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Euaesthetus superlatus Peyerimhoff, 1937 (Staphylinidae) 
och Corticarina alemannica Schiller, 1984 (Latridiidae) två 
för Norden nya skalbaggsarter
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Lundkvist, H.: Euaesthetus superlatus Peyerimhoff, 1937 (staphylinidae) och Corticarina 
alemannica schiller, 1984 (Latridiidae) två för norden nya skalbaggsarter. [Euaesthetus 
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The discovery of two species of Coleoptera, both new to the nordic countries, is reported. 
Both species were collected on the island of Öland in sweden. Euaesthetus superlatus Pey-
erimhoff, 1937 (staphylinidae) was collected in dry gravelheath of limestone in the vicinity 
of Resmo and stenåsa on “stora alvaret”, 2007 and 2008. One specimen of Corticarina 
alemannica schiller, 1984 (Latridiidae) was trapped in a Malaise trap in an old deciduous 
forest near to a meadow opening in the vicinity of Ottenby, July 2004.
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smalare inbuktad, utrundning nästan dubbelt så 
djupt som bred, Fig. 1b. aedegus som i Fig. 2b. 
1,2-1,8 mm...........superlatus Peyerimhoff, 1937

Generellt är honorna av superlatus slankare och min-
dre än bipunctatus, men undantag finns. 

Fynd 
Öland, Resmo s:n, Resmo alvar, 1 exemplar i fallfälla 
med tömningsperiod 11 juli till 16 juli 2007. Ytterlig-
are 4 exemplar insamlades 2008    (2 ex 9-13 juni, 1 
ex 13-16 juni, 1 ex 20-23 juni) i samma typ av fallfäl-
lor men i stenåsa s:n, st. Brunneby alvar. i början av 
maj 2009 sållades minst 60 ex fram på st. Brunneby 
lokalen.

de första fynden gjordes i samband med en under-
sökning av alvarlarvmördaren Calosoma reticulatum, 
där 50 torra fallfällor var utspridda över stora alvaret 
2007 och med komplettering 2008. utmärkande för 
fällorna med fynd av E. superlatus var dess placering 
på vad man kallar grusalvar av ölandssolvände- och 
bergsskrabbetypen (Helianthemum oelandicum och 
Globularia vulgaris) (Fig. 3). den vegetationstypen 
är speciell för stora alvaret och har en täckning av 
högst 16% av alvarets totala yta. dessa partier ligger 

i denna artikel rapporteras två för norden nya skal-
baggsarter. Båda hittades på klassiska marker, stora 
alvaret och Ottenbylund och det är spännande att så 
”genomarbetade” marker fortfarande kan presentera 
nya fynd. det väcker frågan om ett område någonsin 
blir färdiginventerat. Här presenteras båda arterna och 
svenska namn föreslås till båda.

Euaesthetus superlatus Peyerimhoff, 1937. Svenskt 
namnförslag: Alvarbrednoskortvinge
släktet brednoskortvingar Euaesthetus består av fyra 
arter i nord och Mellaneuropa. i och med detta fynd 
av E. superlatus återfinns alla fyra i sverige. E. super-
latus står nära Euaesthetus bipunctatus (Ljungh, 1804) 
i utseende och skiljs endast med säkerhet från bipunc-
tatus på karaktärer hos hanarna. i Thure Palms nyckel 
i svensk insektsfauna (1961) är det enkelt att lägga till 
superlatus vid bipunctatus med text från Puthz (1972).

- större och robustare art, täckvingar oftast längre 
än halsskölden. Hannens 6 bukled brett inbuktad, 
ungefär lika bred som djup, Fig. 1a. aedegus som 
på Fig. 2a. 1,5-2,0 mm........................ ................
.................................bipunctatus (Ljungh, 1804)

- Mindre och slankare art, täckvingar ungefär lika 
långa som halssköld. Hannens 6 bukled mycket 
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Figur 3. Grusalvar 
av ölandssolvände 
och bergskrabbetyp 
med en av under-
sökningens fallfälla 
i fronten som hade 
fynd av E. super-
latus. Foto: Håkan 
Lundkvist.
The site on the “al-
var” of Öland where 
E. superlatus was 
recorded for the first 
time in Sweden.

även lite högre än omgivningarna, varför de sällan 
översvämmas på samma sätt som omgivningarna un-
der vinter och vår. små skillnader i topografin men 
ändå tydliga i artsammansättningen. En förklaring till 
varför arten inte blivit upptäckt tidigare är att vegeta-
tionstypen inte är den man kanske undersöker i första 
taget, då den kan te sig lite väl karg och artfattigt. 

i maj 2009 besöktes platsen vid st. Brunneby av 
andra coleopterologer än författaren. innan förfat-
taren kom till platsen hade man av ”gammal vana” 
hunnit med att sålla igenom ett fuktigare parti med 
tokbuskar med resultatet 2 individer av Euaesthetus 
bipunctatus (Ljungh, 1804). Efter visning av den mer 

Figur 1. 6 bukleden, – a) E. bipunctatus (Ljungh, 
1804), – b) E. superlatus Peyerimhoff, 1937. Efter 
Puthz (1969).
6th tergite of – a) E. bipunctatus (Ljungh, 1804), – b) 
E. superlatus Peyerimhoff, 1937. After Puthz (1969).

Figur 2. Aedeagus, – a) E. bipunctatus (Ljungh, 
1804), – b) E. superlatus Peyerimhoff, 1937. Efter 
Puthz (1969).
Aedeagus, – a) E. bipunctatus (Ljungh, 1804), – b) 
E. superlatus Peyerimhoff, 1937. After Puthz (1969).
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exakta fyndlokalen som endast ligger c 100m från 
tokpartiet, sållades förna utmed karststrängarna på 
grusalvarsdelen. Resultatet blev c 60 exemplar av E. 
superlatus och 0 individer av E. bipunctatus.

Utbredning och ekologi
arten är känd från Tyskland, Österrike, Frankrike, 
ungern, schweiz, Bosnien Hercegovina, Tjeckien, 
slovakien, Rumänien, ukraina och den europiska 
delen av Ryssland (Löbl & smetana 2004). i Tysk-
land är E. superlatus med på rödlistan som ”starkt 
gefährdet”. i die käfer Mitteleuropas ekologieband 
(koch 1989) står det ”stenotop – xerophil – humicol, 
…… in moospolstern, in der Bodenstreu”. arten är 
med andra ord ett värmeälskande markdjur och som 
kan hittas i mosskuddar eller i markförna på bl.a. tor-
rängar. Barndt (2006) skriver ”some valuable xero-
thermobiontic species of open dry habitats were de-
tected in a former military training area: for example 
Coleoptera: Cymindis macularis FisCHER v.W., 
1824, Euaesthetus superlatus PEYRiMHOFF, 1937” 
där E. superlatus blev funnen bl.a. på ung ljunghed. 

Fynden på stora alvaret passar mycket bra in i 
artens ekologibeskrivning. E. superlatus har en helt 
annan preferens än de övriga nordiska arterna i släk-
tet som alla är fuktälskande/föredragande. 

Corticarina alemannica Schiller, 1984. Svenskt 
namnförslag: Skogsängsmögelbagge
Mögelbaggen Corticarina alemannica schiller, 1984 
(Fig. 4a) är beskriven från södra Tyskland i sen tid. 
arten liknar till stor del den allmänna Cortinicara 
gibbosa (Herbst, 1793) (Fig. 4b) men skiljer sig från 

denna på några punkter. Hjässan på huvudet har en 
finare och flatare punktering på som är mindre tydlig 
än punkteringen på halsskölden. Proportionen av 
halsskölden är ungefär som hos C. gibbosa och punk-
teringen är också av ungefär samma styrka men den 
är tätare och därför är halsskölden mindre glänsande. 
Formen på aedeagus (Fig. 5) är det som främst skiljer 
de två arterna. denna är dessutom rätt avvikande från 
övriga arter inom det egna släktet, Corticarina. For-
men på halsskölden och aedeagus är inom släktet 
Corticaria mest likt den i sverige spridda Cortica-
rina similata (Gyllenhal, 1827) och en kaukasisk art 
C. excavata Johnson, 1977. Hannarna av båda dessa 
arter har en kraftig tagg ungefär mitt på och på insidan 
av framskenbenet (vilket alla ♂ inom släktet har mer 
eller mindre). Hos C. alemannica är taggen otydlig 
och syns först vid 100x förstoring. aedeagus till C. 
similata och C. excavata med flera, finns på http://
www.latridiidae.de/downloads/latrid001.pdf. vidare 
har halsskölden hos alemannica en tätare punktering 
och mitt- och sidogropar på halsskölden är väsentligt 
flackare och mindre omfångsrika än hos de båda an-
dra. Täckvingarnas punktering i strimmorna är sva-
gare, mellanrum bredare och behåringen kortare än 
hos similata. kroppsstorlek är 1,3 – 1,5mm hos ale-
mannica medan den kan pendla mellan 1 – 1,7mm hos 
similata, de flesta är dock oftast mellan 1,5 -1,7mm. 

ingen ♀ av alemannica är beskriven än men torde 
likna hannen vad gällande punktering av huvud och 
halssköld.

Fynd
Öland, ås s:n, Ottenbylund. i malaisefälla med tömn-

Figur 4. a) Skogsän-
gsmögelbagge Cortica-
rina alemannica Schil-
ler, 1984. – b) Cortini-
cara gibbosa (Herbst, 
1793). Foto: Christof-
fer Fägerström 2009.
a) Corticarina ale-
mannica Schiller, 1984. 
– b) Cortinicara gibbo-
sa. Photo: Christoffer 
Fägerström 2009.
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ingsperiod 7 juni – 23 juni 2004. Placeringen av mal-
aisefällan var inne i lunden, intill en gammelek, cirka 
20m från en glänta och i närheten av lundens enda 
parti av äldre avenbok Carpinus betulus. 

Ottenbylunds markgrund består av gamla havs-
sanddyner ovanpå kalkstensgrund. sandjorden består 
mest av urvattnad sjösand och är absolut inte lika 
kalkrik som stora delar av övriga Öland. Området 
liksom övriga Öland har en låg årsnederbörd, medan 
närheten till Östersjön gör att klimatet i Ottenbylund 
kan betecknas som submaritimt. Markfaunan vid/i 
fällan var eklövförna med bl.a. harsyra Oxalis ace-
tosella, uppslag av björnbär Rubus sp. och aspsly 
Populus tremula. 

Ottenbylund kan i stort beskrivas som en öppen 
lund med flera slåtterängar i en mosaik tillsammans 
med skogen. de dominerande trädslag är ek Quercus 
robur, asp Populus tremula, vårtbjörk Betula pendu-
la, klibbal Alnus glutinosa med inslag av rönn Sorbus 
aucuparia, hassel Corylus avellana och avenbok. de 
äldsta ekarna är upp till 500 år och lunden innehåller 
flera grova träd av olika slag. Precis vid samma tömn-
ingsperiod noterades 1 ex av C. gibbosa men både C. 
gibbosa och C. similata var med i det övriga materi-
alet från både tidigare och senare tömningar. Eftersök 
på platsen har gjorts under 2009 utan resultat. inga 
äldre samlingar är studerade efter arten och den bör 
eftersökas på liknande lokaler i södra sverige.

Utbredning och ekologi
det är inte många fynd gjorda av arten och den är 
tidigare endast känd från södra Tyskland och sch-
weiz. Man vet med andra ord inget om dess biotop-
krav eller leverne. schiller (1984), beskriver fynddata 
från holotyplokalen ” der Holotypus wurde im Trok-
kental (kalkgebiet) „keusbodenl“ bei Wyhlen durch 
keschern erbeutet. Es handelt sich um eine schnitt-
wiese, angrenzend an Buchenmischwald. nahe der 
sammelstelle befanden sich Haufen von verdorbe-
nem Heu.” Fritt översatt blir det ungefär ”Holotypen 
var insamlad i torrdal(kalkområde) „keusbodenl“ 
vid Wyhlen genom håvning. På en slåtteräng, an-
gränsande till bokblandskog. nära insamlingsplatsen 
fanns det högar av multnande hö.” 

intressant är att lokalerna tycks likna varandra 
med faktorerna bokblandskog och slåtteräng. Fram-
tida fynd kommer säkert att bidra till att förstå artens 
leverne. volfgang Rücker(e-post) betraktar arten som 
generellt sällsynt vilket de få fynden tyder på. Risken 
finns dock att en del exemplar missas med tanke på 
artens likhet med den allmänna arten Cortinicara gib-
bosa.

Tack
Tack till dr. volker Puthz för bestämningen av Euaesthetus 
superlatus Peyerimhoff, 1937 och till volfgang Rücker för 
bestämningen av Corticarina alemannica schiller, 1984. 
Även ett stort tack till Johan Liljeblad som lät mig ta hand 
coleoptera från denna malaisefälla, som ingick i ”svenska 
Malaisefälleprojektet”. Också ett stort tack till Christoffer 
Fägerström som tog bilder på baggarna.
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1984. Ill. Wolfgang Rücker.


