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48. Stenus (Neetue) vafellue Er, (sensu Victor Iloneen)

Den 30/5 1962 bestikte jag en sirpriglad insektlokal vid Artijv i Sklne,
diir jag tidigare gjort upprepade insamlingar av framfiir allt skalbaggslarver
och -puppor. Omrldet ligger ungefer I km frin havsslranden och utgitres av
en sankiing, pA vilken s.k. slamjord frin sockerfabriken i Arltiv som fylt-
ningsmassa avlaslats i h6gar. Den niiringrika, starkt kalkhaltiga jorden har
i huvudsak mjiilans konsistens, dock stillvis med nigon inblandning av lera,
sand eller grus. Jordhtigarna dro kladda med en yppig vegetation av nisslor.
tistlar. korsiirt, vflgsenap och andra vanliga ogris. Siirskilt i sinkorna har
under nigrl fi ir utbildats ett mullhaltigt, stundom nestan komposlartat
humuskikt.r

Hrir upptriidde den nimnda majdagen, som var solig och yarrn, under ned-
vissnade rixlrester bland mingder av andra skalbaggar ganska talrikt en
liten .Slenus-art. Koprrlerande par voro ej sdllsynta, och nlgra sAdana insam-
lades Iijr att sdkra artens bestiinrning.

Till min stora fiirvAning fann jag vid hemkomsten, att jag aldrig fiirut vid
exkursioner haft kontakt med den ifrigavarande arten. Vid bestiimningen
kom jag av beskrivna arter nermast Stenus valellus Er., men de 14 ex. som
tillvaratagils (diirav 6 d 6) skilde sig rltt avsevirt frAn den beskrivning pA
denna art som limnas i utlflndska handbiicker och 6ven frin min egen i
Svensk Insektfauna (1961 s. 84, 86 och 94).' Samtliga exemplar hade helt
m6rka ben och penisspelsen var ej, sisour jag i Svensk Insektfauna efter
Wiisthoff och L. Benick avbildat den, brett avtrubbad utan nAgot, om iin
svagt tillspetsad. En n[rmare granskning av penisspetsen pi nejlikolje-
preparat i stark ftirsloring visade ytterligare, att den har den yttersta dele
utdragen i en mer eller rnindre tydlig liten mittspets samt att randhflren sitla
p& dnrse sidor om denna. Pararnererna nfl i orubbat skick ej eller obetydligt
utanftir penis 1fig. 1 -{ och B).

F6r att i firrsta hand fl klarhet om huruYida vir art sammanfaller med
den danska ua/ellus siinde jag nigra ex. till Yictor Hansen, som varit viinlig

r Lokalen, som under fleaa Ar gaDska Brundligt iDventerats med avseeode pl stalbaggar,
har i annal sammanhsng mers inglende beskriyits (Opusc. Ent. 1963 s. lff-120).! Min beskrirrring ar hemtad frln utlindska handbdcker, emedan jag ner den gjordes
d& Annu ej sett sveosl(a eremplar eller sjilv kunnat u[dersSka aedeagus hos ,o/€llu3.
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Fig. 1. Aedeagus von l.{ Sr€nus Dalellusb. sensu Yictor Hansen (Ex. lus Schonen:,{rl6v)
und t B. S,?nus oalellus Et. sensu L. BeDick lEx. aus Oslerreich: Neusiedler See).

Fig. 2-{. Penisspitz€ (Al uDd Paramere (B) ron 2. Quedius helticu| Korge (Flx. aus
SchoneD: A116r']. 3. Q. picipennis I'aIk. var. molochinus Cra\', (Ex. aus Jiimlland: Bisp-

garden) und {. Q. iisp(nicus Bernh. (Ex. aus Diinemark: SkalliDflo).
I.'ig. I I] nach L. Benick rEut. Bl:iller l9l5l, iibrige Iiiguren Original.

att ingiende undersiika och jemf6ra dem med danska ex. Resultatet derav
bler, att .{,rlijv-arteir konstater.rdes vara helt identisk med den.Slenu.!, som
i Dannrarks Fauna (1951 s. 189) kallas urrlellu.s.

En minad senare (den 29/6) bestikte jag Ater -{rltiv-lokalen och insamlade
di ett rikligare material av Slenus-arten. Inalles har nu ett 60-tal ex. grans-
En,onol-Ts- )ts.8l- -I-2,t 3
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kats och bland dem 17 6 d genitalundersdkts. Ej ett enda av exemplaren har
rtidbruna eller bruna ben, r'ilket skall vara det vanliga hos mellaneuropeiska
individ. Hos samtliga ex. frin .{rl6v 6r benfirgen miirk, knappast ens med
skiftning i nrtirkbrunt, och aedeagJus har genomgiende det utseende som
n-vss beskrivits.

Om .{.rltiv-arten (och den danska) dr sanrma som uolellus frin }Iellan-
europa kan r':il knappast sflkert avgtiras ulan granskning av Erichsons typ
(om den Ar av hanligt kiin och finns bevarad) eller ulan jimf6relse nred
genitalpreparerade mellaneuropeiska 66. Ett sidant malerial har dessviirre
ej stAtt till Iiirfogande. Tills vidare fir man fiiljaktligen ntija sig med alt
betrakta .{rliiy-arten som identisk med un/ellus sisom denna uppfattats i
Danmark.i

I den n1'a svenska skalbaggskatalogen rKlefbeck et Sjtiberg 1960 s. 66-{i7)
upptas ,S. oQellus Er. frin Oland och Dalarna. Beliggexemplaren frin det
sistnimnda landskapet, -1 99 tagna av Axel Olsson pi en sandig sjiistrand vid
Lima och bestimda av O. Renkonen. har jag varit i tillfiille att undersiika.
De ha alla r0daktiga ben och motsvara iven i tivrigt temligen vil utlindska
beskrivningar av oofellus. IIen fiir en betr]'ggande bestinrning av denna art
och av den ]'tterst nerstiende ccutus llr. (som ir vanlig hos oss i sfl Sott som
hela larrdet) lorde, sflsom av L. Benick franrhAlles lt.ex. i I,nt. Medd. 192i1
s. 221), i tveksamma fall en undersiikning av det hanliga kopulationsorganel
vara n ii d v ii n d i g. Enstaka individ av bAda arterna variera nimligen mer
eller mindre i morfologiskt avseende, men pl penisforuren skiljas de it med
stairsta Ietthet. Dirf6r miste uppgiften om .Slenus uolellus frtn Lima be-
lraktas som osiker. I Norge iir arten okiind och uppges i Finland vara ut-
bredd. Det vore f.ii. av intresse att fA undersiikt, om finska 6 6 av uulellus
ha en aedeagus av samnla utseende som sklnska och darnska exemplar.

Riidbenta ex. av uafellas kunna bland nordiska Slenus-arter viil egentligen
endast f6rr'{xlas med c(ulus. Om skillnaden mellan ucfellrrs och coulus. se
erv. Svensk Insektlhuna lPalm 1961 s. 9lt-91). Den likaledes riidbenta
lrrscipes skiljes frin bada dessa arter bl.a. pe negot mindre kroppsstorlek.
finkantad bakkropp och fint mikrochagrinerad framkropp. llijrkbenta ex. av
unfellus skulle mOjligen kunna ftirviixlas med den ungefflr lika stora alr(rl(lxs
Er., som dock har nigot mindre tydliga pannfriror, bakit knappast utvidgade
tickvingar och betriiffande d en aedea5|us, som dr av helt annan form.

Flnden i .{rliiv ge god upplysning om den ifrigavarande artens levnads-
sitt. Eftersom den dir fiirekom i stort antal. kan r, lokalen betraktas sonl
ganska typisk. Stenus utrlellus 6r siledes inte som carlus huvudsakligen en
sankmarksart, som ftirekommer vid eller niira vatten, utan lever mera likt
salisburgensis Bernh.a bland rnultnande vtixtavfall pfl liitta jordar. Aven i
Danmark uppges uolellus ftiretridesvis hilla till i kompostartad jord.

I-itteratur

BENICf,. L. 1923. Notizer zu. Gruppe Stenini in ,Danmarks Rolbiller.. Ent. \Iedd. B. l{.
- I(6penhamn.

- 1915. Einige neue europiische .stcn s--{rlen und varietelen. Ent. Illiitter 11. - Berlin.

t Dock har enligt muntligt meddelande fren h6jesleretsdommer \'iclor Hansen L. Rcnick
pA sin tid sett danska e!. och besl;iml dem tiu Drr?rlus.

' Denna arl skall numera hela crassus Steph.. jfr fdljande a\:snitt.
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HaNsEN, V, 1951. Biller XV, Rovbiller 1 Del. Danmarks Fauna Bd 57. - Kiipenhamrl.
KLEFBEcf,, E. et SJOBERG, O, 1960. Catalogus Insectorum Sueciae XVI. Coleoptere. Opusc.

Enl. Supplem. XVIU. - Lund.
PaLM, T. 1961. Coleoptem. Fam. Staphylinidae 2. Sversk Insettfauna n. -lE. - StockholE-

49. Stenue (Ieenus) craeeue Steph. och problematicue
Kevan et Allen

.\ndreas Strand ir den ftirste nordiske koleopterolog, som ingAende be-
handlat crassus-gruppens arter (Norsk Ent. Tidskr. \'I 19{1 s.70-74). Prfl
grund av olikheter hos de hanliga genitalierna m.nr. kom han till det resulta-
tet, att vi i de nordiska ltinderna ha tre arter: crassus Steph., salisDurgensis
Bernh. och lo.micetotum Mannh. Betriffande namnen pi de tvfl ftirst-
niinrnda arterna var han dock negot osiker, emedan Stephens crossus-typ
ej hade varit tittgenglig ftir understikning. Eniigt Catalogus Coleopterorum
1960 och Svensk Insektfauna 1961 lStaphylinidae 2) iir .salisburgensi.s den i
Sverige vanligaste och mest utbredda arten, medan den helt skulle saknas i
norra Tyskland och pi de Brittiska iiarna. I sistniimnda delar av Europa
skulle crassus vara nllenaridande.

Fiirklaringen till denna bristande korrespondens i utbredningen har man
nu fitt genom en uppsats i Ent. \lonthty iIag. 1961 s. 211 o. f. av D. K. Kevan
och A- A. Allen, som varit i tillfdlle att granska Stephens typexemplar i
British lluseum. Dessa utgiiras av 2 ex., dirav 1 d som genitalunderstikts.
lietan och Allen kunde vid sirr understikning otvetydigt faststella, att
Stephens crassus blivit feltydd och att den arten, den ftirst beskrivna i grup-
pen, i verkligheten sammanfaller med salisburgensis Bernh., Strand. Fttljden
blir siledes (tyverr!) ett namnb_vte: salisburgensis degraderas till synonym
it cr(ssus Steph., och Strands art nred detta narnn miste erhrilla ett nvtt
namn, sonr Keyan och .{llen ftireslagit blir problemalicus. Denna sistnimnda
art iir iinnu inte funnen i Storbritannien.

Sedan Kevans och Allens tillrettaleSSande av namnfrigan blivit kint, har
H. Korge 1Ent. Nachrichten 1962 s. 74-771 gjorl en utredning orn de brida
arternas fijrekomst i Mellaneuropa. Aven dir [r crossus Steph. (salisburgen-
sis Bernh.) den allrnint ftirekommande arten, medan problemalicus hittills
blott er bekant frin tyska iistersjdkusten, Neusiedler See i Osterrike samt
frin Ungern. Genom dessa fakta har arternas [tbredning i Nord- och ]lellan-
europa bettre kommit att korrespondera.

Av speciellt intresse iir Korges (s. 76) uppgift om att de biLda arterna ftir-
modligerr leva pi olika slags biotoper; crassas pfl niiringsrika jordar, proble-
mnlicus kanske fdretriidesvis vid havskusten och insjtistriinder pi vita
strandengar. Detla stammer vil med de iakttagelser som gjorts ocksA i virt
land (Ent. Tidskr. 1959 s. 18).

I Cat. Col. 1960 och i Svensk Insektfauna lg61 erfordras ftiljaktligen fdl-
jande namnindring:

crdssus Steph. 1832 lsnlisburgensis IJernh. 1927, Strand 1941);
problemdicus Kevan et Allen 1901 (crassus Strand 1941).

.\rterna kumra med siikerhet skiljas endast pA de hanliga genitalierna. Av-
bildningar av dessa finnas bl.a. i Svensk Insektfauna 1961. fam. Staphylini-
dae 2 s. E9.
Entof,ol. Ts. ,hg.8t. E. I -2, lW
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5O. Quediue balticue Korge ocb niirbealiiktade arter

Den 3/10 1962 gjorde jag ett nytt besdk pi den f6rut (s. ll3) beskrivna
lokalen vid Arliiv och fann di vid viixtrtitter pri mjiilajord en 6 av Quedius
molochinus-Iyp. Exemplaret genitalundersiiktes nred tanke pi att det kanske
kunde vara friga om en av de bAda nirstAende arter, sonl under senare ir
uppdagats i Dannrark. Si visade sig ocksl vara fallet: arten var Quedius
bdlticus Korge, en nyhet ftir den svenska faunan, liitt att kenna igen serskill
pfl aedeagus. Djuret iiyerensstimmer helt med en dansk 6 av arten, som
htijesteretsdommer Victor Hansen varit viinlig tiverlAla till min samling.

Den ifligavarande arlen har n1'heskrivits av Horst Iiorge sl sent som 1960
efter exemplar frln tistersjiikusten pe en liten ti (Hiddensee) nera Riigen
{Mitt. der Deutschen Entom. Gesellschaft 1960 s..i2-53). Sedermera har den
riterfunnits i antal vid Liibeck-Schellbruch. Korge kinner den ocksi frin
Berlin-Liibars samt frin England, Danmark och Polen.5

f)en andra nyupptdckta danska Qrredius-arten er hispanicus Bernh. (polli-
pes auct.), som av hittills gjorda fynd att diima i Nord- och Mellaneuropa
ftirefaller att vara bunden till nordsj0kusten. I Danmark [r den kind frin
Jyllands viistkust (Esbjerg, Fano, Skallingen) och ftirekommer i 6vrigt vid
nordsjdkusterna i Storbritannien och Tyskland - vid l\iebtll i Schlesrvig
5r den sliiktets vanligaste art - samt iir i en nlgot avvikande form ocksfl
antriffad vid kusterna av Medelhavet.

Arterna i denna Quedirrs-grupp skiljas enligt Korge pfl fiiljande siitt:
l. Teckvingarnas rivjiirnsaktiga punktur nigot mindre tet och nagot grdrre en hos

picipennis. Antennernas basalleder m6rka. - d. Penis storre och kraftigare,
apikall endast kort tillspelsadi fordjupningen (pi ventralsidan) f6re spetsen
vid basen timligen skarpt argrinsad, de bida i denna f6rdjupning bakAt i fram-
springande tinderna trubbiga i spctsen. Paramer bredare, i bakre hilften ej
insvengd, apikalt mycket lrubbigt tillspetsad. Paramerens insida bltlikt och
djupt urholkad, feltet med svartfergade korn kuddformigt rilvt, inskrenkt till
apikaldelen, tve rdtt korta sidogrenar vetta baket; det glatta rummet mellan dessa
fiiga framtridande, framtill6 helt fiirstuunet (fig. 2 A och B) ., Q. bollicus Korge

- Teckvingpunktering tetare och negot finare, ivenledes rivjernsaktig. Antenner
i regel med 2-3 ljusare (ritdbruna) basalleder. - d. Penis lengt tillspetsad,
ftirdjupningen fdre spetsen haktill otldligt avgrirrsad. Paramer slankare, pi in-
sidan platt, pi sin hiljd med sva8 mittrinna ...... -., .. 2

2. Ilalssktild med ytterligare 2-3 borstberande porpunkter mellan den stora sido-
punkten och den av 3 punkter bestiende dorsalraden framtill. - 6. Penis
slankare, langre tillspetsad, de i spetsgropen framspringande tinderna timligen
linga och skarpa. Paramer lflngt tiltspetsad, i bakrc hilften blott sragt insvingd;
kornfeltets sidogrenar stricka sig ldngt mot paramerbasen och innesluta ett
smalt, bitvis otydligt, glatt mellarrrurn (fig. 4.{ och B)

Q. fti.sponicus Bernh. (polftpes auct.)

- Halssk6ld utan ytlerligare porpunkler. - d. Penis nAgot mindre slank, ej fullt
si lingt tillspetsad, de i spetsgropen framspringande tinderna nigot kortare och
mindre skarpa. Paramer skedformigt utyidgad mot spetsen (alltsA med mera

! Uppgiften frdr Polen docL nlgot oslker, emedsn endast I Q f6religger.i Beteckningen rbsklt' och ,framtill' eDligl teclniBgarnas orienlering.
Entomol. Tt. .|rc- 8t. fl.1-2. 1963
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rundade sidor), i bakre hdlften tydligt insvengd; kornfiltets sidogrenar vanligen
ej fuut si ldnga som hos hirp.micds; de innesluta ett tdmligen brett, glatt mellan-
rum, som blott framtill kan fiirsviuna men som ofta l6per igenom hela kornfiltet
Anda ut i spetsen (fig. 3 A och B) .... Q. piclpennis Payk.
Tdckvingar svarta ... .. fotmd tgpica
TeckvinBar riida eller rddbruna . .. var. molocftinus Grav.
IUycket sillan Aro anten[ernas basallcder mdrka (som hos bdllic[s)

a. nigrobasis Korge

I frAga om storlek skilja sig arlerna ej frin varandra. Bestiimning av en-
staka ?9 i picipennis-molociinus-gruppen Ar alltid vansklig, emedan ocksA
de i bestdmningstiversikten omnemnda karaktiirerna undantagsyis kunna
variera. Sivitt jag vet, har av Q. b(lticus hittills endast antriffats exemplar
med r0dbruna tdckvingar, uren av ftis2nnicus fijrekornmer en form med rtid-
bruna {forrn( tupica), en annan rned svarta (var. secundus Last) och en
tredje med svartbruna tiickvingar (var. btrrdous Grid.).

Auszug

Beitrige zur l(enntnis der Biologie und S]'stematik
schrvedischer Kefer. 4&-50.

{8. Sfenrrs (.\estu.J) ,oIellfts Er. (sensu Victor Hansen).
Dcr Verf. bespricht einen Fund dieser .{rt bei .\rl6v (unrx.eit der \Ieereskiiste) in

Schonen. Sie kam dorl am Ende trIai und Juui 1962 unter modcrnden Pflanzenresten
auf kalkreicher, sehr feinel Sanderde (schwedisch ,,mjiita") ziemlich zahlreich vor.
Siimtliche eingesammelte Exemplare (etwa 60) haben dunkle Beine. llehr ats 15
genitaluntersuchten d d besitzen einen Aedeagus, der r.on iheren Abbildungen dieses
Organes etwas abNeicht (Fig. 1A und B).

49. Slenus (Iesnus) crossus Steph. und problematicus Kevan et Allen-
Beide Arten kommen in Schweden vor. .S. crflssus Steph. (.r.llislrr.gensis Bernh.)

ist unsre gesithnlichste Art, die fast iiber das ganze Land verbreitet ist. S. problemo-
ticas lievan et Allen (crassus Strand 1942) ist bisher nur aus Blekinge, Oland und
Bohuslen bekannt. Die erstgenannte Art lebt meistens auf nihrsloffreichem Boden
(besonders Sanderde, auch in Komposten), die letztere vorzugsweise am lleer auf
KiisteD$iesen (auch unter Tang).

50. Quedius (.s..str.) Dflrticns Korge und nahe verNandte Arten.
Der Verf. fand am 3/10 1962 bei Arltiv in Schonen an Pflanzenrvurzeln auf ,,Mjela"-

Erde das erste sch$'edische Exemplar (ein d) r'on Q edius balticus.
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