
En lappliindek lokal fdr Diachila arctica
(Col. Carabidae)

Gvll.

THURE PALI{

Enligt Lindroth (1945, s. -l0H07l kdnner man fdr denna cir-
kumpoliira och tiverallt ytterst sellsynta carabid endast en enda
siker svensk lokal, niimligen vid .{bisko i Torne Lappmark, ddr
han sjiilv den 20/7 1939 to8 en hona. I Riksmuseum och Gtileborgs
Naturh. museum bevaras i iildre samlingar (leg. Schtinherr, Bohe-
man, \\'ahlberg och Sunden'all) flera exemplar av arten etikette-
rade ,Lapponia, eller rlapponia borealisr. vilka etminstone till
en del grundar sig; pi svenska fynd (Lindroth l.c.). SlutliSen kan
nemnas, att fiirsdksledare Nils Htiglund (i.1.) fiir nigra flr sedan
i trakten av Soppero i Torne Lappmark fann lfrmningar av etl
exemplar, dA han understikte maginnehellet i en harr lThgmullus
tlrymullus L.).

Prof. Lindroth petriiffade sitt exemplar tillsammans med Dy-
schirius Hellini J. Miill. nlgra kilometer tister om Abisko iistra
jirnvdgsstation pi en .Spftagnunr fuscunr-mosse nira kanlen av
etl Eriophorum unginotum-kiirr. Arten seger han ha ofullstandigt
kint levnadssitl i Sverige men alt den enligt iakttagelser i Finland
och Norge skall vara en ulpriglad strandart, som mest uppehaller
sig pA fdrsumpade, mossbevuxna stellen, serskilt pi av Sphagna
och Hypna bildad, gungflyartad mark vid sjtistrinder och pl
mossaktig [ngsmark.

Ftir omkring tio flr sedan uppsdkte jag, efter anvisning av prof.
Lindroth, Sphngnum /uscunr-mossarna mellan .{.bisko och Stor-
dalens jernvigsstalioner utan alt dA lyckas finna arten. I samband
med en fdrnyad ristelse i .{.biskoomrAdet pfl sensommaren 1958
gjorde jag den 30 augusti, som var en fiir Arstiden ovanligt varm
dag med fullstindig vindstilla och en middagstemperatur pi om-
kring 20 grader, iLnyo en exkursion till den trakt, diir Diacftikr
skulle leva. Ftirhoppningen att fe se a en var vdl ej stor, men jag
ville girna understika en lokal av den myrtypen. Under den en-
forrniga promenaden lings jirnvigslinjen tisterut frAn .{bisko
log jag fram slaghaven, och pi videbuskar av olika slag hAvades
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Fig. l. Empetru& nigrum - Sphagnum luscnm - Zwergstrauchmoor. Im Hinter-
grunde ein vegetalionsreicher Sumpf, Fundort fiir Diocrrila a.ctico Gyll. Torne

LappEarki Abisko,388 m i.d.ll.3l/8 1958. Phot.: \'erf.

mdngder av nykleckta llelosoma lapponica L. och Phgtodecta
pallidus L. samt en och annan, likaledes nykliickt, trIclasome al-
pino Zelt. Niir den ftirsta sttirre Sptagnum /uscum-mossen miitte,
limnade jag jdrnvigen och styrde kosan mot ett karaktigt m]'r-
parti, som hade yppig vegetation. Det genomfldts av en liten vind-
lande bick, som ledde bort vatten frin nigra ovanf0r liggalde
smrigtilar. Hivningen fortsattes hdr nigra hundra meter pl liga
.SalrcDusl'ar (5. lapponum och phglicifolia). dvirgbj6rk och kdrr-
vixler. HAven inneh6ll ej mycket, av skalbaggar blott en enda,
nren en verklig dyrgrip - en 6 av Diachila urcticul,

Efter den enastiende turen alt €ienast ha kommit i kontakt med
arten genom hivning inom ett begriinsat omride stikte jag lokalisera
den nermaste platsen med kirrvegetation och bl6t mossa i bottnen,
ddr Diachikr kunde tiinkas leva. Som tur var fanns ej mycket att
vnlja pi i den vdgen. Ett fiiptrampninS, lempligt pa i utsflgs, och
utsikterna synles vara goda ftir att Di(cii/a arclico skulle kunna
tagas ,i antal,. I\{en hlrvidlag riknade jag grundligt fel - de
gamla uppgifterna onl artens stora sAllsynthet stAr sig nog. Yiil
50 m2 av kerret trampades ned och avskummades omsorgsfullt
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Fi8. 2. Dieselbe Diocrrira-Lokali6t aD stark versumpftem, bebelandarligem
Boden mit dominierender Vegetation yon Eriopho.um Daginatnm, Ca.?r-Arten
und Comarxm loaaluJlre sosrie zuunterst von Amblgsteginm- und .Vnium-Arten.

Torne Lappmark: Abisko,388 m ii.d.l\t.31/8 1958. Phot.: Verf.

med vattenhev under denna och den ftiljande dagen, men endast
ytterligare tye exemplar ay Diochilo lbeda 9?) lyckades jag upp-
bringa. De ftirekom pA en helt liten flack av kirret, som i det ftil-
jande nirmare skall beskrivas. Yid nedtrampningen av vdxtticket
flot de ej Benast upp till vattenytan utan ht ll sig rdtt lenge dolda
i bottenmossar, innan de sivligt kom uppkravlande pi grisstrin.
De levde i sillskap med bland andra .dgonum consirnile Gyll.
Ovriga i biocenosen ingAende skalbaggsarter redovisas senare.

Som man ser pi tiversiktsbilden (fig. 1) dr myren av en rett
vardaglig t1p. Till tivervagande del utgtires den av en htigre be-
liigen, torr, Sphagnum fuscum-mosse (biotop ftir bl.a. Dyscftirius
Hell|ni J. Miill., Ocyuso niuicolo Thoms., O. grandiceps J. Sahlb.
och Scymnas lennicus J. Sahlb.) bevuxen med lavar, krikris,
hjortron och dvdrgbjtirk som dominerande v5xter. Pi holmar och
omgivande fastmark vexer ett glest bestend av fjnlbjtirk. Hdjden
itver havet anges pA generalstabens kartblad vara 388 n. En slnka
i myrens stidra del intages av nflgra grunda vattensamlingar med
dyig botten, frin vilken den fdrut omtalade bicken rinner. Om-
kring bdcken och g6larna er vegetationen kirrartad och delvis
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mvcket frodig. Botlnen ddr saknar Sphagna men har en sam-
manhdngande matta av luckra, niiringskrdvande mossor ({mDIy-
stegium- och rllnium-arter).1 Den har karakl5ren av gungfly, och
vid tidpunkten for mitt bestik nldde vattnet l.id nedtrampning av
regelationen till knapp kneh6jd. \'atlnet hade en frisk lukt och
var fiiga ftirorenat. I tiwigt dominerade bland de halvmeterhiiga
grisen 

- 
serskilt der Diechila antrlffades lfig. 2l 

- 
Corcx

roslrrtlo och en annan Carcr-art av ga.rcilis-gruppet, Eriophotum
oaginatum och nagot sparsammare Calamagrostis neglecto s,.ntl
bland tirterna Comarum polustrc. I kanterna av det nedtrampade
onrrAdet fanns ligvuxna exemplar av Salit lopponum och pftylici
lolitr. I andra delar av den kirrartade myren hade grdsen helt
eller delvis fiirsvunnit, sri att det mossbevuxna underlaget viil
framtriidde. Diir kunde emellertid Diachile ej uppspiras, ej heller
omedelbart intill g0larna och bicken, dir vegetationen mycket
liknade den pi den beskrivna fyndplatsen.

Iigar man draga nigon slutsats av de gjorda iakttagelserna,
skulle Dincftilo rrrctica leva i myrarnas klrrarlade partier, dir
yegetationen er tet, hdg och frodig, der bottnen bestAende av mos-
sor (dock ej Sphagna) och ett naitverk av samnanfliitade. sega
vixtriitter iir gungftyartad samt diir vattnet dr friskt och i nigon
min r6rligt. Detta stammer vil tiverens med de fitaliga observa-
tioner iiver artens levnadssitt som gjorts i Finland och Norge.
Prof. Lindroths flnd av Diacftilo trcticu pir en Dgschirius Hell6ni-
lokal synes diremot ha varit tillfElligt. Exemplaret hade uppen-
barligen tagit sig dit frfln det angrensande Ertophorum-kdrrel.

I Diaciila-biocenosen faststilldes ftiljande andra skalbaggs-
arter:

a) inagines:
Agonum (Eutophil[s) consimil"

Gyll.-9nykHcktaet.
Hgdroporus lopponum Gyll. -Talrik.
H. arcticus Thoms. - 3 €r.
H. meldnocephol s ltarsh. - 5 ex.
H. sttiold Gyll. - 2 ex.
H. ergthrocephalus L. - I ex.
Agabus congener Thunb. - Talrik.
A. conlinis Gvll. - 4 ex.
Ilgbius angustior G1'll. - Talrik.

Colgmbetes Payl<ulli E. - 1 ex.
Pgcnoglgpto lu da Gyll. - Ej siU-

synt.
Olophrum consimile Gyll. - Ej

selblart.
O. boreale Payk. - Ej sillsynt.
Slenus carDonarias Gyll. - I ex.
S. hgpetboteus J. Sahlb. - I ex.
S. pscudopubescens A. Slr. - Tal-

rik.
S. nireus Fauv. - Talrik-

t BesleDningen av en del vaxter frln lokalen har utforts av f6reslAnderen
yid Abisko Naturvelenskapliga station leboretor G. Se[dberg och av assisten-
len tid samma stetion fil. krnd. R. Wiedesheim-Paul, vilks jag hjertligt tackar
harrdr.
Entomol-Ts. Arg.79. H. t1,1958
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Ggmnusd bteoicollis Payk. - I ny- lnisosticta $rrigatq Thunb. - 9 er,,
klackt ex. alla n)'kleckta.

Cgphon punctipennis Sharp. -8 ex,

b) puppor:
Agonum lEutophilus) consr'mile Gyll, - En puppa kEckles den l/9, var-

efler ima8on uafergades inom ett dygn.

c) larver:
llgDius. - Tatrika er. av tvi &rter, varav den eDa sannolikt er qngustior

Gyll- och deu aadra, som er m6rkare och stdrre, mojligen crassus
Thoms.

Hgdtobius luscrpes L. - I ex.
Olophrum. - Talrika ex. av tvA arter, sannolikt co,]limile Gyll. och

borcqle Payk.

Fdrutom skalbaggar antriiffades vid upptrampning pfl lokalen
en del steklar av olika typer och enstaka plecopterlarver. Slut-
ligen nri ontalas, att alla ex. av Diachila arctica dr varandra
nAgot olika. En av de bida honorna har enfirgat koppargliinsande
i'iversida, medan den andra dflr dr rackert grtin utom pA teck-
vingarnas mellanrum, som skimrar i koppar. Hanen har smalare
form och mindre framtriidande skuldror dn honorna samt flr
miirkt kopparfergad, nestan med dragning till svart.

Clter.d lttteratur
Lindroth. C. H. 1945: Die feDnoskandischen Carabidae. I. - N. \'et. vitt. samh

Handl. (B) 4. l. Gdteborg.

Auezug
Eine lapplindische Diachilo arctica G{ll.-Lokalitdl

(Col- Carabidae)-

Die hochnordische Art Diachila arcfica Gyll. n'urdc vom Verf. am 30/8
1958 in 3 Exx. bei Abisko in Tome Lapprnark gefunden. Die Lokattet
war ein bebelandartiger Sumpf mit tppiger Vegetatior r'orr Eriophorum
Daginatum, hochBen'achsenen Corer-Arten und Comorarm palxstre soivie
zuunterst von .{mDlgstegium- und .lrnium-Arten. Der Sumpf bildete einen
Teil eines grossen Emper..rm nigrum- Sphagnum fuscxm-Zwergstrauch-
moorkomplexes.
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