus i färgen och består av få, 
tunna slingor, varav den basala bildar en enda 
enkel ’ring’. I övrigt utmärks arten av mörk, 
sidenglänsande, ganska välvd översida med 
distinkt men ganska fin punktering, glänsande 
huvud och halssköld med otydlig mikroretiku-
lation, samt baktill tydligt krökta, lite ’nedhän-
gande’ halssköldssidor (Fig. 7a). Särskilt typiskt 
och iögonfallande är de mörkfärgade, ofta nästan 
svarta antennerna, något som är ovanligt inom 

Figur 7. Acrotrichis henrici (Matth.), hona. – a) 
Habitus. Kroppslängd: 0,9 mm. – b) Spermatheca. 
Skalstreck: 0,1 mm. 
Acrotrichis henrici (Matth.), female. – a) Habitus. 
Body length: 0,9 mm. – b) Spermatheca. Scale bar: 
0,1 mm. 

a
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släktet (endast den nordliga taigaarten A. sjo-
bergi Sundt bland de större Acrotrichis-arterna 
har svartaktiga antenner; medan några av de 
vanliga arterna ibland också kan ha förmörkade 
antenner, dock inte nästan svarta). 

Acrotrichis nana Strand
Studerat material
SK. Ängelholm 6/6 1978 1m ”sållad ur jäsande gräs-
kompost utlagd i yngre plantering av gran ej långt 
från kusten” (MS);
ÖL. Böda 9/7 1988 1m vid ”bilhåvning längs tall-
skog” (PC);
ÖG. Linköping, Vist, Skälstorp 12/7-16/8 2004 1m 
”fö-fälla grov sälg” (HA, coll. GS); 
NORGE: Brønnøya, Asker [EIS 28] 19/6 1944 leg. A. 
Strand (holotypus); 
DANMARK: NEJ: Tofte Skov, Industribunn 11/9 
2005 1m leg. J. Pedersen;
FINLAND: Sa: Pertunmaa, Seppälänjoki 30/5-29/6 
2005 1m leg. P. Martikainen;
HOLLAND: De Imbosch, Imboschberg 8/6 2003 1f 
leg. O. Vorst;
TYSKLAND: Thüringen, Burgk, Bleiberg, Saale 3/8 
2004 2 exx leg. W. Apfel ”Autokätscher”;
POLEN: Pojezierze Mazurskie, Maldyty (DE17) 21/5 
2005 1m leg. R. Gawronski.

Detta har fram till nu varit en missförstådd 
art, länge betraktad som en synonym till den 
allmänt förekommande spillningsarten Acro-
trichis dispar (Matth.) (Vorst & Sörensson 
2005). Den beskrevs 1946 av Andreas Strand 
på grundval av ett honexemplar insamlat 1944 
på Brønnøya i Oslofjorden (Strand 1946). Strax 
därpå synonymiserades arten med A. dispar av 
Sundt (1958), eftersom honornas spermathecor 
syntes identiska, liksom i stort sett även övriga 
utseendet. 

För ca tio år sedan fick jag mig tillsänt en 
samling ptiliider för bestämning av Peter Ced-
erström. I den upptäckte jag ett öländskt hanex-
emplar av vad som till det yttre såg ut att vara A. 
dispar men vars penis avvek starkt. I tron att det 
rörde sig om en för vetenskapen ny art ställde 
jag exemplaret åt sidan i hopp om att fler skulle 
dyka upp. Detta skedde också i det att jag senare, 
vid förnyad genomgång av mitt eget material av 
A. dispar, upptäckte ännu en hane, identisk med 
den öländska. Det stod nu klart att en tvillingart 
till A. dispar förelåg. 

I samma veva fick jag en förfrågan från Os-

car Vorst i Holland om kontroll av en för veten-
skapen ny Acrotrichis-art som insamlats i antal 
under ox- och griskadaver. Till min förvåning 
visade sig Oscars ’nya’ art vara identisk med den 
svenska arten. Oscar, som även studerat den dit-
tills okända honan, hade funnit att honans sper-
matheca var identisk med spermathecan hos A. 
dispar (se Vorst & Sörensson 2005). Vi fann hos 
honan i övrigt endast små yttre skillnader gen-
temot A. dispar. Detta föranledde oss att inför 
en eventuell nybeskrivning granska andra kända 
synonymer till A. dispar, varvid holotypen av 
A. nana Strand inlånades och studerades. Det 
visade sig då att dess spermatheca (Fig. 10a) var 
till synes identisk med den hos A. dispar, medan 
den till det yttre utseendet väl överensstämde 
med den ’nya’ arten. Resultatet av undersöknin-
gen blev således att vår okända art med någon 
möda befanns vara identisk med A. nana, och att 
denna därför borde återupprättas som självstän-
dig art (Vorst & Sörensson 2005).

Efter detta återstod problemet med artens 
härkomst. Var det fråga om en sällsynt och hit-
tills förbisedd art, eller rörde det sig om ännu 
en immigrant under spridning? På grundval av 
det då ganska begränsade material som stod till 
förfogande yttrade Vorst & Sörensson (2005) en 
viss osäkerhet i frågan. Nu, två år senare, är situ-
ationen en annan. Sedan år 2005 har jag iden-

Figur 8. Acrotrichis nana Strand – nuvarande ut-
bredning i Europa.
Acrotrichis nana Strand – present distribution in Eu-
rope.
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tifierat nyinsamlade exemplar från Danmark 
(Jørum m.fl. 2006), Finland (Martikainen 2006), 
Thüringen i Tyskland (leg. Wolfgang Apfel) och 
Polen (leg. Roland Gawronski). Det står nu klart 
att A. nana är under snabb spridning i Nord- och 
Centraleuropa. Högst sannolikt har den inkom-
mit från något utomeuropeiskt område, oklart 
vilket, och bör således inkluderas bland övriga 
europeiska fjädervingeimmigranter (Sörens-
son & Johnson 2004). Såväl de tyska och pol-
ska som de finländska fyndorterna indikerar att 
arten redan nått långt öster- och söderut på den 
europeiska kontinenten (se Fig. 8). 

Acrotrichis nana förekommer, liksom sin 
släkting A. dispar, huvudsakligen i eller i anslut-
ning till organiskt avfall statt i förruttnelse och 
jäsning. Arten är uppenbarligen starkt mobil och 
tar gärna till vingarna. De holländska exemplar-
en påträffades i den av kroppssafter genomdrän-
kta jorden under kadaver av oxar och svin. De 
svenska exemplaren erhölls i jäsande, vitmöglig 
gräskompost och vid bilhåvning, de danska ex-
emplaren samt det norska typexemplaret på ut-
lagd hönsspillning, det polska i buravfall från 
tamkanin, det finländska i en fönsterfälla på en 
död björk och de tyska vid bilhåvning i lövskog. 
Arten kan således förväntas dyka upp i t.ex. 

kompost, as, spillning, rutten svamp och jäsande 
trädsav, samt i fällor och som luftfångade under 
flykt. 

Kännetecken
Artens stora ytliga likhet med Acrotrichis dis-
par (och dess nära släktingar i Asien och Nor-
damerika) (jfr. Fig. 9a-b) har hittills gjort art-
bestämning osäker, särskilt för honor. I och med 
konstaterandet av små men tydliga skillnader i 
spermathecans utseende (Fig. 10a-d) och den se-
dan tidigare kända, unika utformningen av ha-
nens penis (Fig. 10e) kan man nu relativt säkert 
skilja arterna åt. 

Acrotrichis nana är en något mindre art än A. 
dispar (jfr. Fig. 9a-b). Kroppen (mätt från mun-
sköldens framkant till täckvingarnas bakkant på 
torrmonterade exemplar) är i genomsnitt tydligt 
kortare hos A. nana och uppgår hos de fem indi-
vider jag mätt till 0.65-0.70 mm (0.68-0.74 mm 
(n=20) hos A. dispar). Halsskölden är propor-
tionellt sett något mindre hos A. nana (bredd = 
0.33-0.35 mm (n=5) mot 0.34-0.39 mm (n=20) 
hos A. dispar) (Fig. 9a-b) 

Till det yttre skiljer sig A. nana från A. dispar 
främst på huvudets och halssköldens glans och 
ytskulptur. Särskilt huvudet och halssköldens 

Figur 9 Habitus (antenner 
och ben ej utritade). – a) 
Acrotrichis nana Strand, 
hane. – b) A. dispar (Matth.), 
hona. Skalstreck: 0,1 mm.  
Acrotrichis nana Strand, 
male. – b) A. dispar (Matth.), 
female. Scale bar: 0,1 mm. 

a b
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främre halva är hos A. nana svagt, stundom 
otydligt kornigt punkterad, med mer eller min-
dre svag chagrinering (tvärmaskigt, iriserande 
mikronätmönster) och därmed mer glänsande, 
hos A. dispar däremot oftast distinkt och tätare 
punkterad med tydlig chagrinering. Tyvärr kan 
A. dispar i sällsynta fall ha nästan samma glans 
på halssköldens främre del, varför man om 
möjligt bör verifiera bestämningen med hjälp av 
genitalierna. Även täckvingarna är hos A. nana 
något mer glänsande p.g.a. sin lite glesare be-
håring och mer glest korniga punktering, vars 
enskilda punkter ligger ensamma eller bara del-
vis i tvärrader. Hos A. dispar bildar punkturen 
ofta mycket täta, utsträckta, mer eller mindre 
obrutna tvärrader vilka tillsammans med den 
något tätare behåringen och ofta mera distinkta 
chagringeringen ger ett mattare helhetsintryck. 

Spermathecan hos A. nana varierar en del, 
vilket illustreras i Fig. 10a-b. Hos typiska in-
divider skiljes den lätt från motsvarande hos 
A. dispar (se pilar i Fig. 10c-d) men hos andra 
närmar den sig i utformningen och kan då vara 

svårskiljd. Spermathecan är hos A. nana ge-
nomsnittligt något mindre än hos A. dispar. Den 
korta, ’blinda’, proximala yttre halvan av den 
uppsvällda, basala delen är mer klyftformad och 
lutande, något spetsigare med dess distala spets 
’pekande’ utåt mot spermathecans ’svans’, samt 
tätare liggande och mer dolt anslutande mot in-
tilliggande slingor (något glesare hos A. dispar; 
jfr. Fig. 10a-d). Körtelgångens lilla uppsvällda 
anslutning under spermathecans ’krage’ tycks 
konstant vara belägen på ’innersidan’ av den 
basala delen (Fig. 10a-b). Detta parti är alldeles 
slätt hos A. dispar vars körtelöppning är för-
skjuten mot undersidan (Fig. 10c-d). 

Acrotrichis sanctaehelenae Johnson
Studerat material
VG. Göteborg, Slottsskogen 2/1 2005 1m1f ”sållade 
ur gödselhög” (JH; 1 ex i coll. MS).

Denna paranta Acrotrichis-art beskrevs 1972 
utifrån material insamlat i bergen på den syd-
atlantiska ön S:a Helena 1965—67. Johnson 
(1987) och Sörensson & Johnson (2004) visade 

Figur 10. Spermatheca (a-d). – a-b) Acrotrichis nana Strand, hona. Pilar visar på skillnader gentemot A. dis-
par. – c-d) A. dispar (Matth.), hona. – e) penis, sedd underifrån A. nana, hane. Skalstreck: 0,1 mm.  
Spermatheca (a-d). – a-b) Acrotrichis nana Strand, female. Arrows indicate important differences against A. 
dispar. – c-d) A. dispar (Matth.), female. – e) penis, ventral view A. nana, male. Scale bar: 0,1 mm. 

a

d
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senare att arten inom den atlantiska regionen var 
på spridning norrut. År 1930 hade den insam-
lats på Azorerna, 1935 på Madeira och 1964 på 
Kanarieöarna. År 1970 dokumenterades arten 
för första gången från det europeiska fastlandet, 
vid Faro i Portugal, varefter den nådde södra 
England 1985, Frankrike och Schweiz 1987, It-
alien 1999. Den nordliga expansionen verkar ha 
gått snabbast längs atlantkusten, och det är väl 
därför inte helt oväntat att den nu dyker upp på 
den svenska västkusten.

Livsmiljön utgörs främst av jäsande kompost, 
spillning och växtdelar stadda i förruttnelse. I 
Europa kan arten betraktas som en kulturföljare, 
och den trivs till stor del i samma typ av miljö 

som dess nära släkting A. grandicollis (Man-
nerheim). Båda dessa arter förs till undersläk-
tet Ctenopteryx Flach som känns igen bl.a. på 
sina kraftiga kroppsborst, 6-7 kraftiga taggar 
på framskenbenens insida, baktill ofta något in-
svängd halssköldssidokant och spermatheca med 
mycket tunna slingor. Nedan följer en bestäm-
ningsnyckel till våra två Ctenopteryx-arter, och 
i Fig. 11 avbildas habitus och genitalier.

Bestämningsnyckel Ctenopteryx-arter
1. Kropp enfärgat svart, stundom med svag metall-

glans, punktur och behåring tätare. Basala an-
tennleder bruna-brungula (Fig. 11b). Halssköld 
mer välvd, sidokant baktill något insvängd. Punk-

Figur 11. Habitus, hona. Skalstreck: 0,5 mm. (a-
b), penis, sedd underifrån (c-d), spermatheca (e-
f). – a, c, e) Acrotrichis sanctaehelenae John-
son. – b, d, f) A. grandicollis (Mannerheim). 
Skalstreck: 0,1 mm. 
Female habitus. Scale bar: 0,5 mm. (a-b), pe-
nis, ventral view (c-d), spermatheca (e-f). – a, 
c, e) Acrotrichis sanctaehelenae Johnson. – b, 
d, f) A. grandicollis (Mannerheim). Scale bar: 
0,1 mm.

a b
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tur på täckvingarna tydligt rivjärnsartad, ordnad i 
något oregelbundna, vågböjda rader. Hanens pe-
nis med tydlig spets (Fig. 11d). Spermatheca som 
i Fig. 11f………................................grandicollis 

– Kropp tvåfärgad, utan metallglans, punktur och be-
håring glesare, täckvingar vanligen ljusa, bruna-
gulbruna. Basala antennleder kontrasterande gula 
(Fig. 11a). Halssköld plattare, sidokant rak. Punk-
tur på täckvingar oregelbunden, ej i rader, mindre 
tydligt rivjärnsartad. Penisspets brett avrundad, 
ytterst med en liten urnypning (Fig. 11c). Sperma-
theca som i Fig 11e………..….. sanctaehelenae 

Nya landskapsfynd
Nedan förtecknas några nya landskapsfynd av 
Ptiliidae vilka tillkommit sedan min förra rap-
port (Sörensson 2000). För förkortningarnas ut-
tydande, se metodikavsnittet ovan. 
Ptenidium laevigatum Er. - NÄ. Odenvi 4/6 2000 
”ek” 1 ex (NJ); 
Ptenidium punctatum Er. - SÖ. Ösmo Järflotta V. 1/6 
2003 ”under tång på havsstrand” 1 ex (GS); 
Oligella nana Strand - ÖL. Borgholm 21/6-1/7 1998 
”car-net” 1 ex (BS); SÖ. Gryt, Herrökna näs 13/9 
2002 ”sållning av grävlingspillning” 1 ex (GS); 
Ptiliolum sahlbergi (Flach) - SÖ. Tyresta N.P., Lång-
mossen 7/6-24/7 1999 1f (BV); 
Ptiliola kunzei (Heer) - TO. Kiruna, Kurravaara 28/6 
1998 22 exx (BE);
Ptiliola brevicollis (Matth.) - SM. Arby /11 1994 1 
ex (JG); 
Ptinella aptera (Guer.) - ÖL. Torslunda, Lens-
tad 13/12 2001 ”rödmurken björkhögstubbe” 1 ex 
(BE); ÖG. Bjärka-Säby, Fallemoväg. 23/7 1971 1 ex 
(BJA);
Ptinella denticollis (Fairm.) - ÖG. Bjärka-Säby, Fall-
emoväg. 23/7 1971 1 ex (BJA);
Ptinella tenella (Er.) - ÖL. Isgärde 12/4 2004 7 exx 
(JG); DS. Edsleskog, Bräcke ängar 5-6/10 2000 1 ex 
(MJ);
Smicrus filicornis (F. & L.) - ÖG. Finspång, Risinge, 
Vistinge 19/6 2002 1m (HA); 
Acrotrichis strandi Sundt - ÖG. Vist 11/10 1998 1 
ex (AE); 
Acrotrichis danica Sundt - NÄ. Örebro, Tångeråsa 
Strandvillan, 15 km W Kumla 14/7 2000 ”fa-fälla 
ek” 1 ex (NJ).

Checklista över svenska Ptiliidae
Nedanstående checklista över svenska fjäder-
vingar är en uppdaterad version av de listor och 
kataloger som tidigare publicerats i Sverige och 
våra nordiska grannländer (se ovan) och byg-

ger till stor del på det arbete som f.n. pågår med 
att revidera äldre typmaterial och nomenklatur 
inom det europeiska ramverket. Eftersom detta 
arbete ännu inte är avslutat skall listan ses som 
preliminär, och ytterligare korrigeringar kom-
mer säkert att göras i framtiden. 

Målet med checklistan är 1) att presentera en 
aktuell artförteckning och 2) att korrigera up-
penbara felaktigheter i tidigare nordiska skal-
baggslistor (förutom de ovan nämnda även Vik 
& Hansen (1991) och Hansen (1996)). Den byg-
ger i någon mån på mina egna iakttagelser och 
efterforskningar men strävar också efter att kor-
relera med den nyutgivna palearktiska katalogen 
(Johnson 2004). 

I något fall avviker nomenklaturen i listan 
från vissa kontinentala kataloger. Det korrekta 
namnet för Ptilium exaratum (Allibert, 1844) 
är t.ex. just detta namn och inte P. canalicula-
tum Er.. Det senare namnet har lanserats i olika 
nyare europeiska kataloger, t.ex. Hansen (1996), 
Köhler & Klausnitzer (1998) och Böhme (2005), 
men det bygger på en missuppfattning som ur-
sprungligen härrör från G. A. Lohse (Lohse 
1989). 

Vidare skall, enligt Johnson (2003, 2004) 
Acrotrichis chevrolatii (Allibert, 1844) byta 
namn till A. cephalotes (Allibert, 1844), ett 
något olyckligt beslut, eftersom A. cephalotes 
har varit ett bortglömt namn (nomen oblitum) 
som inte använts som giltigt efter 1899 och som 
därför, enligt nomenklaturkoden (ICZN 1999; 
paragraf 23.9.1), hade kunnat uppföras som en 
äldre, ogiltig synonym till den välkända och ofta 
citerade A. chevrolatii (nomen protectum). Typ-
material är sannolikt försvunnet 

Då familjens inre systematik f.n. är under 
utredning listas släkten och arter för enkelhets 
skull i alfabetisk ordning. För synonymer hän-
visas till Johnson (2004). 

1. Acrotrichis arnoldi Rosskothen, 1935
2. Acrotrichis atomaria (De Geer, 1774)
3. Acrotrichis brevipennis (Erichson, 1845)
4. Acrotrichis cephalotes (Allibert, 1844)
5. Acrotrichis cognata (Matthews, 1877)
6. Acrotrichis danica Sundt, 1958
7. Acrotrichis dispar (Matthews, 1865)
8. Acrotrichis fascicularis (Herbst, 1793)
9. Acrotrichis grandicollis (Mannerheim, 1844)
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10. Acrotrichis henrici (Matthews, 1872)
11. Acrotrichis insularis (Mäklin, 1852)
12. Acrotrichis intermedia (Gillmeister, 1845)
13. Acrotrichis lucidula Rosskothen, 1935
14. Acrotrichis montandonii (Allibert, 1844)
15. Acrotrichis nana A. Strand, 1946
16. Acrotrichis norvegica A. Strand, 1941
17. Acrotrichis parva Rosskothen, 1935
18. Acrotrichis pumila (Erichson, 1845)
19. Acrotrichis rosskotheni Sundt, 1971
20. Acrotrichis rugulosa Rosskothen, 1935
21. Acrotrichis sanctaehelenae Johnson, 1972
22. Acrotrichis sericans (Heer, 1841)
23. Acrotrichis silvatica Rosskothen, 1935
24. Acrotrichis sitkaensis (Motschulsky, 1845)
25. Acrotrichis sjobergi Sundt, 1958
26. Acrotrichis strandi Sundt, 1958
27. Acrotrichis suecica Sundt, 1958
28. Acrotrichis thoracica (Waltl, 1838)
29. Acrotrichis volans (Motschulsky, 1845)
30. Actidium coarctatum (Haliday, 1855)
31. Actinopteryx fucicola (Allibert, 1844)
32. Baeocrara japonica (Matthews, 1884)
33. Baeocrara variolosa (Mulsant & Rey, 1861)
34. Bambara contorta (Dybas, 1966)
35. Baranowskiella ehnstromi Sörensson, 1997
36. Euryptilium gillmeisteri Flach, 1889
37. Euryptilium saxonicum (Gillmeister, 1845)
38. Micridium angulicolle (Fairmaire, 1857)
39. Micridium halidaii (Matthews, 1868)
40. Microptilium palustre Kuntzen, 1914
41. Millidium minutissimum (Weber & Mohr, 1804)
42. Nephanes titan (Newman, 1834)
43. Oligella foveolata (Allibert, 1844)
44. Oligella intermedia Besuchet, 1971
45. Oligella nana (A. Strand, 1946)
46. Ptenidium formicetorum Kraatz, 1851
47. Ptenidium fuscicorne Erichson, 1845
48. Ptenidium gressneri Erichson, 1845
49. Ptenidium intermedium Wankowiez, 1869
50. Ptenidium laevigatum Erichson, 1845
51. Ptenidium longicorne Fuss, 1868
52. Ptenidium nitidum (Heer, 1841)
53. Ptenidium punctatum (Gyllenhal, 1827)
54. Ptenidium pusillum (Gyllenhal, 1808)
55. Ptenidium turgidum Thomson, 1855
56. Pteryx splendens A. Strand, 1960
57. Pteryx suturalis (Heer, 1841)
58. Ptiliola brevicollis (Matthews, 1860)
59. Ptiliola kunzei (Heer, 1841)
60. Ptiliolum caledonicum (Sharp, 1871)
61. Ptiliolum fuscum (Erichson, 1845)
62. Ptiliolum marginatum (Aubé, 1850)
63. Ptiliolum sahlbergi (Flach, 1888)
64. Ptiliolum schwarzi (Flach, 1887)

65. Ptiliolum spencei (Allibert, 1844)
66. Ptiliolum wuesthoffi Rosskothen, 1934
67. Ptilium affine Erichson, 1845
68. Ptilium caesum Erichson, 1845
69. Ptilium exaratum (Allibert, 1844)
70. Ptilium horioni Rosskothen, 1934
71. Ptilium modestum Wankowiez, 1869
72. Ptilium myrmecophilum (Allibert, 1844)
73. Ptinella aptera (Guérin-Ménéville, 1839)
74. Ptinella britannica Matthews, 1858
75. Ptinella denticollis (Fairmaire, 1858)
76. Ptinella johnsoni Rutanen, 1985
77. Ptinella limbata (Heer, 1841)
78. Ptinella microscopica (Gillmeister, 1845)
79. Ptinella tenella (Erichson, 1845)
80. Smicrus filicornis (Fairmaire & Laboulbène, 

1855)

Tack
Jag står i tacksamhetsskuld till samtliga i denna upp-
sats nämnda coleopterologer vilka välvilligt ställt sitt 
fjädervingematerial till mitt förfogande och generöst 
skänkt beläggsexemplar. Likaså riktas ett tack till 
Karsten Sund (Zoologisk Museum i Oslo) för lån av 
typmaterialet av Acrotrichis nana Strand, till Oscar 
Vorst för lån av holländskt material, till Viggo Mahler 
och Jan Pedersen för information om danska fynd, till 
personal vid Naturhistoriska Riksmuséet i Stockholm 
för tillstånd att studera samlingarna, samt till Håkan 
Ljungberg, Mats Jonsell och Jyrki Muona för kon-
struktiv korrekturläsning. Ett särskilt tack till Bertil 
Ericson (Karlshamn) för inspirerande samvaro, gen-
erös information kring sina många fynd och för gåva 
av beläggsexemplar. 
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