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54. Ftirekomst och utveckling av nrfura vattenskalbaggar
i Torne Lappmark

Under en resa tiu Vittangi och Karesuando i f6rsta hilften av augusti 1963,
huvudsakligen ftir insamling och studier av coleopter-larver, merkte jag rett
snart, alt jag anHnt dit vid en flrstid, dfl minga av traktens vatlenskal-
baggar genomgick de sista skedena av sin utveckling. Fiiljande meddelanden
om nflgra haliplider och dytiscider, till stor del de i vattnen dominerande
arterna, grundar sig pe iakttagelser som gjordes under denna resa.

Brgchius eleuatus Ptnz- ssp. cri.rtalrs J. Sahlb. - Vittangi: 2/8 talrika
puppor och nyklickta imagines i sme jordkammare under stenar pi flack
slamsandstrand vid Torne ilv. Puppor kliicktes 4--{/8. Karesuando:
5/8 1 puppa (kleckt 9/8) vid Ktinkdmd v under liknande fiirhillanden
sonr i Vittangi.

Bryclrius eleuatus har av gammalt (av Thomson, Grill m.fl.) rapporterats
frAn Torne Lappmark, ddr Forsstrtim fOr 6vrigt skulle ha gjort det fttrsta
svenska fyndet av arlen. Lapplandsfyndet har av negon anledning dock ej
medtagits i skalbaggskatalogerna 1939 och 1960. Arten kan nu iterinfdras
fdr Lappland, ddr den sannolikt 6r utbredd vid iilvarna i grunt, sakta
framfl1-tande vatten med slamsand och smistenar i bottnen- Sl har jag ocksA
antreffat den i stort antal pi flera platser vid Indalsdlven (Jmt. Ragunda sn).
Eljest uppges arten mesl fdrekomma i mindre vattendrag med hastigt strtim-
mande vatten, slenbotten och sparsam alg- och mossvegetation.

Coelembus novemline(ltus Steph. - Vittangi: 13/8 1 fullvext larv, tal-
rika puppor och nykl5ckla imagines i smi jorkammare under stenar pl
slamsandstrdnder vid Torne iilv. Puppor klicktes 15 17l8. Talrika imagines,
mest nykliickta, i ven pi grunt yatten nera strander, diir bottnen utgjordes
ay slamsand och den rett sparsamma vegelationen bestod av alger och
flytbladgrds. Iiaresuando: vid insjiistrand tliaarevuopio) 6/8 I puppa,
klnckt 9/8. Ftirekomstsitt som i Vittangi.

C- impressopunctnlus Schall. - Karesrrando: 6/8 I imago i yattenpiil
med dybotten. De nordligaste kdnda svenska fyndorterna er f6rut Lycksele
Lappmark och Nb. N. Kalix.

Hggrotus quinquelineutus Zett. -- Yittangi: 13,/E rdtt talrika puppor
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och nykleckh imagines tillsammans med Coelambu.s g-Iin€otus. Puppor
klicktes l4-1718.

Hgdroporus palxstrrs L. - l{aresuando: itl8 3 nyklickta imagines i
puppkammare under stenar pi dyig insjostrand; 9,/8 I puppa (klickt l1/8)
pfl frdkenstrand vid skogstjirn med dyig botlen.

H. melanocephalus Iuarsh. - Karesuando: -t-11/8 mycket talrika
imagines, diiribland ocksi nyklickta, pA Sphagnum fuscum-mosse under
dviirgbjiirk- och hjortronldy, mossa och halvtorra slamkrustor i siinkor och
gropar, som tidigare yadt vattenfyllda.

H. melanurius Sturm. - Karesuando: 4-1118 sparsamt ftirekorn-
mande nykllckta och utf5rgade imagines tillsammans med f6regflende art.

- I groparna insamlades ytterligare 1 imago ay Aglabus uittiger Gyll., men
inga andra dytiscider.

Dercnectes multilineatus Falkenstriim. - Vittangi: l3/8 I puppa
(kleckt l5l8) tillsammans med ftiljande arl. Karesuando: 4 10/8 fiir-
puppningsferdiga larver och talrika puppor i jordkammare under stenar
pA sandig insjiistrand (Kaaravuopio). Puppor klacktes 8-16/8 Fullviixta
larver (men inga imagines) fanns ocksA i sjtin pA rett grunt vatten med
slamsandbotten och sparsam vegetalion.

D. depressus F. - Vittangi: 2/8 flera puppor {kliickta 7-1418) till-
sanmans med Brycftius eleuolu.s ssp. ctistetusi l3/8 1 fullvixt larv och
talrika puppor i jordkammare under griislorvor pi sandstrand (utan slam)
vid Torne ilv. Puppor kliicktes 14-16/8.

D. alpinus Payk. - Vittangi: 2/8 .3 puppor (kHckta 8-9/8) tillsam-
mans med Brgchius eleuatus ssp. cristarus.

Agtrbus arcticus Payk. - Y i t t a n I i: l3/8 forpuppningsfirdiga larver och
puppor allmenna i jordkammare under stenar pe samma lokal som Coe-
lambus 9-lineatus. Imagines, nvkliickta och Aldre ex., likaledes allminna i
dlven pi grunt vatlen. Karesuando: 4-1118 imagines och fullvixta
larver vanliga i ndstan alla sla8s vatten (ilvar och insjiiar med klart vatten.
tjirnar och yaltensamlingar av olika slag, med och utan rikare yegetation,
med rent, halvklart eller humusfirgat vatten och med sand, grus, lera eller
dy i botlnen. Pi striinderna, fasta eller gungflvartade, under skyddande
ftiremAl (stenar, driftrinder o.l.) i kammare av finjord talrika fullvixta
larver och puppor. Puppor kl2ickres 6-20/8.

Rhantus eroletus Forst. - Vittangi: l3l8 pA samma lokal som fdre-
gAende art i jordkammare under stenar ett t0-tal puppor och enstaka ny-
kleckta imagines, de fiirstn6mnda kleckta 15-23/8. Karesuando: 5/8
I fullviixt larv i tjlirn pfl slittermyr; 9/8 1 puppa (kleckt 1418) pe sumpig
frlkenmyrstrand vid tjiirn.

55. Hyperaepie pseudopustulata Mule, en fdr Sverige ny coccinellid

Den tjeckiske coccinellid-specialisten Viktor Giinther har nyligen (Acta
Soc. Ent. Cech. 56, Prag 1959, Nr. 3, s. 255-264) reviderat de mellaneuro-
peiska arterna av slektet Hgperaspis. I stellet fttr de ftirutvarande blda
arterna reppensis Hbst- och campestris Hbst. redovisas nu sex arter, som
kan viil skiljas pi de hanliga kopulationsorganen och i regel ocksi pi yttre
morfologiska karaktdrer. I Horions rFaunislik der mitteleuropiischen Kiferr
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VIII 1961 s. 320 o.f. har Gtnther sammanstillt en kortfattad besttlmnings-
tabell f6r sliktet.

Under min samlarverksamhet har jag blott en ging i Sverige haft kontakt
med slektet Huperespis. Detta var den l2l5 1957 pi en tokal (beskriven i
Ent. Tidskr. 1959 s. 23-24) vid Hilleviksudd pfl norra Oland (Bttda
kronopark). I en driftrand med liiv, barr och andra vixtdelar pi flack gris-
strand togs di tatrika exemplar av, som jag luod.de, Hgperuspis reppensis
Hbst., den enda di kinda svenska arten. En ftirnyad prtivning av bestim-
ningen efter Giinthers tabell visar emellertid. att den vid Btida erhillna arten
ir pseudopustulal<r Muls., som i Nlellaneuropa och Ryssland har yidstdckt
utbredning.l Morfologiskt skiljes pseudopustulata ganska llitt friLn reppensis
pi den flata pannan (hos rcppensis vilvd), tydligt kannelerade tickving-
kanter (hos reppensis otydligt kannelerade), ljusare ben hos bflde d och Y,
en trekantig eller streckformad skulderfliick hos d (som alltid saknas hos
reppensisl och ljusbrun mun hos ? thos reppensrs-? svart).

Nu uppstir givetvis fragan: htir alla svenska Hgperuspis (fynd fdreligger
frrin 15 landskap, frin Skine i sajder ti[ Lycksele Lappmark i norr) till
pseudopustulata eller har vi ocksA den ekta rcppensis och mtijligen ytter-
ligare nigon art? Det synes sAlunda angeliget att pi nytt granska alla
svenska beliggexernplar av Hgperuspis ,reppensisr. Slektets arter uppges
ftiredraga yarma och torra lokaler med gras och iirter, diir de lever av blad-
och skiildltiss-

I BestaDtrningen kontrollerad ay V. Gtinther

56. Anmiirkningar till nr&gra kritieka ekalbaggearter

Adetus pggmoeus De G. och ocultrtus Panz. - Det har ldnge ritt olika
mening om huruvida dessa bida skall betraktas som en eller lvi arter; i
ftirra fallet skulle oculatus endast vara en varietet till pggmaeus. I 1939 Ars
nordiska skalbaggskalalog upptas de exempelvis som skilda arter, men har
i den nya katalogen av Ar 1960 sammanslagits till en art.

Andreas Strand (Norsk Ent. Tidskr. XII 1963 s. ll1-112) har genom
genitalundersiikning av 6 6 av beda formerna stikt vinna klarhet. Ehuru det
undersiikta nraterialet varit rdtt blygsamt, visar det dock med tillricklig tyd-
lighet, att pugmeeus och oculotus biir upprdtthillas som sjelvstendiga arter.
Olikheterna hos aedeagus framgir av bilder i Strands uppsats.

Choragus /rorni Wolfrum och sftrppordi Kirby. - I Ent. Bletter 59 1963
s. 151-161 har S. Cymorek en intressant uppsats om biologien och genital-
byggnaden hos Cftorcgus sheppetdi. Han pivisar bl.a., att denna art, som
han har kliickt ur dtida murgrtinstammar lHedera helix), fiir sin utveckling
dr bunden till svampar av gruppen Pyrenomvcetales. Aggen lngges i pyk-
nidierna. som sedan jimte stroman och den svampiga ytveden tjenar de
utvexande larverna som niringskilla. Dessa iakttagelser stemmer v 6ver-
ens med deur Stig Lundberg gjort i Sverige rtirande Clroragu.s horni och
denna arls levnadssett tEnt. Tidskr. 1956 s. 178).

F6r att kunna utfiira Aggleggningen har sheppardi-honans genitalorgan
(liksom med sttirsta sannolikhet ocks& ftorni-honans) utbildats pa ett speci-
fikt sett; det liknar i hiig grad ett hanligt organ. Hanens genitalapparat iir
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8Fig. 1---4. Tarslederna hos l.
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ocksfl av en ovanlig typ - bl.a. saknar den tydlig penis. Cymorek har
noggranna beskrivningar och avbildningar av genitalapparaturen hos 6 6
och YY av Choragus shepptrdi.

Cymoreks grundliga utredning klargtir dessutom, att Choragus-kttnen i
litteraturen (bl.a. av Wolfrum, Horion, Palm) hittills fdrvixlats. Detta bdr
man f6ljaktligen framdeles taga hensyn till vid anvindning av ildre arbeten,
exempelvis f6rf:s uppsats om de svenska Ctoragus-arterna (Opusc. Ent. 195-l
s. 232-237\.

Bagous tempestiuus Hbst. och c:u.ralinae Seidl. betraktas av vissa ftir-
fattare (t.ex. av Victor Hansen i Danm. Fauna) som skilda arter, medan
andra anser czwalinae vara synonym lill tempestivus (t.ex. Reitter) eller
varietet lill samma art (t.ex. Hoffmann). Penisunderstikningar har inte
kunnat ge siikert sttid ftir en artuppdelning. Diremot tyder de yttre kinne-
tecknen ofta pi att det kan vara frflga om olika arter. f)anska exemplar av
czualinae skiljer sig sAlunda miirkbart frin tempesliuus genom sliirre
kroppsstorlek, relativt bredare och kortare teckvingar, nigot liingre skenben
och avsevdLrt bredare 3. tarsled.

Frin Sverige ftireligger endast ett enda fynd av c:walinae (1 ex. frin
Skine, leg. Palm, jfr Ent. Tidskr. 1941 s. 204). Fair kort tid sedan hade jag
Aterigen tillfille att jiimf6ra det skinska ex. med utlendska, diirav med
danska ex. av czutalinue och ,empestirxs, som Yictor Hansen varit vinlig
sdnda mig. Pl nigra av dessa ex. har tarserna (sedda friLn samma sida) ritats
av (fig. l-4). Av teckningarna framgfir, att 3. tarsleden hos Canska ex. av
czoalinoe och tempestiuus ir mycket olika i bredd, medan de sklnska och
tyska tiU czwulinae bestimda ex. har samma led mindre starkt utvidgad.
Med hinsyn till tarsbildningen synes de bflda senare ex. dock stA nermare
czutalinae en tempestiuus, och detsamma geller fergteckningen pl pronotum,
som hos c:uralinoe skall vara grivit med baktill 2 smri, mtirka flickar, hos
tempestiuus gri med 2 mer eller n ndre tydliga, mdrka lingsband. Storleken
hos det skinska och det tyska ex. er blott 3 mm och tdckvingarna ftirhAl-
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landevis knappast kortare eller bredare en hos ,empestirus. Fastan det av
mig granskade materialet iir ringa, mAste resultatet av understikningen inne-
bera, att det knappast ir miijliSt att uppretthi[a caoalinae som sjilv-
stindig art.

54. Vorkommen und Entwicklung einiger Wasserkifer in Torne Lappmark.
Der Verf. bespricht einige Halipliden- und D1'tisciden-Arten, die im n6rdtichsten

Teil Schrvedens Anfang .{ugust 1963 ilue letzten Entwicklungsstadien durchlebten.
55- Hgpe.ospis pseudopustulota \[uls., eine nerre schwedische Coccinelliden-Art.
Eine lange Reihe }lyperospis aus Biida (Oland) sind alle II. p.seudopasluldta l{uls.
56. Bemerkungen zu einig€n kritischen Kiferarten.
.,lrlerlls <rculctus Panz. wird oft als ab. ztt -1. p!]gmaeus De G. gestellt. A. Strand

hat jedoch leulich durch Genitaluntersuchurrgen von 6 d gezeigt, dass es sich bei
-1- pggmaeus und oculatus um zwei verschiedene .{rlen handelt.

Der Vcrf. bespricht weiter die Untersuchungen von S. C-'..morek iiber die Biologie
und den Genitalbau des Zrvergbreitriisslers Choragrrs sheppardi Kirbl' (Enr. Blett€r
59 1963 S. 15l-16l). nach welchen unter andern die Cftotagus-Geschlechter in den
bisher ersclrienenen Beslimmungstabellen verwechselt sind.

Bagous lcnpestious Hhst. und czaalinae Seidl. sind in Denemark und Schweden
bisher als verschiedene ,{rten betrachtet. Zwischenform kommen jedoch vor (Fig.
l---4), weshalb czaalinae allem Anscheine nach nur eine Varietat von a€mperti-
rrus ist.
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