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A number of interesting rlnds of ColeOptera are reported from different parts of Sweden,
among them L`′οど

`s sρ
α″′‐SC力″

`′

′′rf A Str.(new to Sweden),Pri′ わJ“″ ″〃′s′″″F
Rossk,P′〃あル″ 〃αtti″ α′″″ Aub6,P′′ッχs′′

`″

グ′″sA.Str.,βα′οcra″αJapο″iCa Matth,
and Dο″aciα α′″οCf″ Crα J.Sahib. Two species C′′″′Op〃 s ″″″J″′s Hbst and∠ rrag′″〃s

′ο″gicο′″′s Pic are excluded from the swedish fauna

S Lundberg,Skeppsbrogatan 9,S‐ 951 35 Lulea,sweden.

ι′Jο グ′ss′α′″′‐SC力″′J′′″′A.Str.Vid genom‐
ging av fingstmaterial erhallet i skalar utsatta i

lё vskog vid Rissoniira nara Abiskoiokk vid fOten

aV NjuUa av ulf Granstrё m patrttfade jag en

seric (totalt 12 ex。 )二
`Fο

′′s, som stamde val
ёverens lned ι.sParr′‐sc力″

`Jグ`″

′.Genitalprepa‐

rering av nagra hanar bekra■ ade bestamningen.
Materialet var insamlat 1977(13.7 3 ex.,29.73

ex.,4.8 2 ex.,10.8 2 ex.samt 17.8 2 ex.).I mitt

eget material, insamlat vid Abisko Ostra under

stenar,patramade Jag ytterligare 3 honor av ar‐

ten,somjagfelaktigtbestamttillL.ο b`sa Schm.
Dessa hade tagits 30.8.68 samt 2 cx.9.8.69,Mig

vetcrligt ar arten i Norden kand i 3 ex.fran norra

Norge(2 ex 1879 och i ex. 1924)samti l ex.
fran Finland(J.MuOna in litt。 ).

Иgα′″グi1/″ ρ′′ε力″
“
″ Lcc.Jag beskrev fyndet

av denna fёr Europa nya skalbaggsart efter l ex.

fran vardera Nb i Sverige och Karelen i Finland

(Lundberg 1977a). Jag har f6rghves s6kt ater_
finna arten i Sverige, men daremot erh6H jag

3 ex.pa den finska lokalen vid Pelonen 19.5,78

genom san av mJuk, starkt f6rmultnad vitrё tad

vcd fran asplagor liggande i tat granskOg. Pa
veden vaxte bl.a.r6da stiftsvampar.

P′′′′ο′
“
″ ″argれα′

““
 Aub6(セグι″′ Flach.).

Tagen i stort antal av A. Carisson och mig pa
manniskospillning vid Stenshuvud 13-14.7.76.

Arten har dessutom erhanits i bilhav i sm av W.

Kronblad,i Blav I.Rydh och pa 01av I.Ruta‐
nen.

Prf″ο′〃
“

″
“
′sr力り

'Rossk.Denna ptil五

d togs

i l ex. av Gunnar lsraelsson 12.10.53 i Hassle_

hol■1, Sk i en griskompost. Genom bilhavning

flck jag vardera l ex. dels 12.7.78 vid Hasslen,

Garpenberg i Dlr dels i Batfors,Up1 26.7.78.

Arten har f.ё .tagitsjust rned bilhav i stort antal i

s6dra Finland av I.Rutanen(in litt).

P′
`″

χ sρ′′″′′″s AoStr. Typisk bilhavnings_
art,som jag nck nyぉ r upli Batfors 26.7,Dlr i

Garpenberg 24.7 och Nb vid Blakё len N Niemi―

se1 29.7 samtliga 1978

Bα′οcrara′αρO″′εα Matth. Aven den en ty‐
pisk bilhavningSart, som jag fick 12.7.78 i Dlr,

Garpenberg(ny)och i Upl,Batfors 26.7.78.
Иε″ο′″Jc力isNルα″′″″α Johnson,som nyligen pa―

trttmats i sk av R.Baranowski som ny fё r Sveri‐

ge haril ex.aven tagitS ined ttilla vid Angerin i

Ång av K.Muller(det.JOhnson).
P″ピ′ο″′力′s αs′′′OJ′′S AoStr.Tagen l 10‐ tal ex.

med bilhav vid Batfors 30.5.78,1」 pl,i Gstr strax

syd cavle 30.5(ny)oCh i Dlr,Garpenberg 2.6.78

(ny).

3″ッOpο″′s craSS′εο″77iS Makl.Denna shHsynta

kortvinge har visat sig vara cn utpraglad bilhav_

ningsart. Siledes rlck jag 3 ex. i hiven 19.5.78

vid PcHonen i finska Karelen och lngvar Rydh 2

ex.27.5.78 resp 31.5.78i01ofstrё m,Bl.Aven I.

Rutanen har fatt arten genom bilhavning pa va_

ren i sё dra Finland.

Gy・″ο′力α′″α ρs′

“
dO″α″α A.Str. Flera ex. i

bilhaven dels i Dlr,Garpenberg 25,7.78 och Bat_

fors,Up1 23.7.78(ny).

И′力
`′

α ′′′たar“′a Sharp. Jag bcskrev fyndet

av l ex.vid Nattberg i Nb(Lundberg 1972a).Pa
lokalen ifraga togs 27.6.76 och 14.6.77 ytterHgare



82  S′ ′gι′″′ι
`″

g

30‐tal ex genom att vi gravdc groparintill Vistin

och fylldc dessa ped vatten varvid bl.a.И .グ′′ル

εα′″′α‐cx.flёt upp.

ノ4′″′ra g′ abrJε′′ο′′′s A.Str. En hona, 3:c
svenska,erhё ls i bilhaven vid Batfors 30.5.78.

Vid samma tillねlle rlckjag OCksa de 16r upl nya

Иr力′rα ρ′α″:ルο″s Waterh.,И .グd,″722FS Kr och

И.s′ brJ′おsJ“α Kr.Dcssutom bl.a.И .″α″″′0″

Joy 2 ex.,И .″ο″r〃ο′′″ Th.OCh И.s“わg′αわ″α

Sharp. Saval И. 

“
。″r″ο″′″ som И. s“ bg′αbrα

erhёls ocksa som nya fё r Gstr strax S Gavlc
30.5。 78 och Dlr,Garpenberg 12.7.78.

Dι
“
♭′′ね ρたJ″ α Aub6.Vid bestamning av

kortvingematerial ur Gё tcborgs museums sam‐
lingar patraffade jag bl.a.l ex.av D′

“
b′′Fα ρ′εJ‐

″α tagct av Rudolphi i HIs,Delsbo.Arten ar
tidigare endast kand fran Nb,Iく aHx.

Tみピαsορ力′′α b′′ε′ο″is Bernh. Thure Palln

(1972)anger att han trots ett stort unders6k―
ningsamtcrial a lyckats a fram en cnda hane av

Th′αsοp力′′α ら′″ε′ο″Js. Jag har i mitt material

hanar tagna dels 19.9.70 vid K五 lvfors syd Over―

kaHx,Nb dels 29.9.70 vid Moskosel,P.Lpm
Иrrag′″〃s′ο″gJεο″″Fs Pic.Jag angav att dcn―

na art tagits i Sk och Vg(Lundberg 1977b). Yt‐

terligare undersё kningar visar att ant svenskt sa―

vtt som danskt materialar Иo s“ ″″。ップZhantiev.

И″″ο
“
α′

“
s′Jιcた′R″ οε力ε

`ρ
力′

“
″ノク

“
gα′′ル

ε
“
″ Ggib.Lars Magnius fynd av den br Svcrige

nya C.gθ〃Jε″″ och И. グJιεた′(det 2:a svenska
exemplaret)i samma kOmpost vintern 1974二 75

har jag tidigare skrivit om (Lundberg 1977b).

Den 10.H.77 tog jag ett sallprov ur rJ。 larskom_
post pa samma lokal pa Lidingё n och fick dttvid

l ex. av vardera arten, som visar att de rlnns

kvar pa lokalen.

Cr′″F)p″s′η′″′″〃∫Hbst Jag har angivit att ett

cr′″Fο′′s‐ eXemplar fran Horns6,Sm av Lohse
bestamts till dcnna art och att den skulle vara

artsklld fran C.′ αソ
“
s(Lundbcrg 1972b).Under‐

sё kning av ctt stё rre material fran mellaneuropa

utf6rd av G.A.Lohse 1978 har emenertid visat

att C.″
“
′F″

“
s inaste betraktas som en variant av

ε.′αツ
“
S(Lohse in litt.)

DοPIac′αα′″′οcJ″ε′α J.Sahib. ar rappOrterad

fran Dlr och Hls.Bl.a.har T.Palm tagit nagra

cx. vid en skogstiarn i By, Dlr. Pa en liknandc

lokal fick jag l cx.28.6.63 vid Reivoreservatet i

P.Lpm.
ιο″g′′arsFs″ ′ゴε力J All. Baranowski beskrivcr

(1978)fynd aV denna jordloppa fran Foteviken i
Sk.Vid genomgang av mitt Lο ″gFrars′ s‐ matcrial

har jag hittat ex.av arten fran Grankulla,01

15.7.69 och Han,(3otl 17.9.78.Dessutom tog G.

Glllerfors,A.Tё rnwall och jag arten i mycket

stort antal i driftrand vid Vanda Sand6, Hall

17.9.78.

Иεα〃′s cα ″′′
“
SF.Vid genomging av G6te―

borgs museums samling uppthckte Jag en lang
seric av denna vivel, som anmaldes som ny fё r

Sverige sa sent som 1968,tagna redan i bё rian av

1930‐ talet i syd6stra Skane av H. Lohmander.
Dessutom flera ex.aven de tagna av Lohmandcr

bl.a.6.10.38 pa Gotl.Da jag visste att B.Ehns‐

tr6m Just var ute pa(3oll ringde Jag upp honom

och gav honom tipset.Redan fOrsta fё rsёket att

aterfinna arten lyckades och ytterligare under‐

s6kningar av Ehnstr6m har visat att arten pa
Gotl ar vanlig.Bl.a.har den vintertid sinats fram

vid basen av ekar,askar och hasselbuketter.Un‐

der senaste aren breligger manga fynd fran syd‐

6stra Sk frimst vintertid, men 20-21.7.78 i

skymningen rlck savaljag SOm A.Carisson var‐
dera 2 ex. genom slaghavning i bOkskog pa
Stenshuvud.
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