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42. Omalium caetum Grav. och nErbesl{ktade arter

I Svensk lnsektfauna har tiirf. lPalm l9-18 s.8l) beskrivit Omulium
crue.sum som en i flera avseenden varierande art. Pe grund av genitalunder-
siikning pA ett 10-tal 66 av caesum och litorale Kr. kom jag tilt den slut-
satsen, att en artskillnad mellan dessa bida former (den senare av mig upp-
tagen som var. till c(e.sum) knappast kunde uppritthrillas. Nigra a.r senare
visade sig Yictor Hansen (1951 s. 671 dela denna uppfattning. Lundblad och
Olsson (195{ s. 19-20), som pl Hallands \'6derti insamlade ett rikligt mate.
rial av lilorole, ansigo diiremot, atl litorule er en frA.n coesurn skild art.

I'rigan om cnesum-forrnerna blev in mera konplicerad, sedan Steel
(1953 s. 280) frin coesum avskilt iinnu en art, rrrgotum Rey, f6rut upptagen
som svnonynl till caesum. Gentelnot denna forms artberdttigande - formen
har konstaterats ftirekomma ocksi i stor& delar av Tyskland - diiljer
Horion t1956 s.2-3) inte en viss skepsis. Israelson (195E s. H) tar ej
bestemd stellning till fregan on1 rugetum som god art, men siger atl formen
i trakten av Hissleholm ir vanligare in caesrrnr. Hans material w liton e

fren kusttrakter i vistra SkAne sttider Lundblads och Olssons stendpunkt
angiende denrra. Slutligen anser Lohse (1960 s. 32 31). sour understikt
Kraatz' typ 

^y 
litorale, att sevel denna som rugatum [ro frin cae.suar viil

skilda arter. Han nreddelar ocksa i en bestiimningstabell de kinnetecken.
som utndrka de olika arterna.

I Cat. Col. Fennosc. et Daniae (1960 s. 106-109) har lilornle redovisats
som speci[ik nrt; den upptas diiri frin Sverige tSk. Hall, Gtl), Danmark (1.3)
och Finland (N) samt frin Nordtyskland, men diiremot ej frin Norge eller
B ltiska iiarna. I tilEgget (s. {66) anftires jiimvel rur(tuln fiir Sverige (Sk),
Danmark (1,2) och Norge (AK).

Eftersom ftirf. Itirut tl9{E) har varit iune pi sptirsnrilet om Onurliunt
c(resum's formkrets och frAgan derefter ofta diskuterats, kan jag ej under-
leta att enyo bertira den fiir att klarlegga nrin nuvarande uppfaltning, i all
synnerhet som jagJ sommaren t961 av O. litorole vid Arliiv i Skine tillvara-
log ett mycket rikligt material. Detta bestyrker, bl.a. pi glund av penis-
formen, alt lilorole miste anses vara en sjiilvstindig art. Fig. 119b i Svensk
Insektfauna (Palm l9{8 s. 76) anges avbilda penisspetsen hos en d av crre-
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sum frirl Jmt. Bispgarden. Detta exemplar har iter granskals. och det iiver-
ensstemmer betriffande sivil aedeagus som yttre karaktirer best med lito-
role. Di emellertid, litorale tiyerallt tagits vid eller n6ra havskusten. mAste
no€i i detta fall, tyvirr, en felaktig lokaletikett ha isatts beliggexemplaret: I

tvA andra ex. frin sanrma lokal iro ritt typiska cne.rum. F'ig. llgb torde
fdljaklligen sannolikt henf6ra sig till elt skenskt ex. av lilornle och bi;r utga
ur den niimnda bildserien.

\ad Omqlium tugatum angir, har jag i min samliug -l ex. (dnribland d d1
fran Ombergstrakten rOg) och I ex. frhn Slrdmserunr 1Sm5l;. sonr passa in
pa den beskrivning Steel och Lohse ge a\/ arten. Som nyss nemnts, uppfattas
ocksi denna numera allmint som sjilvslindig, fOrutom at Steel och Lohse
Aven ay t.ex. Hansen (1960 s. 323) och Strand (1960 s. 167). ,{,rten skiljer
sig emellertid ratt obetydligt frin cresum bide i friga om aedeagus och yttre
karaktdrer och [r ej helt utan variationer. MAhiinda kan Annu nigon
cne.srrm-form komma att avskiljas som specifik art. l.ex. den nordliga form,
serskilt vanlig i fjiilltrakterna, som vanlii;en har enfergat rtidguln antenner
och genomgAende dr ljusare en exemplar soderut.

I')nligt Lohse (1.c. s. 33) skiljas liloralc Kr., c.resum Grav. och tugetum
Re1' pi ftiljande sdtt:
l. Punktering mellan Jrannfdrorna Iisserligen tat, men cj r'!'nkig, punkterna iiver-

allt skilda et genom visserligen smala, men t1'dliga, glinsande mellanrum. Tin-
ningar ret[njiga, baket mesladels konvergerande och bildande en t]dlig, nestan
rit yinkel med huyudets bakkant. Halsskiildens framhdrn Iinkligt aysatta.
Penis r-id spetsen avrundad (fig. I Cl . - ....., litorale

- Punklering mellan paunfirorna Alminstone till stdrre delen r-\-nkig. TiDning-
vinklar brelt ar:rundade. Halsskiildens framhtirn t avrundade. Penis apikalt
tillspetsad ............. 2

2. Huvud smalare, antenner i regel tid basen (ofta bkrtt 1. leden) m6rka, mot
spetsen ljusare, stundom helt ljusa {sirskilt pl ex. frAn fjelltrakter), dock aldrig
med 5 petagligt ljusare rotleder eller med m6rka indlederi linningar mer,
Iilrda och lingre. Tickvingarnas punklur nigot finare och mindre ruBos. Penis
fullkomligt jimn, i mitten Iesentligt bredare 5n hos ftiljande art (fig. l -4.)

- Huvud bredare, antenner med 5 pAlagtigt ljusa rotleder, i O""igt -O"t ^,tli'lXfimycket selhn med miirk bas: tinningar kortare och i en mJ'cket flackare kurva
liipande mot halsarsn6rningen: pannf6ror negot bredare. Teckvingar baktill
Ianligen skr-r-nkligt punkterade. I'enis smalare skarPspetsig, ftire spetsen ofta
med en fin ktl (fig. f B)...... ...-..-.ugatum

Som kommenlar till Lohses figurer bdr nog framhallas, att de olika arter-
Das karakterer ej alltid framtrida sA tydligt som pi avbildnin6larna.
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43. Quediue (s.str.) subunicolor Korge, en nybeskriven
nordiek art

Genom utbyte av jiimf6relsematerial mellan nordiska och nlellaneuro-
peiska koleopterologer har ej sdllan en siikrare grund en fiirut erhAllils vid
lolkningen av vissa mer eller mindre kritiska arter. Ibland ha rent av feltolk-
ningar av arter pi detta sdtt kunnat uppdagas. Ett exempel pi en sidan utgdr
den nordiska staphyliniden Quedius ,unicolor,. som - etrninstone betrif-
fande 3 nirmare undersiikta d 6 

- 
ej iir identisk med den av Kiesenwetler

beskrivna arlen unicolor utan med en :rv den tyske Quedirr.s-specialisten
Horst Korge nyligen (\lilt. der Deulschen li.rtom. Gesellschaft. 20. 1961,
Heft 5i6, S. 81-83) upptiickt ny art, Q. subunicolor Korge.

Ftir nigon lid sedan bad herr Korge att fi undersiika exemplar av Querlius
unicolor (sisom vi i Slerige uppfattat denna arl) i min samlini.l. Han hade
di redan granskat en srensk d av ,unicolon frin Overtornei rNb) och
dArvid genom genitalundersdkning funnit. atl aedeagus hos detta exemplar
var av annat utseende 6n hos de mellaneuropeiska. I mitt slenskn ,uni-
color, -material, som omfaltar 6 er- frin Nb,.Imt, Upl och Og, fanns endast
en 6. Ocksi denna hade emellertid en aedeagus av samma karnkteristiska
utseende som det av Kori;e ftirst undersiikla svenska exemplaret. Detta ftir-
anledde honom att beskriva den svenska arlen soln n]'.

Q. untcolor Kiesw. och subunicolor Korige kunna knappast slkert hallas i
siir med ledning av vtlre kennetecken: dock tror sig Korge hos det material
som granskats ha funnit. alt den senare arlen har nigot lingre anlenner
(t)'dliiiast hos 3. och {.-7. lederna) och il'en nigot ldnge baktarser (tydti-
gast hos 2. leden). Ilida arterna skiljas ektoskelettalt frin piciyrenni.s Pa1'k.,
den art som i undersl5ktet slir dem nermasl, bl.a. pi alllid miirka toftast
djupt svarta) teckyingar och mtirkare ben (som endast ha tarsern.r, sturdom
dock ocksi framskenbenen rtidaktiga) sarnt framfiir allt pi pannans och
munsktildens mikroskulptur. Denna iir hos pici2ennis (liksom hos andra
arter i undersliiktet) r'iglinjig och nestan helt ulan maskor, hos rrnicolor
och .subunicolo. betydli{il i;rtivre och till viisentlig del trestiende ar isodia-
metriska maskor, varigenom glansen d,impas.

Q. subunicolor och unicolor skiljas Htt pa aedeagus. Hos den fiirstnimnda
arlen ir penis' spetsparti (sett fran undersidan) skedformigl utvidgat, pliits-
ligt tillspetsat och fiirsett med en stor, djup. skarp avgrinsad apikalgrop,
sonr ulfyller stdrre delen al' spetsen lfig. ll)). I detta avseende niirmar sig
sttbttnicolor picipennis-igruppens arter (siirskilt b(Iticus Korge). men har
Annu sttlrre och djupare apikalgrop iin dessa.

Entomol. Ts. -lt -s:l- ll-:t-t.l9t;1
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Hos rrnicolor kan penis' ulseende n6got variera. sisorn fig. 1E och F ut-
visa. llen organet ir alltid betydligt slankare, apikalpartiet svagare ilvsall,
mot spelsen liingre och mer likformigt avsmalnande; apikalgropen dr grund
och endast antydd, dess tender svagare och llngre avlagsnade frin spetsen
in hos subunicolor. I friga om penisbyggnaden intar unicolor en ganska
isolerad stillning inom gruppen.

Nlgon skillnad a erna emellan i friga om pararuerens byggnad fram-
trider ej serskilt starkt: hos subrrnicolor frr parameren (sedd frin insidan)
ej alls eller blott otydligt insvingd i mitten, hos unicolor synes insvingningen
nrigot tydligare 1fig. 1G och H).

Stikra svenska ex. av Q. subutticolor Korge ftireligga frin Nb (Overtornei)
och Jmt (Higgenis). Aedeagus ti ett tredje svenskt er. har avbildats av
Wtisthoff i Ent. Tidskr. l93E s. 219 (fig. 21), tyvarr ulan nermare uppgift
om fyndplats. I Mellaneuropa har allt understikt material visat sig tillhiira
unicolor Kiesw. Korge tror sig dflrav viga dra den slutsatsen, atl unicolot
iir en rnellaneuropeisk, subunicolor en kanske uleslutande nordisk art. Sjilv-
fallet vore det av intresse att nu och framdeles fi alfa d6. sAvil i \Iellan-
europa som i de nordiska linderna, genitalundersiikta ftir att se, om denna
tes stAr sig. Dessvdrre iro bAda arterna mycket sflllsynla.

l{tijligen ftirefinnes nigon skillnad betrliffande arlernas levnadssiitt. Den
mellaneuropeiska arten ftirekommer h6gt upp pi bergen under stenar (all-
deles som stundom picipennis hos oss i fjilltrakterna) . Si omlalar Korge,
att han i Tauern pi 1800 m:s htijd i btirjan av april funnit ftirst en uni-
color-d och nigra dagar senare ylterligare en under sarnnta sten pl en
sntifri flick. Deremot torde de flesta svenska fynden av vir art ha gjorts
i bamskogstrakter, ofta pe obetydlig h6jd 6ver havet, och niistan alltid i
Sphagnum, t.ex. pi gungflystriinder vid skogstjinrar. I-iknande biotoper
omlalas ocksfl frin Norge (-\. Strand. Nord-Norges Coleoptera l9{6 s. 2E5).

4.1. Vira Stenostola-arter

f ill detta sldkte f6ras av gammalt tva ader, dubic Laich. (lerreo Reitt.)
och ferrea Schrank \nigripes Reitt.) Olika meningar ha rfltt huruvida dessa
verkligen ero tva goda arter: de likna varandra mycket och ha i manga fall
varil svirt atl siikert Atskilja.s Emellertid har Victor Hansen nvligen (Ent.
Iledd. XXIX 1960 s. 321-322) ingeende studerat frigekomplexet och kom-
mit till slutsatsen, atl en artuppdelning tr berittigad.

Sikrast skiljas dubia och ferreu ffin varandra pi paramerformen hos d
(fig. 1I och J). Typiska exemplar karaktiiriseras dock 5r-en av flera vltre
kennetecken, som i regel mtijliggtira en seker bestiimning. Di flera av dessa
artmdrken ej omniimnas i de vanliga handbiickerna tt.ex. i Reitters F-artna

! .{ven s-'-nonymiken har varit fdrrirrad (se t.ex. \achtrag zu Fauna G€rmanica s. 2861.

FiB. 1. Huvud. frAmre halssk6ldh6rn och aedeagus av,{ Omalinm cacaum Grav., B O. ru-
garnm Rey och C O. litorale Nr. (efter Lohse). - Penis (underifrlD) av D Qnedius suD-
unrcolor l(orge, E Q. unicolor Xiesr'. ( j frln Schlesien) och F 0, unicolor Niess'. ( d frtn
Tauern) (efter Korge)- - Paramer av G Quediur rubunrcolo. f,orge och H Q. unicolor
Xi€sw. (efter Xorge). - Paramer av I .St?nosrolo dubio Laich. och J .S. /errea Schrank

lefler Viclor HanscD).
,inl,moi. Is. Jrr. 83. Il.3-1. 1962
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Germanical och andra ddri upptagna visat sig yara minde tillfiirlitliga, med-
detar jag hir (efter f ictor Hansen) en trestimningstabell ftir arterna.

l. El)tra metalliskt blifirgade, rett gEnsande, kraftigt punkterade, med djupa,
skarpt .lgrinsade Punkter; bottnen mellan punkterna i fremle halvan eller
tredjedelen glinsande, ej eller mlcket slagt mikroretikulerad ...... ..., dubia

- Elvtrx tiDli8en Elansltisa, utan eller endast med m-r-cket svagt metalliskt bHtl
skimmer, mindre kraftigt punkterade. med mindre djupa och ej se skarpt av-
grensade pur iterl bottnen mellan punkterna 0verallt utpriglat mikroretikulerad

f errca

'l'iickvinilarnas mattare utseende hos lerrcu orsakas bede av mikroskulp-
turen och den nigot tiilare. vitgria. fina. bakitlutande behflringen. Den svaga
intrycknini;en l5ngs trickvingstinrmen bakom skutellen ir hos ferrea mera
markerad iirr hos tlubirr, ty hos den fdrstnemnda arten har detta parti en
nagol finare punklur och en nagot kraftigare mikroskulptur 6n omgivninSlen.
Detta Ar diiremot knappast fallet hos dubi(.

Som artitskiljande karakter har firgen pe skutetlbehiringen tillmatts
rvgtirande lrlvdelse (t.ex. av Reitter i Fauna Germanica s. 68 och av Riisch-
kamp i Ent. Bliitter 19i15 s.67). Iletraffande danskt material har victor
Hansen ej funnit denn:r karaktiir anvdndbar.

I Danmark dr lerrea mycket siillsyntare in dubin. Bida arterna utvecklas
i olika slags lt vtredsgrenar. sirskilt av lind. och ftirekomma stundom till-
sanltnans.

Aven i Sverige torde dubin lara den vanliga och mest utbreddr arten (i
motsats till uppgifterna i vara skagbaggskataloger)- Sjiilv har jag blott tagit
elt enda /errerr-ex.. vid Orup i Skine. medan dubia i samlingen er rikligt
liiretredd fran Skine, Uppland och Gistrikland. Tandlikare l(nud Peder-
sen, Silkeborg. har meddelat mig, alt han ur lindgrenar frin Blekinge och
Snriland (Straimserunr) tillsammans med talrika dubi( kleckt 3 ferrea-ex.,
av vilka han varit vinlig 6verlitn etl till min samling. Det torde yara n6d-
vendigt. att Slenoslol l-materialet i svenska samlingar underkastas en ftir-
trvld revision.

45. Eremotes nitidipennie Thome. och Rhyncolue turbatue
Schdnh., tvd arter med invecklad eynonymik

Fiir ntrgon tid sedan mottog jaii frin den viilkSnde curculionid-specialis-
telr pref. Stunislarv Smreczyriski i lirakau. sedan flera rir tillbaka sysselsatt
med ett stort arbete om de polska vivlarna, ett brey, i vilket han bad att
orn mdjligt fa tillbyta sig svenska ex. av ett par arter, som Snnu voro honom
obekaula nlen som kunde tankas fdrekomnra 6r'en i Polen. Det gellde de
ovan rubricerade arterna.

\iir nri6lra esemplar ay rivlarna anldnt och han niirmare ffltt understika
dem. kunde han till sin slora Olerraskning konstatera, atl han sedan ling
lid tillbaka viil kdnde bada artema men att han hitlills givit dem en annan
t1'dning: vlr F:r(mole$ ritidiperutis hade han hillit fiir alt yara .8. sculptu-
rnlus \\'altl. var Rhyrrcolus turbQtus fdr Rft. ongrrsticollis Reitter. Ftirnyade
studier av ell sttirre polskt malerial och:rv litteraturen derom bekrffftade
/hli,flrl. Is. lr0.83. II.3 t. l!{P
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endrst hans ftirsta uppfattning. Silunda kunna med stiid ar. prof. Smre-
czyriskis auktoritet 3 Eremotes nitidipennis Thoms. och E. sculprurutus s.
Smreczyiski A ena sidan samt ihyncolus turbetus Schiinh. och Rh. anllusti-
collis Reitt. i den andra betraktas som synotryma. Nigra dunkla punkter
iterstA dock ennu att ulreda, nemligen dels en sidan i de vanliga beskriv-
ningarna av Eremotes sculptutatus, dels ett par andra betriffande de
narnn arterna hadanefter skola bera.

Gingse beskrivni\gar av Eremotes sculpturatus Waltl (l.er. i Kuhnt 1913,
Reitter 1916, \'oss 1954/55) ange, att teckyingarna hos denna art skola ha
dubbla punktrader pA mellanrummen i motsats till elonf,/atus Gyll., oter
L. och punctuletus Boh., vilka ddr blott ha en sidan rad. Detta passar dock
ej in pi polska ex. av sculpturolus sison arten uppfatlats av prof. Smre-
czliriski och ej heller pi ett tyskt ex., som jag f6r linge sedan fitt mig till-
senl som sculpturatus. Det finns i sjdlva verket ingen vlsentlig skillnad i
friga om tdckvingmellanrummens punktering hos sculprurotxs s. Smreczyi-
ski och de tre andra nyssnimnda arterna, ej heller mellan dessa och nitidi-
pennis. F6r att fe klarhet, kan man tycka det vore enklast att gA tiU typen
och originalbeskrivningen ay sculpturatuN, men typen lir ej lingre finnas
bevarad och i originalbeskrivningen niimnes ingenting om mellanrummens
punktering.

Reitter (1916 s. 131-t32) skriver om den grupp, till vilken arlena elonga-
tus, eter och punctukttu!; hiira: ,2". Fld. mit tiefen Punktslreifen, die
Z$'ischenreume einfach gewdlbt oder flach gekielt, diese mit einer feinen
Punktreihe., och om den grupp, till vilken sculpluralu.s ftirts som enda art:
,2'. Fld. mit feinen, erhabenen Lingskielen. die Zwischenriume mit 2 (einer
sehr feinen und einer viel gr6beren) Punktreihen . . .r'

I Kuhnts Bestimmungstabellen (1913 s. 9E0) har teckvingpunkteringen
hos .rculpturalus i fig. 267 d avbildats pn ett sntt, som 6verensstammer med
Reitters beskrivning: mellan de grova punktstrimmorna (som finnas hos
alla slektels arter) har pi mellanrummen tecknats 2 parallellt l0pande
punktrader.

voss 1195.r/55) beskriver i sin stora monografi om de europeiska cosso-
ninerna Rlrgncolus lEremotes) sculprur(rtus Walll pA samma sAtt som Reitter
och Kuhnt. Om artens f6rekomst sdger han (s. 226) : ,Die Art muss selten
sein, denn ich sah nur 3 Exemplare (\!us. Miinchen), ein bezettelt; .,Ger-
mania", das andere lColl. \\richmann): ,,Kongstrerg': ein drittes tregt keine
Fundortangabe., Detta, liksom Reitters och Kuhnts beskrivningar, tyder. sy-
nes det mig, bestlimt pi atl en art (den iikta sculpaurotus) med dubtrla
punktrader pi ttickvingmellanrumnren verkligen existerar pe kontinenlen.
ehuru den ddr mdjligen [r sdrdeles s{llsynt och ftiga kdnd. I de flesta fall
har emellertid (t.ex. av prof. Smreczyr(skil till sculpfaratus henfdrts en art,
sorn dr identisk med vlr nitidipenrti.s 'Ihoms.

Under sidana ftirhillanden fiirefaller det vara riktigast. att namnet pi
den nordiska arten etnrinslone tills vidare t'6rblir nitidipennis Thoms. med
sculpturatus nec Waltl, auct. partim som synonym. Samma tankeging har
jag I.6. en ging ftirut varit inue pl (Palnt 1953 s.201-203).

t Sjalv bar jag ocksl haft tiufaue jimfdra polska och svensla ex. sv de ifrlgsvarande
arlefna.

Entomol, Tr, ,.ru. E3. Il.3-t,1962
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Betrriffande R/ryncolu.s turb(lu.s Schainh. ligger saken enklare till. Delta
nanrn iir iildre in Rft. ungusticollis Reitt. och btir salunda besti. i\'.u uttalade
emellertid prof. Smreczyriski i ett av sina brev den misstanken, att Rh.
,u.brlft1.! i de nordiska lhnderna kanske betecknar en annan art An den
Schtinherr beskrivit. vilken skulle ha en betl-dligt bredare och annorlunda
formad halsskiild drt Rh. ungusticollis Reitt. Denna fraga har varit kilt att
klara getrom alt gr&nska viylarna i Schtinhems samling i Riksmuseunr. I
denna star 3 ex., alla svetrska, sorn tvivelsutan varit ftirebilder vid be-
skrivningen av lurDalus (eller lignorius llarsch., som arten ursprungligen
kallades], ehuru intet ay deur [r serskilt tYpmerkt. Som var att venta tiyer-
ensstemmer turbatas Schtinh,. en av slektets mest karakleristiska arter, sd-
som den uppfattats av lAra dagars nordiska koleopterologer fullkomligt med
originalexemplaren, vilka alla tillhiira en och samnta art.

Sasom Kemner fiir mer en 40 ir sedan pipekade (Kemner 19lg s. l6El,
iir det egentligen Boheman loch ej Schiinherr), som i Schtinherrs Syn. Insect.
1837. 4. s. 1052 beskrivit den ifrigavarande arten. Boheman kallade den
ftirst ligncrias llarsch. men iindrade i en ftiljande del av sanrma arbete (1.c.

l8{5, tt, 2, s. 279) namnet till trrrbntus. Dirftir synes retteligen BoherDaI
(eller Bohem. et Schiinh.) btira stir som auktor fiir arten.
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46. Niera ekalbaggsfynd i Kalix iilvdal sommaren 1961

Under tiden l-f 6 juli 1961 ft retog docent Ake Ilolm, Uppsala, en iusam-
lingsresa i bil utmed Kalix ilv, fran Kamforsen i sdder till Saittajdrvi och
Vettasjlrvi i norr. Insamlingen gaude frimst spindlar, som erhdllos dels
genom sellning av markftirna, dels i s.k. glykolfiillor. Men ocksi insekter
och andra smidjur tillvaratogs. diiribland ftir min rikning skalbaggslarver.
Resultatet av insamlingarna blev verkligen imponerande: ej mindre iin om-
kring 7000 ex. arthropoder och molluscer i 890 olika prov hemftirdes. Till
det yackra resultatet bidrog sikerligen ej minst den effektiva insamlings-
metoden med glykolfellor. som ir anvindbar ej blott f6r spindlar utan i lika
htig grad fiir pa nrarken onrkringstrtivande insekter och lan'er.r

.{tskilliga ftir mig frfrnrmande larvtyper av skalbaggar iro med i proven
frrin Kalix dlvdal. Dri i saurma prov ocksl alla fullbildade skalbaggar till-
varatagits, har det varit en viss nytta rned att gA igenom dessa vid ftirstikeD

r Denna rel f6r de flesta alldeles okiinda insemlingsmelod har doc
senare beskrila i Ent. Tidskr.
Enlomol- Ts- .\rs. E3- Il- 3-t.1962

Holm lolaI all
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Fig.2. Nb. Saittarova. Lokal f6r Scrrislo9loi:L1iLr,ll:,r* J. Sahlb. (se tertenl. 1217 1961

att komma till riitta med larverna. Under arbetet dirmed tdock har inne-
hAllet i endast ett nrindre antal av de 102 skalbaggsriiren genonrgittsl ha
negra ,upptiickter, gjorts, som synas mig vtirda publicering.

Den dominerande arten lsiviil imagines som lan'er) i en miingd prov med
glykolfiillor frin bide torra och fuktigare biotoper iir Zgras hunterdis Grav.
Detta visar, att denna kortvinge, som lever av myror (serskilt .F ormic().
stindigt befinner sig pa riirlig fot snart sagt tiverallt i skogs- och m!'rlrrar-
kema och dlr sannolikt fiiljer nyrorna under deras strtiyteg.

I en glykolfilla, utsatt under dagarna 9-1217 vid Saittajervi (Nb: Juno-
suando sn), erhiills pl endast 210 m:s h6jd ti.h. I 9 ar Ekrphrus krpponicus
G-vll. Lokalen beskrives som myromride vid nordvistra delen av sjiin
med enstaka tallar och granar, lAg Betula nana, tr{enyanthes, Tofieldia pa-
lustris, Orchis naculata, lJriophorum vaginatum, Pinguicula lulgaris, Oxy-
coccus. Carex chordorrhiza: i bottenskiktet fanns rikli€lt med Sphagnum.

l-nlomol. Is. .irr. 8J. ,1.3-t. ,!,li!

l
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Ovriga insamtade skalbaggar voro: Col(.lhus micropterus Duft. 2 ex., Que-
dius picipennis I'ayk. 6 ex., ]Igcetopotus longulus \lannh. 1 ex. och A.slilbus
canaliculatus F- 7 ex.-

l'yndet iir av iulresse satillvida, att det er fiirsta gangen arten tagits i
\orrbotten och framfiir allt fiir att detia skedde pa relativt tig h,6jd inom
det egenttiga barrskogsomridet. Nigon transport av djuret med huvuddlven
frin hiigre belegna trakter kan knappast ha igt rum, emedan sjtin Saitta-
jtirvi ligger 5 knr frin 6lven och inte kan tiversvimmas av denna. -{lla tidi-
gare svenska fynd ha gjorts i fjiilltrakter, huvudsakligen i bjiirkregionen
eller barrskogsregionens tivre del. I Finland f6rekommer arten diiremot lingt
ner i skogslandet. .\vstindet till narmaste finska fyndplats flr omkring 8 mil.

Iitt ex. al' den vackra ko vingen Stophylinus /uluipes Scop. erh6ll
doc. Holm vid Saittarova {Nb: Junosuando sn) i en glykolfiilla, som varit ut-
satt den 1-t-31/7.5 Lokalen beskrives pi fdljaude satt: ,An€i sluttande mol
Saitlajdrvi. Tett. lagt gris, Solidago virgaurea, Geranium silvaticum, Equi-
setum. .{chillea millefolium, Rubus arcticus, Polygonum viviporum, Ranun-
culus acris inom ett mindre omride. Htijd ii.h.: 210 m., I sanrma biotop
hade av skalbaggar ytterligare tillvaratagits ett par ex. av Quedius lticipennis
Pa1'k.

Detta ar det nordligaste kinda fyndet av Sfapftglinus fuloipey nermasle
svenska fyndplats:ir Jtirn i Yesterbotten. Den siillsynta arten lever i stidra
Sverige sirskilt i skoiJar pi fuktig, myllrik mark.

Iij mindre in 5 ex. (l d, { ??) av den mycket sillsynta aleocharinen
Schislotlossa drusilloides J. Sahlb. togs den l2l7 vid sillning av ftirna i
Care-'i-luvor intill en beck med kallt och klart valten.5 km N Saittarova
{Nb.: Junosuando sn), I km O landsviigen. Lokalen 1fig. 2) beskrives som
kiirrbjiirkskog med grial, vide omkring bicken, htiga Carex juncella-tuvor,
Carex rostrata, Calamagrostis purpurea, Spiraea ulmaria. Comarum palustre
rn.m. Htijd ii.h.: 220 nr.

Tva svenska er. av Scftistoglossu <lrusilloides iro tidigare kenda, det ena
taget av Wir6n i Palkem (Lule lpm), det andra av mig bland ltiv och gres-
resler vid en lik av Lainio ilv i Soppero (Torne lpn). Den nya lokalen var
tydligen rrlcns naturlign biotop. I denna lcvde av andra skalbaggar bl.a.:
Benbi<liort dillicile trIotsch., Trechus rubens F., IttJcnoglgpt{t hrricla Gyll.,
Olopltum roturulicolle Sahlb., ett l0-tal olika .Slcrrus-arter, Tuchgporus
pulclrcllus \Iannh.. -{thcr( rrrctic( Thoms.. isl(ndic( Kr., Bruud. och ,romi-
nicoln (irav., Plv atrus substrialus Gyll., Zntftridirrs uariolosus Mannh. En
lan'som jag ej kAnner, kan miijligen lara Pterolornn-larven. ,{rlsamman-
sAttnini.len t1'der pi att bAcken fdrde vatten frin kallkiillor.

47. Om vinteraktiviteten hos larver av Leietus ferrugineus L.

\ledau snii och is iinnu till slor del IAckte skogsmarken vid Uppsala och
temperirluren under dagen pa sin hiijd steg till ndgra grader iiver fryspunk-
len. satte min ven docent Ake Holm den 29/3 1962 ut ett mindre antal plast-
skilar me'd l0 cnr:s genomskdrning. delvis fvllda med 2 0/o formalinldsuini.l

5 Yissa felor kvarlamnades pl intresssnlaae lokaler efter doc
jades seden av annen person.

Entomol. Tt. lrr. ?'3. fi.3-t. rs62

Holms avresa och \.itt,
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6 Temperalurfdrhlllandena uDder tiden 29/3-1214 ha efterll rekonstruerals med led-
nillg av tidningarnas viderleksrapporler och egDc observalioner.

Enlomol. I$. .{.0. 63. r1.3 t. 196'1

och tillsatt glykol fitr att hindra velskan fren att frysa eller vdunsta.
Hans svfte med de ulsatta skilarna var att i dem infAnga rid lig temperatur
eventuellt kringstrdvande spindlar is.k. \/interarter). f ill understikningsplats
hade utvalts ett litet omrade i stiderliige pl Kronflsen (nera Sturemonumen-
tet), der solen i markytan smelt bort sntin och blottat ett ganska mdktigt
f6rnalager av tallbarr, gresrester. mossa, fjolirsltiv och kvistar. .lsen iir
bevuxen med gamnral tallskog och spridda ltivbuskar, bl.a. av ldnn, rlnr
och rtinn. I den ltlr en tallskog pi grusgrund ovanliga markvegetationeu
inglr en sammanhiingande malta av grds och mossor. men iiven av iirter.
bl.a. blisippa. Birris saknas alldeles. SkAlarna placerades invid grova stanr-
mar i kanten ay en greslucka.

De utsatta kerlen ({ st.) vittjades den 2/-1. I tre (och sirskilt i elt ay deml
fanns fOrutom spindlar ocksi skalbaggslarver av tyenne arter, niimligen ett
par stora Conlftari.s-larver och l1 fultvixta carabid-larver, som visade sig
tillhiira arten Leistus lerrugineus L. Nesta inspektion {gde rum den 9/{. Di
innehtillo Aterigen tre av skilama (samma som 2/l) inre mindre in 25
Zeisluslarver. Tredje vittjningen skedde den 1211, di i samma skilar sonr
ftirut 2l snart f0rpuppningsfiirdiga leistus-larver kunde tillvaratagas. \'id
de bida senare tillfallena patriiffades av andra coleopterlarver blott en
Quedius (sannolikt picipennis Payk.) i ett enda ex.. nren ingen fullbildad
skalbagge. Temperaluren hade under tiden 29/3-12l-l kl. 19 aldrig iiver-
stigit +ioc, men olta yarit legre pi nitterna, dock sillan under fryspunk-
ten. Under de r6tt fA solskenstinmar sonl ftirekommit under lidsperioden
torde temperaturen i markytan omkring skAlarna emellertid hn varil flt-
skilliga grader iiver +5oC.6

Den l2l{ bestikte jag sjilv lokalen och utfdrde di under ett par timmar
en grundlig sillning av det upptinade f6rnaskiktet (pA ca l0 crn:s djup fanns
ennu tjeten kvar) niirmast de skilar, som utgjort fallgropar f6r leislus-
larverna. Dhrvid erh0ll ja8 endast 2 Leislus-larver, men elt nycket stort
antal skalbaggar (minst ett 50-tal arter, av vilka flera smAarter voro all-
minna), skinnbaggar och steklar, talrika fluglarver, kvalster och spindlar,
hoppstjertar etc. I-eistus-populationen i skllarnas nflrmaste omgivning kan
derfdr knappast ha varit sirskilt individrik.

Den l2l+ utsattes bredvid den formalinskAl, som givit mest leisaus-larver.
en tom plastskil (med bottnen teckt av ett tunt ftirnalager) ftir fAngst ar
levande leistus-larvnratedal. som skulle studeras hemma. Di det kalla viid-
rct fortsatte med hiigst ++oC pi dagen och med lett frost pi niitterna, s-t-n-
tes det vara av intresse att utfdra en ny vittjning av skilarnl redan tvi
dagar senare. \'id detta tillfiille fanns i den mest 6;ivande formalinskAlen
8 Leistus-lan'er och i de tvi andra { larver samt i den ofvllda skilen 7

Ievande Ieislus-larver.
Detta resultat gjorde. att jag 

- ehuru som det senare skulle visa sig vil
sent - beslttt alt pi lokalen anordna nigra ftirstik ftir att om mdjligt utriina
ner pe dygnet larverna mest aro i riirelse, var deras frekvens :ir sttirst (i
tallskogsbrynet, dir skilarna hittills hade yarit utsatta, inne i skogen eller
pi den tippna grisluckan) och mellan vilka (ungeferliga) temperaturgrenser
kringslrtivandet sker. Kl. 17 den 14/4 satte jag srilunda ut 12 tonrmn plast-
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skilar. dirar'{ st. i tallskogsbrynet med ca 1 m:s mellanrum lnira den skal,
som fdrut vadt mest givande),4 st.60 m llngre in i tallskogen med sarnma
avstAnd mellan skAlarna och pri samma slags mark samt 4 st. i griisluckan
nred ca 5 m:s avstirrd mellan skilarna. Dessa gr{vdes ner, sfl alt de kommo
att sti i nivn med markytan, och ftirnan makades viil intill kanterna. Inven-
tering av skilarnas innehill skedde direfler varje morgon kl.9 och afton
kl. 17. Samlidigt avHstes lufttemperaturen 7 vid dessa tidpunkter samt dess-
utom kl. 7, kl. 13, kl. 20 (dA kvellsmdrkret inlredde) och kl. 23. Precis en
vecka senare upph6rde f6rs6ken. Larvfrekvensen och temperaturftirhillan-
den framgi av ovanstiende tabli.

Ftirstiken limnade ett vid ftirsla piseende oventat magert utbvte av
Zeislus-larver. F-tirklaringen hertill kan vil endast vara denna; niir dygns-
temperaturen frAn och med den 16/{ stadigt gick i hiijden, ha leislus-lar-
verna uppsiikt platser fiir fdrpuppning och derefter haut sig stilla. Lik-
nande beleende ftiretedde de hemfiirda l5 leyande larverna, som inom kort
btirjade sviilta och visa tydliga tecken pi snart fdrestAende fiirpuppning. Den
21l{ iakttogs den ftirsta puppan i det hentagna materialet, och liinge drtijde
det ej innan andra larver fdljde efter. En viloperiod pi omkring en vecka
hade alltsi lan-erna haft, innan ftirvandlingen till puppa 6gde run.

Det obetl'dliga larvnraterial, som erhtills vid de senare ftirsiiken, gav tyvirr
ej t]'dligt svar pA tvA ay de uppstallda frigorna, nrcn miijligen kan en tendens
spiras. Pi dagen (mellan kl 9 och 17) hamnade aldrig nigra larver i ski-
larna, vilket tyder pA att de ftiretr6desvis rtira sig p6. natten. Om larv-
frekyensen pir de tre olika delbiotoperna kan ej heller nAgonting med be-
stimdhet segas, blott att skilarna pA grdsluckan alltid saknade lan'er.

Si nr1'cket klarare framtrider enellertid larvernas hipnadsvickande vin-
teraktiyitet. De lan'er som tillvaratogos i skilarna kl g pi morgonen den l5l.1
och 16/-l ha bevisligen str6val omkring vid en lemperatur, som ej varit
hdgre en 3 A -l grader, men sannolikt nigon grad l[gre. Deras rtirlighets-
period b6rjade samtidigt med sniismdltningen och nidde sin kulmen, innan

7 Girelris kan temperaluren i markylan ha varit nigot legre eller h6gre, meo jag f6r-
fogede l-rviirr ej 6rer nl8on apparatur, som tillit temperaturavusning dir.
E^tomol. Ts. .1'0.83. Il.3-1, llm

I
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Auszug
Beitrege zur Kenntnis der Biologie und SJstematik

schr-edischer Kefer. {2--{7.

+2. Omo,linm caesunr Grav. und nahe yer$-andte Arten.

Es rvird die s-r-stematische Stellung der Orl.rlilm-Arten ccesum Gtav., litorale Kr.
und .ugalam Rey besprochen. .{lle drei A en kommen in Schrveden vor.

13. Quedius (s.slr.) subunicolor Korge, eine neubeschriebene nordische.A.rt.

Es rr-ird die slstematische Stellung ron Quedius subunicolor liorge und unicolor
Kies\r'. besprochen. Alte sch\redische Veldungen iiber Q. rrnicolor sind s'ahrschein-
lich alle auf die neubeschriebene Art zu beziehen.

4{. Unsre Stenostola-.{rten.
Es u'ird die s)'stematische Stellung i'otl Slenoslola dubia Laich. (/ere.r Reitt.)

l'j,],d. lerrea Schrank (nigripes Reitt.) tesprochen. In Schrleden ist S. du6ia 
- 

rfie
in Dinemark 

- 
die ges'iihntichste und $'eitest verbreitete Art, $'ehrcnd S. ,e.reo

viel seltener und nur einzeln gefangen ist.

15. Etemotcs nitidip.nnis Thoms. und Riyncolus a.rrbfllrrs Schtinh.. z\\ei Arlen
mit kompuzierter Sl.no[]mik.

Der bekannte Curculioniden-Spezialist, Herr Prof. Dr. S. Smrecz-'-iski (Krako\r')
hat feststellen k6nnen, dass Rhgncolus turbalus Schdnh. und trlh. angrriticollis Reitt.
synon]'m sind, ebenso Eremoaes nitidipennis fhoms. und E- sculpt ratu$, \-ie er die
letztgenannte Art slets aufgefasst hat. Der Namen Rft. lurbalus hat Prioriut und
besteht also. Der echae Eremotes sculpruroaus Waltl soll eine doppelte Purrht-
reihe auf jedem Fliigeldeckenz{'ischenriume haben; davon spricht ausdrtcklich

Entomol. Ts. Arg.83.Il.3-t, t 2

den egentliga virvirmen kom. Sdrskilt anmarkningsvefi 6r. atl ,eistus-
lan'erna miste ha slraivat omkring 6verallt i de nyss upptinade fiirnaskik-
ten, lengt innan temperaluren annu yar titlrAckligt h6g ftir andra insekter
att rdra sig pi samnra sdtt. TIr hur skall man eljest f,tirklara, att si uren€ia
av dem kunnat hamna i de fi utsatta formalinskAlarna thuvudsakligen i en
enda) med en genomsktirning av blott 10 cm? I fdrnaskiktel fanDs som ftirut
nemnts mycket gott om.andra insekter. Under den kalla perioden 2C/3-16/+
hamnade endast undantagsvis sidana i plastskfllarna. De fiiljande myckel
varmAre dygnen iindrade pa detta ftirhillande. DA hade ej sellan myror,
skalbaggar och andra insekter ramlat ner i skilarna.

Drivkraften till Zeislus-larvernas slora riirlighet torde i det inledande ske-
det ha varit stikande efter ftida, som det fanns riklig tillgeng pfl i ftirnan.
Senare tillkom vdl ocksi uppletandet av ett liimpligt ftirpuppningsstelle.

Aven i Danmark har man observerat, alt aktiviteten hos Lei.slus /errugi-
neus bttrjar mycket tidigt pfl arct. Silunda omtalar Sven Gisle Larsson (,Ent-
wicklungst,?en und Entwicklungszeiten der ddnischen Carabiden, 1939 s.
360), att man diir kan finna larver, som fiirpuppat sig redan i nrars. Hos
oss har man (enligt Lindroth i ,Die fennoskand. Caratridae, I l9{5 s. 527)
antriffat nykleckta imagines tidigast den 5/5 (i Dalsland). I Uppsalatrakten
har jag sjiilv tagit sadana som Annu le6;al kvar i puppkammare frin mitten
av maJ.
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z.B. Iiuhnt (1913 S- 980), Reitter (1916 S. 131-132) und Yoss (1951/55 S. 22{).
\rielleicht exisliert jedoch eine solche .{rt in \Iitteleuropa, obschon sie selten (vgl.
Yoss S. 226) und nicht oft beaehtet ist? Die nordische .{.rt, die auch in trlitteleuropa
$'eit l'erbreitel ist, soll wohl deshalb - \:enigslens torHufig - E- nitidipennis
heissen.

{6. Eini8e liiferfunde rvihrend des Sommers 196l im Flusstal yom Kalix elv.
Herr l)ozent -i. Holm {Uppsala) sammelae durch Benutzung sogenannter Glycol-

F'ellen in der Nadehvaldregion bei Kalix ih' (Norrhotten) einige interessante liefer-
arten, die besprochen \rerden.

{7. Clrer die \Yintemktivitet r'on L?ir,us lerrugineus L. - Larven.
Der l'erf. hat am Siidrand eines Kiefernrvaldes bei Uppsala (Mittelschn'eden) fest-

stellen kiinnen, dass roll erwachsene Larven von ,eisllrs lerrugineus L. schon wdh-
rend der Schneeschnrelze und bei Temperaturen u'enig iiber Null Grad eine erstaun-
liche u'interliche .{ktiritet auf\\'eisen. Sie streifen iberall in der Streuschicht umher,
rvihrend die meisten von anderen Insekten noch slarr im \\:interlager ruhen. Mit
zunchmender Erlr'Srmung im Friihjahr verschrsinden die leisr.rs-Laryen von der
BodenoberflAche, rtahrscheinlich rrm $ich zu yerpuppen,

Entomol. T s. J.ro. 8j. II. 3-1. 1962


