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Abstract

Blnlxowsxr, R. Some beetles new to Sweden
(Coleoptera) . - 

Ent. Tidskr. 97 ll7-123, 1976.
Various beetle species new to Sweden are re-

ported. Biological and ecological notes are given.
Certain of the species must be considered to be

established in the country rvhile others found in
Sweden only on sea shores (evidently wind-
borne specimens) seem not to be permaneut
components of the Swedish fauna.

Parrο bIIs αこIsfraris J.sahlb.Denna art fann

jag fё rsta gingen den 5 9 69 nira Upplkra

utanfёr Lund i Skine och var di ny fOr
Sverige. De tre ex. som antriffades levde i

en mirgelgrav ute pl den leriga, skinska
slittcn pi skuggig Och mycket fuktig mark

med dybotten.Den 25.8--27.8.75 besё kte jag

iter mirgelgraven Och Passade di pa att
undcrsOka iven nigra andra margelgravar
sonl lig andeles nira den f6rstnimnda vid

uppakra.Det visade sig di att arten f6rekom

ej blott pi den gamla lokalen utan ocksa i en

av de andra gravarna. Den vara ganska tal―

rik och jag tOg med mig 15 ex.hem.Alla ex.
》trampades》 fran■ i den allra fuktigaste dyn

son■ mycket ofta bildas i dessa margelgravar

genOm ansanlling av lov och annat organiskt

material i det stinastaende vattnet i botten pa

gravarna.

Flera andra fynd av arten har gjOrts i
skane. sjalv har jag funnit tva vinddrivna

ex. vid havet pl ostkusten, det ena vid
Yngsjё  den 17.6.72, det andra vid Sandham‐

maren den 23.7.72.Ytterligare tvi vinddrivna

ex. har tagits vid Sandhanllnaren resp.
SkanOr av Alan Dufberg(1975:25). Slut―
ligen har Peter Cederstrё m tre ex. av arten

som ar funna pa tvl olika lokaler vid stran―

den av Vombsjё n(Sk,VOmb).Ett av dessa
tOgs den l.6.75, de tvi andra den 21.8.75.

Arten ar kind fran bl.a.Danmark och sOdra

Finland.

″θ′ορhο ras  οbscaras Muls. (″αlttarゼ

Sharp.). Denna tidigare i Sverige ej rappor―

terade art ir funnen i Skine,Hanand och PA

Oland. I skine har Jag vid Huarё d, Grisma

hittat tvi ex. den 6.9.70 genom sillning av

fёrna vid ett grundvattenflё de i skuggig lё v_

skog med rik undervegetatiOn, bl.a. Pこ IImο―

mαrピα οノ′fεfrlarfs och Sfacflys sfrυ αficα, 。ch

vid Kivik, I【 arakas ett ex. den 19.12.70 gen‐

om silining av fё rna i skuggig strandskog

vid havet ined talrika smi grundvattenflё den.

Lokalerna liknar varandra, bl.a genOm det

sakta rinnande alkaliska vattnet,och pa blda

stinena erh01ls dessutom i sillprOven den

fOr denna biotyp typiska kortvingen fИ yIIαθrla

brθυicornis N【 atth. Jag har dessutolll funnit

ett ex. i vinddrift vid Stenshuvud den 24.5.

71.De tvi Huar6d― ex.har R.B.Angus kOn‐
tronbestimt. Ett hanindskt ex. hirstanllnar

fran marsklandsingarna nOrr om アヽarberg

och ir taget av Gё sta Gillerfors genom slll‐

ning den 25.2.76.

I samlingarna pa z。 。1。giska institutionen

i Lund sitter de ёvriga svenska exemplaren.

I Thomsons dublettsanlling finns ett ex. som

Thomson tagit Och ar mirkt skine (det.
R. B. Angus). I den geografiska huvudsanl‐

lingen finns dels itta ex.funna av Thomson

vid Stehag i skane, dels nigra blindska ex.

tagna av Bruce(samtliga det.R B.Angus).
De ёlindska ex. 五r tagna, i tur och ordning,
vid As ett ex. den 23.4.54, vid Grasgird ett
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ex. den 10 5.54, vid Kastlё sa tre ex. den 21.5.

55 och vid Stenisa ett ex.den 19.7.57.

Lθビοdes(Liο dθS)nfgrffα Schm. Av denna
art har jag funnit tvi ex.vid Hё rrёd i Skine

(ej Hirrё d,jfr Lundberg 1972:171).Det ena

ex. logs den 26 8.70 i en mullvadsging intill

en ёdegird i en skOgsglinta. Jag hade grivt

ner smi glasburkar i gingarna sisOm fi1lor

fёr olika skalbaggar, frimst Cα ιOPs―  och
Chο lθυα―arter och hade ej vintat n■ ig fa

nigon Lθ ビοdes i dessa. Den 2.10.70 var jag

iter p1 lokalen f6r att vittja mina fi1lo■ och

passade di pl att silla mycelet till nigra

blicks、 'ampar som vixte nira dir jag hade

fi1lorna.Da fick jag mitt andra ex.Senare

har jag inte iterfunnit arten.

Bestamningen har utfё rts av アヽiktor Han‐

sen. Arten hOr till de Lθ ビοごθs som ar ut_
praglade hё starter. I Danmark dir arten ar

funnen flerstides pa sё dra och mellersta

Jylland uppges den vara tagen vid kvalls‐

hivning i skOg, sarskilt i september.

Acrο rrfcrlfs parυ α Rossk.och υοlαns NItsch.

(ρarυα Sensu Sundt 1958 nec Rossk.,ノ θnniCα

Renk.).Den art soln i 1960 irs skalbaggs_

katalog stir sOm pα rυα Rossk. och som 6r
utbredd och ganska vanlig i norra Skandi‐

navien har visat sig vara υοrans PItsch.

(Strand 1970:129).Den》 五kta》 parυα Rossk.

五r daremot i Sverige hittills funnen i ett enda

ex. som jag fick den 17.7.74 vid Bitfors pl

Storё n (Upl, Alvkarleby k:n)genOm kvills‐

hivning pl igenvaxande hyggesmark,  ej
lingt fran Bitforsstugan. Bestimningen har

gjOrts av Colin JOhnsOn, sonl i brev med―

delat mig att han av den》 akta》 ραrυα Rossk.

五ven sett ett par norska ex.(cOll. Strand)

och ett flertal engelska ex. Bide pα rυα Ros‐

sk. och υοrans NItsch.fёrekolniner i NIellan―

europa.

″yροcyρ れIs ltansθ llI Palln. Hittills endasL

kind fran Skine. Det fOrsta svenska ex. tog

jag den 31.10.70 vid Having. Det tillvara―

togs i ett sinprov taget i fё rnan vid basen

av alar, askar,16nnar och ekar intill en liten

bick, som har har sitt utlopp i havet. Dct

var pi denna lokal som Folke 01sson fann
den fOr Sverige nya viveln■ caIIθs camθIIIs F.
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Den 17.1.74 fick jag ater kontakt lned arten

di tre ex. erhё lls i ett sillprov taget i Fors―

akar vid basen av alar och askar intill Fors―

akarbicken, alltsa under liknande fё rhillan―

den som vid Having. Den 19.1--20.1.74 sal―

lade jag vid basen av lё vtrid vid dcn s.k.

Herrem61lan i Degeberga och fick di talrika

ex.De flesta levde i fё rnan vid basen av alar

pa myllrik mark som var undernlinerad av
gnagargingar, men nigra ex. togs Ocksi vid

basen av en metergrOv, levande ek med
Lαsiιls ノ凛ごピθinοsus. アヽid basen av ekar fick
jag arten ocksa den 2.3.74 vid Ostra Sonnars―

16v Vid Iヽalteshohn slaghivade jag ett ex.

den 2 6 74 och kvillshivade tvl ex.den 19 8.

74, bida gingerna i en all` av idla 10vtrid.

Alla svenska lokaler fOr ″

""cyρ
ιこIs hα n―

sanピ ligger alltsi inom ett begransat omride

i rnellersta,ё stligaste Skine.NIycket anmark_

ningsvirt ir att arten plё tsligt upptridde pl

flera lokaler ar 1974 och flera ginger i antal.

År 1975 aterfanns den inte nagOnstans och

arten maste av nagon anledning haft ett
mycket gott ar just 1974 Arten ar utanfё r

Sverige kind frin Danmark och Tyskland.

Afiefα amprfcolrfs N【 uls.et Rey.Sedan den―

na ttthι ια urskilts ur kollektivarten ■. ′angi

Grav.har den visat sig fё rekomma flerstides

i Sverige.Enligt vad Stig Lundberg muntligen

meddelat nllig ir arten nu kind frin Sk, Bl,

Han,sm,Ol,Og,Vg,Med,Vb,och Nb.
Flertalet av nlina ex. har jag funnit vid

Ripa i nOrdOstra Skine, dels pi torra, san―

diga alvarmarker bland multnande vaxt‐
imnen(t.ex.under hahnhёgar),delS i fёrnan

i gles,sandig,planterad tallskog.Den var pa

dessa lokaler ej ovanlig aren 1969 och 1970.

Den fё rekon■ lll■ er emenertid ocksi i andra
biotoper och verkar vara en eurytop art
Jag har t.ex.funnit den under en granrish6g

i gamnlal granskog(Sk,Villands Vinga,Sag_

mёllan) och bland vixtrёtter pi grusig

moranmark(Bl,01ofstrё m,Baggeboda).
E“ PIccfIIs bOnυ O“ Iο fri rο saι  Raffr. Vid

genOmging av nlina E“ PIι crIIs efter bestim―

ningstabenen i Die Kifer ⅣIitteleuropas,band

5, fann jag fem ex. av denna art, alla frin

Hallands Viderё  i Skine. Bestimningen av



ett av ex. har kontrollerats av Claude Besu‐

chet. Det fbrsta ex. togs den ll.7.70 vid sall‐

ning av material frin en fuktig, ihilig, grOv

bokstubbe med ett stort bo av Lasias ′EIIピ‐

θピnο SIIS・ I den murkna,■ ёdsaftiga veden fё re‐

kOm OIIθdfus υ
`nfralls Arag. i stё

rre antal.

De ёvriga ex. fick jag den 27.l resp. 2.11.74
vid sanning av torr mulln i en ihalighet vid

basen av en bok. Aven har fanns Las:us

fII′ ピginο sas men i mycket nlindre antal in i

den andra boken. Ovriga trevligare arter i

sillproven frin sistnimnda bok var oIIθ dias

υanfrα I:s  Arag.,  Ischnο dθs  sα rlgIIInfεοrris

Panz.(larver)。 ch ACα IJθ s farbαιIIs Boh.

Arten ar funnen i Syd―  och NIellaneuropa

salllllt har nyligen ocksi tagits i Danmark av

Stig Lundberg (in litt。 ).

GramlηOPIθει
“
s spfnο Jαθ Aub6. Denna fё r

landet nya art har jag funnit vid Hornsb i

Smiland den 22.7.69. Sliktet ar inte tidigare

representerat i Norden och star nira EIIPIθ c―

ォas. G spinο lαθ liknar mest ett mycket litet

ex.av EIIPIθcrus■ arsfι ni Reich.men avviker

bl.a.genom f6rekomsten av tva sma djupa,
valavgrinsade grOpar i pannan ungefar i
niva med 6gonens framkant.

Det enda ex. sillades fram ur en ihilig,

decilneter― grov, murken bjёrkstam som var
bebodd av LasIIIs nig`r. BjOrkstanlinen lag

ganska solexponerad i gles, ljungbevuxen

tallskog.

Arten ar sallsynt funnen i Syd― och Menan―

europa och hё r mahinda till de manga var_

merelikter som ar funna just i Hornsё―om―
radet.

Lαricο bピus θricftsο nビ Rosenh. Den 5.5.72
fick jag ett ex. av denna fё r Sverige nya art

vid Vitemё lla i Skane pa havsstranden norr

om samhillet. Exemplaret sillades ur en
driftrand och eftersom det dagen fё re blist

ostliga vindar maste det varit fraga om vind‐

drift. L sanlma lokal er“1l jag den 28.3-

29.3.73 ej mindre in 14 ex. vid sillning av

den vid det tillfillet miktiga driftranden,

uppkominen efter harda ostliga vindar.Skal―

baggen ar anmarkningsvart trё g i sina rё rel―

ser och det tog flera dagar att fi fram de

14 ex.ur sallprovet(son■ f.ё.inneh611 10.000-

9
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tals djur, huvudsakligen vattenbaggar).NigOt

senare, den 19.5。 73, fick jag ytterligare ett

ex. i vinddrift Och denna gang vid Juleboda

(Sk,Maglehem).Det ar omё jligt att uttala

sig om huruvida de Ovanstiende ex.komlner

frin en svarmning inne Over skanska landet

eller om de transporterats av vinden fran

andra sidan Ostersjё n. Å ena sidan fick jag

vid de olika fingsttillfttllena arter utan henl―

ortsratt i ostligaste Skine och som av vinden

fёrts lingvaga ifrin, i andra sidan finns

limpliga biOtOper f6r arten pi Skines ost―

kust. Att arten hё r till den svenska faunan

blev bevisat fё rst den 2.3.74 da G6sta Giller―

fors slllade fram ett ex. vid Herremё llan i

Degeberga, Skane, vid basen av nagra smi_

granar som stod i kanten av en bick.

Arten har varit vintad i Sverige. Den har

under senare ar utbrett sig snabbt ёver norra

Tyskland och Danmark. Den blev funnen
fbrsta gingen i Danmark ir 1989.Larfcο わfIIs

erfchsο ni lever bade sonl larv och inlagO av

barr16ss,sarskilt pa silvergran.

Anfirθ nIIs οrgαθ Kalik.En infё rd art som

ar funnen av nlig Och Bengt Ehnstrё m i
Stockhollns― trakten (Uppland). NIina ex. ar

funna l en lagenhet i centrala Stockholln dar

de angripit min insektsanlling.Det fё rsta ex.

(en imago)tOgs den 2.2.70.Direfter har jag
tagit tillvara och klickt_4nfftrθ rlIIs― larver ur

lnin insektsanlling,vilka antid blivit A.ο r9αθ.

Mθ
`f9ι

ォわιs ltaθ r220rrflο fdarls FOrst. Skine,

ルIaltesholnl, ett ex. den 25.8.74 vid slaghav‐

ning i en allё  med ttdla lё vtrad. Arten ut―

vecklas i Lα mfIIm αJわ

“
m (宙 lken ViXte i al―

16n)och ar i Danmark shllsynt funnen pa

Jylland Och Fyn. I Syd― och lヽellaneuropa

ar arten utbredd och stillvis ej sallsynt.

CrlJρ ιορ■αθこIS ntビ Cacι

“
s Rey. Vid genolll―

gang av nlina obestimda Cryprο ρ■agIIS fann

jag tvi ex. av pIIbθ scθ rts―typ som verkade
ovanligt mё rka. Det visade sig da, efter att

ha bestamt dem med hj■lp av Die Kttfer

Mitteleuropas, band 7, vara den i Sverige ej

tidigare kanda c. r22ピ cαc`IIS. De bida ex. var

tagna vid Skarhollnen i Sё dermanland den
25.11.67 vid sillning av en gammal pil som

Eπι.r,′ sん″.θ 7・ I,76・ 3-」
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stod vid stranden av NIttlaren. Arten lar ut‐

vecklas i balgetingbOn Och ett sadant b。

fanns sannolikt i pilens inre. NagOn enstaka

ging utvecklas arten ocksa i vanliga geting_

bon.

Sedan detta fynd gjorts bёrjade jag syste‐

matiskt gi igenOm allt CrrJρ ιοPhagIIs‐ mate‐

rial jag kunde komma lt i museer och hos
kolleger och efter nagra ar lyckades jag kon‐

statera arten frin Sk,01,Sdm och Vstm (ej

Sm,jfr Lundberg 1972:178).Hir fё ljer fynd‐

data l korthet: Sk, Skaralid, 17.2.74, sex ex.

vid sanning av mulln i en ihilig ask med ett

getingbO (leg. Ambjёrn Carlsson). ―― Sk,

Hallands Vaderё, dels 10.4.71, tre ex. vid

sinning av ll■ 11ln■ i en ihalig grov bOk (leg.

R.Baranowski),delS 21.4.74,fem ex.宙 d sill‐

ning av mulnl i en ihalig hё gstubbe av bok

med ett bilgetingbO(leg・ Ambjё rn Carlsson).

一  〇l, ottenby, 15。 7.61, ett ex.(leg.Stig

Lundberg).――Sdm,Å gesta, 16.9.45,tvi ex.,

de hittills aldsta kinda svenska ex. (leg。

Tor―Erik Leiler).―  Sdm, Skttrholmen(se
OVan).――VStp,Strё msholm,8.7.69,fem ex.
vid sillning av innanmitet i en ihilig lё nn
med rester av ett bilgetingbO(leg.Stig Lund―

berg).

Tidigare har C. nlicacθIIs betraktats som

en underart tin C. Pabθ sc`ns Sturm men
uppfattas numera som en s,lvstindig art.
Pa grund av detta skune man kunna
nlisstanka att de bada arterna ar varandra

lika och saledes svira att skilja lt. Sa hr

emellertid ej alls fallet.C.凛 icacθ us ar en

mёrk art medan C. pubθ scθlls ar enfargat

gulrёd. アヽidare ar deras halsskё ldform helt

olika (ang. 01ikheter se ovannamnda tySka

arbete). Sann。 likt dё ljer sig C. ′ηピcacθ as i

andra》 ej genOmgingna》 samlingar under det

ganlla kollektivnamnet C. ρab′ scens.

五ιοmαrfα cο nsangIIfmθ a C. Johnson. Arten

ir nybeskriven varfё r dess svenska utbred―

ning innu ar fё ga kind. Den star A. rlビ grf―

υarltrf.s Steph. Inycket nara och ar trOligell

mera sydlig in denna. I Skane har jag fun‐

nit arten pi flera lokaler. I Forsakars sag_

verk tog jag en serie ex.den 4.12.70 vid sall‐

ning av gammal sagspan intill sigverksbygg_
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naderna och i denna biotop har jag sedan

iterfunnit den varje ar och under alla ars‐

tider. Ett ex. har jag ocksa fitt vid kvans‐

havning i sagen (3.6.71)och ett ex.pa lampa

uppsatt inom sigverksomridet(19.7.73).De
hittills fOrsta kanda svenska ex.(fem ex.)

fick jag den 8.1,70 vid sanning av en mer

eller mindre komposterad halmhё g sOnl lag

pa sandmark i kanten av en planterad ta11-

skOg vid Ostra Sonnars16v. I halinkompost

pi sandunderlag har jag Ocksi funnit arten

i Degeberga den 12.9。 70 och i Ripa,bl.a.den

9.2.74.

UtanfOr Skine ar ett ex. funnet av Stig

Lundberg den 3.7.74 vid Byerum pa Oland
och ett ex. av Bengt EhnstrOm den 18.6.71

pa、アisingsё  i smaland.Ehnstrё m har on■ sitt

fynd meddelat mig foljande: 》Exemplaret

sallades i en gammal,nistan tak16s lada,Ined

mingder av gammalt mOgligt hё  Och hallll

tinsamn.ans med bl.a. Nθ IIraphθs lαIPar“In

Lokay och Afο ttαriα rligrビρanrtis Kug.》 Till

sist har Jag den 18.6.75 slaghavat ett ex. pa

Storёn (Gstr, IIedesunda kin), en liten ё i

Dalilven  vid  det  gamla  brukssamhallet

Gysinge.

五. cοnsangIIinθa skiljer sig frin _4. nfgri―

υθrlfrls frimst genom halssk61den, som hos

A. cο rtsar19こ こfrtθα ir mer utplattad och har
en tydligt starkare punktur och behiring.

ルIina ex.av A.cο llsα 129“ frtθα har Colin John―

son bestimt.

Tι frοps sfar■ビビ Chevr. I Forsakar i Skine

vixer en rida av ask utmed Forsakarbicken

vid sagverket. アヽid anliggning av en traktor―

vig till sigen skadades eller dOdades nigra

lnindre askar. Dessa blev under viren 1972

entomologiskt undersёkta av lnig di de visade

sig angripna av nagon nlindre linghorning。

Angreppen var svira att uppticka. Gang‐

systemen b6rjade under den tunna barken
pa ovanligt klena grenar, vars dimcnsion
varierade mellan 1/2 och l cm. Larven at
sig snart snett in i veden och gick direfter

bara l karnveden dir sedan puppkaminaren
anlades. Pi vissa grenar var gingsystemen

blott 3--4 cm linga, pi andra nigOt lingre.

Nlgra askgrenar tOgs i slutet av februari



1972 med hem f6r klackning. De placerades

i en klickningsburk i rumsvirme och i fё rsta

halvan av april samma ar resulterade klick‐

ningen i fem ex. av den fёr Sverige nya

arten rθ ιrοps srarA・ il.Senare undersOkningar

pa lokalen har visat att utvecklingen miste

vara ettarig,liksOm ofta(men ej alltid)ar

fallet hos Tθ frοps prαθIIsra L.

7'. sfarl・ビf finns ocksa vid nedre Dalalven

i norra Uppland(Baranowski 1975:113)och

ar mё jligen nigOt fOrbisedd och kan alltsa

d01ja sig i andra salnlingar under namnet

r. prαθ
“
sra. r. srar■fl skiljer sig fran r.

praθ IIsra genOlll nagOt storre storlek, alltid

helt gula ben, mё rk sidorand pa tick‐

vingarna, betydligt langre tickvingebeharing,

starkare punktur pa tickvingarna samt ge―

nom annan 6-genitalstruktur. Genitalavbild―

ningar finns i ett arbete som Strand gjort

(1968:47). I de nOrdiska landerna ir 7・ .

sfarkff hittills kand frin sverige Och Norge.

I Menaneuropa ar den utbredd men s,1lsyn―

tare in r.pra`IIsι α.Enl.Ehnstrё m (in litt.)

tyder alla fynd av r.sfarrifi pa att den ar ett

monofagt askdjur.

C`IIIιοrriyrlchas pθrυ icακ ヽヽアeise, Pa tre

lokaler i Degeberga― trakten i Skane har jag

funnit denna art, nimligen vid BOrrestad,

HOrrё d och Herremё llan. アヽid Borrestad dir

ocksi de fё rsta svenska ex. antriffades den

7.6--8.6.68 ar arten ganska vanlig pi Car―

dαlnfrlθ  antarα .Vardvixten  vixё r  hir  pa

minga stillen utined de grundvattenflёden
som rinner ner pa Linder6dsisens nordost‐

sluttning. Arten tas pi denna vixt genOm
slaghivning under nagra fi dagar i bё rjan

pa juni nar vixten blonllnar. Vid sallning i

anslutning till vixten har jag endast en gang,

den 21.12.71, fitt arten (i tre ex.)OCh den ar

utan tvekan littast att ta pa blomlnorna.ヽ アid

Hё rrёd slaghavade jag den 20.5,71 ett ex.pl

Arabfdορsis lharピ αrla som vaxte i en plan―

terad larkskog. Pa den tredje och sista
lokalen, Herremё llan, fick jag den 5.6.73

elva ex.genOm havning pa Cardα .nfnι  αmarα

som vixte i ett alkarr i skuggigt lige.

C. Pθ rυピca“ verkar antsa i sverige att in
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sa linge vara ett exklusivt Degeberga― djur.

Sj五lv har jag sё kt arten pi manga hall i
ёvriga Skine pl dess vardvttxter utan resul―

tat. I Danmark dar arten ar funnen fler‐

stides, anges dess vardvixter vara Rο rippa

pαrasfrfs, Cardanlビ n` αmarα  och Cardα mfrlθ

prαιansis.

Tillfilliga arter

Ett flertal skalbaggar ar i sverige endast

tillfalliga gaster, inkomna till landet genom

vinddrift. Om de lyckas etablera sig kan de

inte lingre raknas som tillfilliga. Exempel

pa arter som tidigare riknats som tillfalliga

men som nu troligen ar etablerade ar Bθ rll_

bidビοrl οcιοmαcIIIαrarrt Goeze och_4rllara crc―

natα Dej. Bada har ninlligen tagits i sina

naturliga biOtOper pa Gotland, den fOrst―

nimnda av Bengt EhnstrOm (in litt.), den

sistnamnda av Bengt Andersson (1974:181).

Dessa skall f61jaktligen i fOrtsittningen anses

som svenska arter och i skalbaggskatalogen

infё ras med prick. Har bё r papekas att en

rad arter som i skalbaggskatalogen infbrts

med prick ar tillfilliga,eller itininstone inte

kunnat konstateras fё rekomina spontant i
Sverige. I enlighet hirmed bё r dessa arter

indras till ett T(=tillfillig),ett SyStem som

Stig Lundberg till五 mpat i sin bearbetning av

den svenska skalbaggskatalogen. Exempel pi

arter som i katalogen stir med en prick men

SOlll i fOrtsattningen bё r sti med ett T ir
″αrρ dIIs sピ grlαιビcο rrlビs Dft. och Ⅳanορfly`s

sa■rbar9ビ sahlb.

De arter sonl komlnit till Sverige med
minniskans hjttlp och som ej klarar sig
utomhus under vintern har betecknats som
infё rda och star i skalbaggskatalogen med

ett i.

Sjilv har jag funnit flera fё r Sverige nya

arter pa havsstranden i Skine som upptritt

efter vinddrift och som hё r till gruppen till―

filliga arter. Data fё r dessa arter har i de

flesta fall publicerats,dels av Baranowski och

Gardenfors{1974:35--52),delS av Lundberg

Eπι.r,ご sλ″ '7・ 1976 3-4
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(1972:170 och 179, 1974:28 och 30). Fёr

nagra arter saknas dock tillfredsstinande

data eller har ej alls publicerats. I nagra fall

har felaktiga data publicerats.

Bθmbfdピοn οわsctrrarIIIr22 PItSCh. Det fё rsta

ex.logs den 30.7.72 vid Sandhanllnaren (leg.

Baranowski). Den 9.5-10.5.75 konl tydligen

arten in till Skine i stOrt antal di jag den

9 5 fann tre ex vid Vitem61la och den 10.5

ett ex., 五ven det vid Vitem61la. Den 10.5。 75

tOgs vidare tvi ex. vid Sandhammarcn av
Karin Andersson. Ytterligare ett ex. ar den

23.6.75 funnet pa Gotska Sandёn av Ambjё rn

Carlsson. Detta sista ex. tOgs springande pl

sandstranden och maste vil liksom de andra

fynden harrёra frin vinddrift.

Frin Danmark ir tre ex. kanda, alla frin

Jylland. Arten har sin utbredning i Sibirien

och Nordamerika och ar narmast funnen vid

Vita Havet(flera lokaler)men det kan ej
vara mёjligt att alla dessa nordiska ex.konl‐

nlit med vinddrift sa lingt ifran utan myCket

troligare ir val att arten har en liten men

livskraftig population nagOnstans i Ostersjё _

omridet.Pi JyHand ar den eventuellt bofast.

Bθmbピdfοn  9“ aarfpasォIIIarIInt  serv.  Sk,

Sandhammaren,14.7.70,ett ex.(ei ar 1971,
jfr Lundberg 1972:170).

B`m♭ピαピοn fθ nθ rr′凛  Er. Sk, Sandhanl―
maren, 7.6.72, tvi ex. och 9.6.72, ett ex.

Drο ntビus 9“αdrαιlcο rris、1。 r.Sk, Sandhaln‐

maren, 5.8.69, ett ex. (ej Stenshuvud, jfr

Lundberg 1972:170).

″dορflο rIIs aspθ ralas Rey. Sk, アヽitemёlla,

5.5.72, ett ex. i vinddrift pa stranden norr

onl samhallet. Ex. skickades fё r kontroll till

Stig Lundberg vilken kOm till samina slutsats

som jag. Lundberg skickade ex. vidare till

″θ′ορぬοras― specialisten R.B.Angus sOm be―

kriftade bestimningens riktighet. I ett brev

tin stig Lundberg skriver Angus bl.a. 》So,

you have a very interesting new record from

S、veden. Apart from your Skane specilnen,

the other northernmost records are from lIIor―

laiX (Brittany)and BOulogne sur 171er, and

from Borkum in the Friesian lslands, repre―

sented by material in Kuwert's collection. I
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have searched in vain for it in England,and

have in fact only two specimens(from
France)in my COnection.》

″  asp`rα ι
“
s ir en typisk visteuropeisk

art. アヽid nirmare studium av viderlekssitua―

tionen vid vinddriftstillfallet visade det sig

att det blist harda vindar mellan ost och

nordost vilket ar intressant. アヽitemё Ha ligger

i li fё r vindar mellan syd och vist varfё r

en infё rsel av djur frin dessa viderstreck

fOrefaner ganska osannollk. Mycket tyder

darfё r pl att arten har en hittills Oupptickt

fёrekomstplats i Osteuropa eller rent av i

Skane. Franltiden far utvisa detta. Till sist

maste nimnas att jag samma dag,den 5.5,72,

fick den fё r Sverige nya arten Larピ cο♭たIs

erビcisοni Rosenh.(se oVan).

″αrmο rlピα οcfο mα cIIIαια Thunb.Sk, Stens‐

huvud, 21.6.69, ett ex.(ej Vitem61la, jfl・ .

Lundberg 1972:179). Denna nyckelpiga ir

stor och vacker men villade stora problem

vid bestimningen tills  slutligen  Helmut

Fiirsch lyckades bestimlna den. Han med‐

delade att det var en art endast kind frin

sydё stra Asien. Enligt vad jag funnit i lit‐

teraturen ar arten inte kand vister om Baj―

kalsjё n. Ar 1969 var i sin fё rsta halva sa

tillvida marklig att lnan under langa periOder

hade ostlig stOrnl i sё dra Asien vilken tidvis

berёrde bl.ao Skine. Pi eftervintern rё d‐

fargades snё n i Skine av sandinblandning

efter de svara sandstormarna pa ryska stap_

pen. Jag tror darfёr att ″. οειοmacIIIα fa

kon■ n■it till Sverige med vinddrift denna

linga vig. Slutligen maste nimnas att jag i

salllma vinddrift(den 20.6.69)fann den fё r

Sverige nya _4mara crenara Dej.vid Vite‐

m61la, sonl ligger ett par km norr om Stens‐

huvud.

Cο ssο lllls linθ arピ s F. Sk, SandhalII1lnaren,

7.6.72, tva ex.(leg・  Barano、 vski)oCh tVi ex.

(leg. Ulf Girdenfors), 9.6.72, fyra ex.(leg。

Baranowski). De fёrsta ex. togs alltsi den

7.6(ej 9.6,jfr Lundberg 1974:30).

Denna art ar funnen i Danmark och Tysk―

land och anges leva pa poppel och klibbal.

Kan tinkas fOrekonllna ocksa i sverige.



Bchj■ lpliga vid art‐  och kontrollbestimningar

har varit R.B.Angus,Claude Besuchet,Helmut
Ftirsch, VictOr Hansen, Colin Johnson, Carl H.

Lindroth, Stig Lundberg och Andreas Strand
till宙lka jag宙 1l framfёra mitt varma tack.
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