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Boreaphilus henningianus Sahlb. 
- 

Det sydligaste kiinda nordiska f1'ndet
av denna arl har gjorts av museiintenderrten fil. lic. H. \Yald6n vid insam-
lingar ftir Giiteborgs Naturh. Nfuseum. \'id Grannertidtjirn i Lur socken,
Bohuslin, har han nimligen den 11.9.196+ funnit I ex. av arten. Dennas
egentliga hernorl Ar norra Sveriges fjellomraden. och dess fiirekonrst pi
,kalla lokalero stiderut torde rlra av reliktnalur.

Iitt rrarunbyte inom sliktet SteDus. - Ileklagligt nog hender ej sdllan, att
gamln hiivdvunna namn pi insekter maste bl'tas. Iilt av de senaste eremplen
hiirpa inonr slektet.SI(nu.r giillde crnssus-gruppens arter. Inom sanrma slikte
har nu en annan narrrnf6riindring blivit niidldndig enligt Slenus-specirlisten
1'. Pulhz i liut. lllitter 1966 s. I l1-120. l)enne har genom noggrant studiurn
rv sexualkaraktlrerna hos W. F. Erichsons St?nus-t]'per i Berlins Zool.
llusr.ulll otl.et]'digt kunnal faslstilln. att I-. BeDick loch menga efler honom I

t1'tt Erichsons c.lulus och unlcllu.s felaktigt. Ftiljden har blivit. att den nv
Ilenick sonr urr/ellrr.s uppfattade arlen hiidanefter b<ir hela c(rttus lir. (s.

Puthz nec I-. Benick) och att hans c.aut.rs nAsle ges ett n]tt Iamn. curopae.ls
Pnthz.

Mycetoporus bergrothi Hell6n. - I Hans Lohmanders synnerligen om-
fattande staphl'linid-nraterial I'rnn S1-d- och \lellansserige, tillhtirigt Giite-
borgs nerturh. lluseum, I'iDns sjilvfallel mvcket nytt av faunistisk nntrrr,
Bland de nrirkligare l1'nd som Lohnralder gjort skrrlte jag giirna vilja fram-
halla eu filcn serie e\. ay -lr!/celolrorus bergrcthi frin landets stidrn och
nrellersta delar. Silunda har Lohmander arten fren Sm. GAllaryd, Og.
Stjirnorp och GodegArd, \'g. Limurared och )irk. Iinista. .{lla exemplar ulom
ett. som insanrlals den 2{.7. er tagna under sertare hilftell ay juni iren 19{2.
l{){{ och 19.16. Den siillsynla arlen. \'ars s1'dgrins hittills gatt genonr
nrt'llersta Uppland. lrar varit kiirrd som slensk sedan l9{6. varfiir nAgra av
Lohnrrnders f1'nd iir dc i virt lnnd iildstt. Ex. frin \iirke har Lohnrarder
frrnnit pa en hitgurolrse med bliit lagg: om de iivriga vet rnan ingJenting med
siikorhet-

.{.theta (I')nalodroma) htpalica Er. er en al vara sltirstn och sillsyntaste.
nren liitt igt'nkiinrrliga -{tfteta-arter. Den har iSverigJe hittills ej varit kind
tutanfiir Skane. I Hans Lohuranders ruaterial fitrns enrellertid erentplar ocksi
frin Ihlland (Sibbarp. -\ngryd 29.5.19{0) och Smaland lvirserunl. Hessellid
6.6.19{5 ). Den senare platscn iir tru den nordligasle bekanta lvndorten. .{rteu
har oflast tagits vid hivning pi liiYskogsnirker nted riklig ftirekontst av
smagnagargangar. i vilka den siirskilt uppges le\'a.
E"hr ol. Ts. .lrx.:t8. . I -!. llnT
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Aleochara stiehai Likovskj'. 
- Dr. Zbyn€k Likovskj' har vid en utredning

av Aleochorq.rparsa Heer och dess synonymer (.{nn. Zool. bot. 22, Bratislava
1065. s. 1-7) faststellt. att s/r(r.so lsisom den i vira dagar uppfatlats) bestflr
av tre olika arler. .{v dessa ir en - 

den vanligaste 
- 

identisk nred Heers art
(av vilken Likovski undersiikt typen), en atnan. pernigr<r Schubert, be-
skriven friu Iiaschrnir och hittills betraktad som s)'non)'m till sTxtrsc, sjilv-
stdndig art och en tredje. slichni. ny ftir vetenskapen. Denna senare skiljer
sig frAn.rparsrr htrvudsakligen pfl det hanliga genilalorganels byggnad. .{v
slicft(ri har Likovskj'sett malerial frin Biihmen. \IAhren- Slovakiet. Kroatien
och Steirnrark.

N1'ligen tNorsk Ent. Tidskr. 1966 s. t67-168) har .{ndreas Slrand anmhlt
fynd av .l/eocftnre stichei frin svdiistra Norge. Samtidigt meddelar han med
stiid av Boda teckningrr hur slicfirri skiljes frin nirsteende nordiska arter
(.sparsa Heer, diuersn Sahlb.). Strand parisar ocksa en 1'ttre karaktflr hos
.sticftrri, som Likovsk! ej synes ha observerat, niimligen att 3. uraxillarpalp-
leden hos denna art iir naLgot lengre och relalivt slrnkare in hos sparso.
I della alseende nirnrar sig slic/rrri alltsi diuersu. I friga om andra J'ttre
karakliirer. t.ex. punktering och nrikroskulptur, liknar slxrrsrt, saicft.ri och
rliuer.sn larandra i hiig grad.

Efter dessa utredningar hnr jag gitt igenom mitt nordiska mflterial av
Aleochere )s/rors/I,, som beslAr av 83 ex. Det nresta iir den iikta sprrrso Heer,
av vilken jag har er. nred temligen jiimn utbredning frin Skane till .lemt-
land och som framftir allt er t{gna vid utsipprrrnde lriidsaft. \Ien 2 d d frin
Tikemonrrf,det (Og.), fumra pi fiskkadaver, och I ? frdn [lv socken lDlr.).
tagen i gr:ivlingspillnitrg, ir enliut penisformen och palpkarakliiren sikra
.slfcftci. \agra 9? frin sanrna lokaler tagna vid sarnnra lillfillen kan ocksi
tiinkas vara slicftni.

Laemophloeus ater Oliv. - Sedan jag pi Teneriffa tagit en leng serie
av denna arts v. capensi.s \\:altl., nred bAda kiinen represclrterade, har det
visat sig att det sa beniirlnda er. fren Orup i Skirne (Ent. Tidskr. 1951 s. i9l
ej katr vara riktigt bestiut (och ej heller de utliiudska som jeS; hade att
jinrltira nredl utan miste h{nftiras llll lcrrugineus Steph. f)enna senare art
betraktas som infiird rned s]'nrntropt leynrdssitt li nrjtil. grJ'u o.1.1, nen kan
uppenbarligen ocksi lela i det fria under tr:idbark. Detta lisar ej eudast
Orups-ex.. sorn togs i en vildapel lAngt fran boningshus. ut:rn ocksa fynd av
lenuglineus i Uppsalatraktens liivskogsonrriden (Jan Hitjer i.l. ).

Scymnus impexus \luts. - Fyndet al denna arl r'id Striimsholm i Yist-
manland l2 ex. l618 l9i2 leg. Palm, EIl. Tidskr. 195iJ s. l:,i o.f. ) har Iarit
geografiskt svirfiirklarligt, eftersonr det iir det enda som gjorts i \ordeu och
skalbaggen ej kern misstinkas tillhiira Itdlarlandsk:rpens reliktfaunir. Enreller-
tid hrr Iittorio Delucchi (1955 s.2"13 2EB) i en utfirrlig monografi itver
.Scynrnus irn2erus. sonr fil. dr Hubertus Ifiduann varit vAnlig fAsta min upp-
mirksamhet pi, pivisat att arten i Schrveiz, siidra 'l'vsklnnd och Frankrike
ir lr rt n d e n till barrlusen .*lelges piciue Ratzb. plr silvergran 1-{bies alba).
Hirav bdr alttsA den slutsatsen kutrna dragas. att :rrlerl vid Striirrrsholru ej
tillhiir deu ursprungligr faun.rn utan infiirts nred sillergran. Hrrruvida den
varakti€it lvckats ackliuratiserr sig i rirt land ilerstar att se.

\agra nva rtin betreffande arter al fam. Ciidae. 
- 

Dr. G. -{. I-ohse.
Haurburg. h.tr i flera uppsatser i llnt. llliitler (196+, 1966) offenttiggjort in-

EnloDol. l s. .irs.83. H. 1-!.1lrii
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Biende studier tiver kritiska arter och artgrupper av fam. Ciidae. Studie-
resultaten ber6r ej blott den mellaneuropeiska faunan utarr ocksi den
nordiska, sA att det kanske kan vara moliverat att omnemna de viktigare.

Olika meningar har rett om artberitti8andet av formerna nitidus F., joc-
quema i Mell. och glabratus Mell. inom Cis-underslektet Eridaulus Thoms.
56. har t.ex. Horion (1961 s. 136) och Victor Hansen (1964 s. 291) samman-
slagit dem till en art (nitidus), medan 1939 irs nordiska skalbaggskatalog
upptar nitidus och iacquemarti som skilda arler och gy'abratus som en aberra-
tion till den sistnamnda. Den nya nordiska skalbaggskatalogen (1960) an-
vinder samma fitrfaringssett nen redovisar inga aberrationer. Lohse har
(1964 s. 174 o.f.) bl.a. pi basis av genitalunderstikningar ansett sig kunna
fastslA, att de tre forrnerna fiiretrider olika arter. Av dessa torde nitidus och
jacquemarti vara allmiina i sttirre delen av Sverige, nitidus sirskilt stiderut
och iacquemerti norrut, medan globrutus, Atminstone av mitt material alt
dtima, synes vara mindre vanlig i landets norra och mellersta delar.

Senare har ocksa Dr. Andreas Strand (1965 s. 6l o.f.) utfttrligt behandlat
de nordiska Eridaulus-arlerna, varvid han beskriver en ftir vetenskapen ny
art, Irdnseni A. Str., som star nera fineatocribratus \Iell. och iin si liinge
endast iir bekant frin Danmark.l Den har bl.a. i Dyrehaven (niira Kdpen-
hamn) tagits i antal tillsammans med nilidus och jacquematti i gamla,
nerfallna Polvporus fomentarius, som lenge legat pi marken och blivit
nrurkna.

Cis boleti Scop. och nerstaende arler har ocksA varit besviirliga att utreda.
Lohse (1966 s. 25 o.f.) var till att b6rja med av den Asikten att namnet
rbolelir omsl6t ett flertal arter. Sedan han granskat och genitalundersaikt ett
mycket stort material, hAller han det dock ft r riktigare att betrakta enbart
synonymen rugulosus Mell. som sjelvs6ndig art och allt det andra som en
enda, starkt varierande ^rl 

(boleti Scop.). Cis rugulosus ir utbredd i det
mellaneuropeiska Hglandet och kan vel ocksl tlnkas tillhOra den nordiska
faunan.!

I de nordiska liinderna har Cis linearis J. Sahlb. ansetts vara en synonym
till C. perrisi.{-b. Nu har emellertid Lohse (1964 s. 176-f80) yisat, att
Abeilles perrisi ej iir identisk med den nordiska ,perrisi", som alltsi hiidan-
efter btir kallas linearis J. Sahlb. Den iikta perrisi dr hittills siikert kiind
endast fren Frankrike och linearis endast frin Nordeuropa (Sverige, Finland.
Norge), ddr den har en huvudsakligen nordlig utbredning. I Mellaneuropa
(Kirnten, Nordtyrolen) ftirekommer siillsynt en tredje med de bida ftire-
gaende nerbesleklad art, som Lohse nybeskrivit och beniimnt pseudolineetis.

En av vira sillsyntare ciider er en Enneatthron-art, som i de nordiska
skalbaggskatalogerna burit namnet filum Ab. Ej heller detta namn kommer
att bestA- Lohse (1966 s. 2E-29) har jiimftirt nordiska ex. med franska och
funnit att artskillnad ftireligger. Den nordiska arten, som nybeskrivits och
kallats pfllmi Lohse, har ocksA konstaterats ftirekomma i Osterrike, och
sannolikt galler (enligt Lohse) frAn Schlesien, Mdhren och Slovakien rappor-
terade fynd av ,tilum, samma art.

r Vid genomsAng av milt skalbaggsmaterial frln llle Pollino i lielebrieD har jeg dock
senare uppteckt ett ex., som fdref6ll mi8 k[nna vara Cri ions€ni och som Strand varit
vdnlig grenska och godkanl som ianseni.t Sedan detla skrivils her Stig Lundberg mpporterat Ci!.lgnlorus frln Veflrlnes i
Srnfiand (Op. Ent. 1966 s. 175).

Entonol. Ts. Ats- 8E. E. 1-2,I9t7
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Gaurotes virginea L. - I Opusc. Ent. 1956 s. 243-215 har jag beskrivit
och avbildat en dc.rnaeops-liknande, helvit larv, som sflrskilt utmirktes av
en kitintagg i inden av 9. abdominalsegmentet. Halvurna sidana larver hade
pltriffats vid Sdderfors (Upl.) i ganska slort antal under granbark och full-
vdxta i enstaka ex. i Arvidsjaur (Pi. Lprn.), likaledes under granbark. Tyvirr
hade jag ej pfl nAgon av platserna tillfelle att fdrsdka uppfOda larverna.
Genom )uteslulningsmetoden ! kom jag emellertid till det resultatet, att de
ifrrigavarande larverna kunde tenkas vara Gaurotes Diryinea L.

I sitt nyligen utgivna arbete om de mellaneuropeiska CeromDgcid-larverna
upptar Carl von Demelt (1966 s. 37) ocksi larven till Gotrrotes uirgineo L.
Den beskrives vara ,einer Acmaeops-Lawe dhnlich, nur ist die l(tirperfarbe
nicht grau sondern rveiss; ausserdem hat sie am 9. .{bdominalsegment ein
sklerotisiertes Diirnchen". Enligt denna beskrivning miste alltsi de ovan-
ndmnda larverna med sltirsta sannolikhet hiira till Gruurotes uirginea. C)cksi
i }lellaneuropa har denna arls larver tagits under granbark. Ftirpuppningen
segs ega rum i jorden.

Smicronyx-arternas levnadssett. - Till den nordiska faunan htir f-vra
.Smicronyc-arter. Av dessa har jungermanniae Reich., smrec:ynsliii Solari
och coecus Reich. konstaterats leva pA Cuscuta, i vars trAdstammar larverna
utvecklas och fd,rorsakar galler. Deremot t!'der mycket pA alt den fjerde
arten, seriepilosas Tourn., har ett annat levnadssiitt.

I Ent. Bletter 1965 s. 175 omtalar Dr. Horion, att Smicronyr seriepilosus
av flera auktorer ej betraktas som sjilvstindig art utan identisk med.S.
reicfti Gyll. Denna senare dr huvudsakligen funnen vid hayskusten pA blom-
mande Erythrea centaurium, pi Borkum tillsamnrans med seriepilosus.
Smicrongr reichi itr dock ej brrnden till havsstrdnder, ty nyligen (1964) har
H. Buhr enligt Horion publicerat ett fynd fran Thiiringen av denna arts
larver i Gentiana germanica och ciliata. De fdrekom talrikt i stjiilkgalter pfl
dessa vixter och kliicktes sedermera. Herigenom kan man nog misstinka,
att den niirbesliiktade arten eller formen seiepilosus utvecklas i nflgon viixt
av fam. Gentianacae. Slutligen kan detta mihinda vara fiirklaringen till, att
jag vid Hdlluddsvik pri Oland den l2i5 1957 fann 6 ex. av Smicrony.r serie-
p osus i driftrand vid havsstranden. diir nflgon Gentiana sannolikt vexer.
Pri intilliggande steppartad dngsmark siikte jag liinge men firrgeves efter
Cuscuta utan att dl veta, att arten kunde ha en annan viirdvixt.

RHttelse: I rAnteckningar om syenska skalbaggar. XVII, (Ent. Tidskr.
1966) har pi s. 45 ett korrehturfel tyvdrr ej blivit riittat. Nlgon art med
namnet 'Slenas lindrcthi Palm, existerar ej, men vdl Trogophloeus lindrcthi
Palm, som det bitr vara.
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