
Anommatus T2.striatus Miill. och A. diecki Rtt., tvi fiir
Sverige nya sk"lhaggar (Col., Colydiidne)

-A.v STrc LUNDBERG och BENGT LiHNsrRttM

I satnband med elt besijk htisten 1967 pi Ekholmen i S6dermanland
pitriiffade fiirfattarna exemplar av ver sttirsta -4tomoria-art, /imelarii Hbst,
pi rotdelar av bliicksvamp yid Fullcrti-bryggan utanftir Yiisteris. Fyndet
lockade till understikning av blicksvampar iiven pfl andra lokaler och bl.a.
pntriffade l-undberg Atomaria limetorii synnerligen allmiint i rotpartiet pti
blecksvampar vid \Yennergren Center i Stockholm. Ehnstriim gjorde den
27 seplember ett bestik pa denna lokal fiir alt insamla material av Atomlria-
arten och stoppade rotpartiet aI' bliicksvampar i en plastpise, som togs hem
fiir genonrging.

Dfrrvid erhiills uttiver ^{tomari( limeturii i urassor iven en platt liten ljus-
brun ( erylon-liknande skalbagge, som visade sig vara en lnommolu.s-art.

Da dct uppenbarligen var friga om en ftlr Sverige n]'art Sjorde den andre
av oss lLundberg) forsok att aterlinua arten itrega. .itskilliga pisar med
bliicksvattrpsriitter genomgicks och ytterligare ett exemplar av Anommatus
kunde tagas pi detta s.itt den 29 scptember. Dessutom sillades jorden runt
rtitterDa och nosgrann och tidstidande genomging av sillproven hemma
resulterade i att ytterligare 5 exemplar kunde tillvaratagas, yaray 2 exemplrrr
vardera den 29 september och den lg oktober sanll I exemplar den 2 novem-
ber. Deu metod som antiindes i \lellaneuropa fOr att insamla jordlevandc
arler. d.'r'.s. att sld jorden i en bunke med vatten, skumma ytan pa det som
fl1'ter npp och sedan torka och 5;i igenom detla nraterial, prdvades ocksi och
ga\' sasom utbrte 2 levande och 1 dtitt exemplar av .{nommntas den
20 nol erllber.

Yid arlbestiimningen irr rnaterialet mcd hjilp av band 7 av rDie Kiifer
Ililtelcuropas, visade det sig att dct var fraga on tvi olika arter: den ena
tagen i allt som allt 9 excmplar (inklusive det dtida exemplaret) var Arron-
m({l s /2-srri(rus, saurn}a art, sonr bl.a. tagits rid nigra tillf:illen i Dannrark.
Den andrt arten, endast erhdllen i ett exemplar 12 november). visade sig
helt iiverraskande varfl ,{nomm.rrrr.s diecA'i. niirmast kind frin S. Frankrikc
locksa Yid Parisl, Korsika, Toscanl och fralska Schweiz.

.\rterna, sonr liksom tivriga Anommatus-arler iir helt blinda och lever i
ren mineraljord. troligen som rovdjur, skiljes lritt At pi ftiljande karaktiircr:

-lnonrnnlus l2-stri,,us har 2--4 grova punkler pa den sluttandc franr-
kanlen ar taickyingarn{; mellanrutnnlen mellan punkterna skjuler fram sont
taggar. I{:rlsskailden iir tydligt liingre iin bred och bredast i frimre delen.
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Fllrdplats fiir -{norrrnatus 72-
sa.i.rlus och dircki. Stockholm
20 1I 1967. Foh S. Lundbcrg.

I-iingden angcs variera mellan 1,5 1,8 mm, men nigra av Stockholurs-
eremplaren ir 2 mm, d.y.s. ovanligt stora.

.{nommolrrs diecl'i saknar punkter pi framkanlen av leckvingrlrna. har
fiirhillandevis kortare halssktild, den ir ungefdr sl lfrng sour bred. Sttirsta
bredden ligger mitt pe halsskdlden och bakkanten pi denna iir naggad av
punkter, som iir ungef5r lika stora som punkterna pi halssktilden. Pn var-
dera sidan av bakkanten pA halsskiilden strar innanltir bakhtirnen linns en
inskiirning, som har en bredd av 2-3 punkters diameter. .{.rten anges yara
1,5 mm, d.v.s. mindre [n A. l2-strialus, vilket stemmer vil fiir det enda
exemplaret som hittills pitriiffats.

lyndlokalen utgtir en rasbrant lrilagd i samband med byggnadsarbeten
vid Wennergren Center (se fig. 1). De l0 Anommalus-exemplarerl har lagits
pi olika stdllen upp lill ca 10 m frin yarandra. Jorden bestdLr uppenbarligen
av gammal fylljord och ir delvis sandig, delvis med finare malerial inblan-
dat med spikar, gamla brldbilar, porslin m.m., vitket lyder pA att den
lraDsporterats dit. NIan kan onekligen fraga sig hur .lnommnlus-arterna
kommit dit, eftersom det ir osannolikt att ?rrterna :ir ursprungliga i Sverige.
Det torde vara omiijligt rekonstruera, nrerr troligen rdr det sig om lransport
via plantor eller d1'likt, kanske till Bergianska triidgirden. Di det i }lellan-
och Sydeuropa finns flera skalbaggsarter, som har likartat levnadssett, bl.a.
ytterligare en Colydiid, Lrtngelandiu Aub6, nflgra endemiska ytterligt smi
kortvingar (Leptotgphlinae ned till 0,8 mrn) och t.o.nl. en vivel (R(ymondio-
ngnus .sfu.ssineri), finns det skal till fortsatt letande, dels givetvis pi den
aktuella lokalen, men siikerligen iven pi andra platser erempelvis ruderat-
platser o.d. dit diverse material forslats som barlast. Uppenbarligen har
arterna miijlighel att lela i det fria iiven i Sverige och fdrbises gil'etvis liitt
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om mar inte systernatiskt letar efter dem. I Danmark har ,{nommrulus 1?-
sfri(Irrs tagits i anslulning till nrttnandc blomsterldkar och i utlandet bland
gammal potatis och det kan siikerligen liina sig att grlva ned sadana som
lockmedel. Fl,nden i bliicksvamprtitterna beror troligen pA alt dessl var
starkt angripn.r av larver av -{lomoria fimelafii, vilka miijligen kan utgtira
llmplig fdda ftir,lnomm..aus-arterna.

Summary

The anthors describe thc findings of ,{nommotur l2-striatus and -{. diecl'i, ts'o
spccics nen- to S\r'eden, .'1. diecl'i also being ne$'to northern Europe. 2 specimens
rvere taken togethcr \\ith -Ttomaria limetdfii irr roots of horsetails, the other through
sifting of soil.
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