
Nagra skalbaggsfyndく CbleOptera)

On some finds Of coleoptera

3`凛 bピ dfο rl IJart・。rlum Fan.Under en vistelse
i Abisko(TLpn■ )i juli 1974 gjOrdes den 25,7
en exkursion lings Nissonjokks strinder
utanf6r nationalparken. I den glesa bjё rk‐

skOgen en bit fran stranden vinde jag nagra

i den tita E「llριιrum― mattan djupt nedsinkta

stenar.Under en av dessa insamlades 1 6 och

1 9 av B`m♭ピdfοm ya■‐οnant Fan.Bland Enl‐
parram_rё tterna,vilka under stenen var hop―

filtade av svampmycel, insamlades iven Liο ―

dFs pピ cθα Panz.och」 りypnο fdIIs arcι:cIIs Cand.

PrfffIIm a′ ′in`Er.Vid sanning av fё rna i

en uttorkad bickfara 6ster om Torslunda pa

sёdra 01and erhё lls ett ex. av denna art den

9.7.74.Denna fjidervinge ar hittills i Sverige

bara kind i l ex.,taget i Halltorp, 01 1970.

Lokalen vid Torslunda var starkt solexpo―

nerad och huvudsakligen bevuxen med PArα 9-

″1ビごes och LyfhrIIm samt Fο rlι frlα ris. Den

sistnimnda utgjorde stё rsta delen av sill―

materialet. I bOtten av faran togS aven Pr`_

rο srFchas antflracfrlas lll., Bα distar dfrarα f“ s

Chd., rracrlyprtroι IIs arrarrlans GyH. samt

″ylο ♭ピas fransυ
`rsο

υffrαιIIs Gze

■rft`fα  ttο rfIIοrIIrll Th. Den 18.6.74 tog

jag l ex.av A.mο rr“ οr“In Th.宙 d kvills‐

hivning pa ёrtvegetationen i ёvergingen
mellan lund Och stranding pa Tullgarns‐
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niset i Sdm. Tullgarns gard nyttjar har

strandingen till betesmark fё r sin boskap.
Vid fyndplatsen var marken upptrampad av

djuren, vilka kvarlimnat talrika spillnings_

hё gar.Tidigare ar arten kind i l ex.fran Sk,

Ystad och l fran Upl,Batfors.

Mο rdθ [risf`na υariθgαfa F. Ur lindgrenar,

insanllade pl Eldgarnsё , upl h6sten 1973,
klacktes under nagra dagar i maj 1974 4 ex.

av Mο rdθ II:stθ na υarfθクαオαF.,en art om vars

utvecklingsbi01ogi fё ga ar kint. Palln (Dic

Holz‐ und Rindenkttfer der Siid― undル【ittel―

schwedischen Laubbttume s.288)fbrmOdar,

att M. υαrビθgαfa liksonl manga andra arter

av slaktet utvecklas i lёvtridsved. Grenarna

ur vilka arten klicktes var ung. 3 cn■ tjocka

och lag pl l・ arken nedbaddade i lё v.De hade
16st sittande bark och var fuktiga och nljuka

i det yttersta vedskiktet men fastare och

torrare lnot centrum.En knapp vecka senare

klicktes ur samma grenar 〃attσらビα, Oprο sfα

och Ps`IIdο prilinIIs.

Fёr hjilP med kOntrollbestimningar ber jag

att fi tacka Jagmistare Stig Lundberg, Lule■ .
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Fiirteckning iiver nyfynd av skalbaggar inむ a landskap (Coleoptera)

A list of new pFOVinCial records of ColeopteFa

Under lnina insamlingar av skalbaggar har

jag gjOrt en del nyfynd fOr olika landskap.

En fё rteckning ёver dessa fynd fё ljer har‐

nedan,i regel lned angivande av fyndomstin‐

digheterna.

」igmistare Stig Lundberg, Lulea, har
kontrollerat de allra flesta bestimningarna,

vilket jag ir hOnom mycket tacksan■ fё r.

Halland
Tachgporus solutus Er. 21.7.52, hlvad i iirt-

veg. vid Varberg.

Hiilsingland
Stenus llaoipes Steph. 15.6.72, hlvad pl iker

med mycket 6rter, Vattrlng.
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