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A number offaunistically interesting finds ofColeoptera are reported from different parts
of Sweden, among them some new provincial records. Five species (Euplectus dupgnti
Aub6, Euplectus Wrmus Raffr., Tycias monilicornis Rtt., Corticaria inconspicua Woll.
aod Dorytomus melanophthalmus Payk.) are new
ecological notes are given for most of the species.
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夕″l Gy‖ . ― En fё r
″9′ ′sr″ α′
B′ ″bJど fο ″ 9″ ゴ
skalbaggar gynnsanl biotop utgё r den gamla

to the Swedish fauna. Biological or
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och att sedan skalbaggama vid den fOrsta var―
solen lockas till att halla till intill rnuren,varvid

slottsnlinen utanfё r Borgholln pa c)land. Intill

pamingen tter rum.Inget ex.har tagits mer an

ruinen ar marken grusig och starkt kalkhaltig
och detta i fё rening med ett varmt kHmat gё r

2 dnl frin muren.

att den marklevande skalbaggsfaunan ar synner̲
jag giOrt till slottsruinen, den 17.7.69, pa―
Jα ′
rr″
″9′ ′
s′ ″
tramade Jag ett dOtt ex. av B。 9ン ピ
en art jag lange letat efterjust har.Den 29.3.70,

た力J Sturm.― Denna〃 αψαレs―
″αψαルsルο′′

ёstligaste
art ar ansedd som en raritet,Inen ar i
skane sannolikt fё rbisedd.Jag har funnit den vid

ligen Hk. Under en av de manga exkursioner
,

Ripa,Degeberga, 0.sё

nnarslё v,Maglehem,

Havang, Stenshuvud och Sandhaminaren. Fё

r

da snё annu delvis tackte marken,aterfann jag

det mesta lever den visserligen enstaka eller

arten pa samma lokal.Ei mindre an 7 ex.kunde

fatalig, men pa en lokal i narheten av den lilla
byn Ripa har den visat sig fё reko■1lna i stor

skrapas fram i kalkgruset intill muren, livligt

spHngande trots kylan.Eftersom arten d ater̲
fanns en enda ging senare pa varen och som―
maren miste den vara en utpraglad vinterart.
Detta har jag ocksa senare fatt belttg br.Vid
ett par besё k tidigt pa aret(19.3.72 och 25.2.73)

harjag hittat den,senare pa varen inte alls.

Lindroth (1945:269)skriVer att B. 9〃
s′

″
Jα ′
′

individrikedom.Ripa ligger i kanten av det sol‐

varma kalkomradet pa Kristianstadsslatten, ett
ёppet, torrt och sandigt omride. Pl ett stane
hade man lagt upp en stor halinhё g,vilken snart
fё rmultnade i botten och nar sedan hё gen av‐
1を

れ9rr′ ‐

numera ar ytterst salisynt och sporadisk

i Svcrige och har starkt nlinskat i antal. I)et
enda fyndjag kanner till som』 Orts pa senarc ar
ar Stig Lundbergs gotlandska ex., som han er‐

LSnades var den iatta, sandiga jorden upp‐

blandad med starkt fё multnad halin.Det var i
′
FC力 f levde.Den 4.5.73
denna biotop som〃 。
ルο′

gravde jag i jorden och pa en liten stund

blottades ett 50‐ tal ex.,och da hade bara nagon

kvadratineter undersё kts, Vid stickprov i nar‐

Arten anses leva synantropt i anslutning till

heten uppenbarade sig arten ёverallt dar fё r̲
multnad halin hade baddats ner i jorden. Ett

aldre byggnader, sarskilt Ofta intill husmurar,

′S― arter
flertal ex. var nyklackta(andra Har′ α′

men ocksa under bark(?tillね 1ligt).Artens sam‐

har ocksi visat sig klackas pa senvaren). De
nesta ex. var ttupt nergravda, vissa sa diupt

hё ll

under tallbark 27.2.68 strax utanfё r Visby.

band med gnagarbon har diskuterats i littera‐

turen men sannolikt rlnns ett sidant.Min egen
trO ar att diuren pa lokalen vid Borgholm ut‐
vecklas i anslutning till gnagare, kanske ocksa
fladdermё ss,i vatte fall i halrum inne i muren,

som 3‑4 dm. Har hittades ocksa Harρ αJ1/S
力J″ ′ ιS Panz., vilken upptradde i lika h6g
frekvens
och tycktes stana sanlina biotopkrav
̀′
′
C力 ′
.Bada
som〃 .′っ′′

arterna aterfanns senare
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Fig. L Lokal fbr Bembidion quinquestriatum Gyll. invid den gamla slottsruinen utanfiir Borgholm

pA Ohnd

Foto: f<irf.25.2.73.

Locality of Bembidion quinquestriatum Gyll. at the ruined castle of Borgholm on Oland. Photo: the author
25.2.73.

pa forsomlnaren, men i nlinskad abundans ant‐
ёver ett stё rre omrtte.
Tidigare ar har jag av dessa blda arter endast
eftersom tturen spred sig

Har′α′
″S‐ arter ar kanda darifran,。 ch nera av de
s,1lsyntaste upptrader i stOrt antal, bla de tva

ovannamnda.

funnit enstaka cx.宙 d Ripa.〃 .ルο
′′
たカメtOgs

synthet.
HCrρ α′
′s‐ lokalen vid Ripa har sedan

И″ara′ル′
ο′
′α Th.― En av de minst kanda
ノ
4″ α″
α‐
arterna ar И.′ ′
ο″
′α.Jag har uppdagat 2
lokaler i Stockholinstrakten,den ena pa Lovё n
i Uppland,den andra vidÅ rsta i s6dermanland.
Pa Lovё n, dar arten upptacktes 27.4.67 1evde
den i en akerkant intill ett dike pa nastan ren

kvalitativt sonl kvantitativt har den visat sig vara

CFrsJ

en av de rlnaste Harρ θ′
夕S‑10kalerna i Sverige.
Landin(1952:147)skriVer att vi i Sverige har 3
Harρ α′
′S‐ eldoradon,nanlligen st.R6r pa 01and,
det i Skane.Tin dessa eldoradon rlnns det nu

denna vaxts stambas,nergravd nttOn cm.under
marknivan.vid de bes6kjag JOrde under 1967‑
1968 togs ett tiOtd ex.,samtltta i mtt eller
september, utom l ex. som togs 6.10. I)e pa
h6sten funna ex. var nyklackta. Sasom foje̲

all anledning att rakna Ripa. Namare 20

arter antecknades ca. 25 andra jordlё pararter.

rsta gangen 4.8.68. Fyndet vid Ripa visar att
om man har turen att hamna pl en''klacknings―
lokal''vid ratt tidpunkt,kan man fi se en arti
stort antal,aven Om den anses vara en stor saH―
fё

ёver 10
ar ofta utgiOrt malet br mina exkursioner.Saval

Vitem01laomぬ det och Lё derup― KasebergaOm̲
rう

J′

lera,dar vegetationen huvudsakligen bestod av
″1′ ″
ッ′″S′ .Skalbaggen hё

ll sttskilt till vid

ssα ′
θ∫
た
αルaggs●・ど 13
ル″′

Arten som ar kand
ッ
Lι Jο ′
ι
sノ α
″L.,3ι bj―
̀Sε ̀4S SChm.―
'SSο
fran Mmaromradet,eftermiddagshavade jag i l
グJο れ 9 αグ″
げ
″αε ′
α′
ν″ L。 ,7″ ′ε力′sグ おε夕s Fbr.,
ex. 19.8.74 utmed en grusvagkant rned bokskog
Harρ α′S Sι ′
αdO″ Schaub., Har′ α′
′S グ′
S′ J″ ‐
vid Maltesholln i Skine,dvs ny fё r Skane.Den
g ι
α s L.,DF‐
″ご′s Dft.,И θ ′α″ S″ ′r′ ど′
α 7.10.76 har jag genom sallning Vid basen av
ε力′J″ ′
rlc力 ″sr Fr力 ο χC.R.Sahlb.och И α″
grova 16nnar i kanten av en adenOvskog vid
αク′
′
θα Panz.som typiska fё r biotopen.
Av dessa kan namnas c′ ル770α ′

Lokalen vidÅ rsta,narmare bestamt paÅ rsta̲

Vittskё vle i Skane fatt l ex. Arten hё r till de

L̀ノ οαιs‐ arterna.Dessa torde vara

食狙tet,断 av liknande beskaffenhet,Inen htt ar

hё stlevande

leran uppblandad med grus och vegetationen
nttot tatare,dOck som pa Lovё n ёvervttande
bestiende av C′ ′
sJ
ッ s′ . Marken ar en
α″

nagot fё rbisedda.

̀″

aning mer kulturpaverkad, bl.a. ligger har och
vartegelstenar utspridda och det var under dessa

som И α″
α″′
′
ο″ gё mde sigo Sammanlagt har
̀α
4 ex.antrrfats,2 ex.23.5.68 och 2 ex.24.9.68.
Slutligen kan det vara vart att namna att jag
funnit ett vinddrivet ex. vid Sandhaminaren i
skane den 31.5.73.
Ifa′ rip′ ′s

れた
Cο イ 〕

StCph.― Sk.Vittskё vlc,

23.8.76, 22.9.76 och 7.10.76 sammanlagt ll ex.
vid vattenhavning i en grund,vegetationsrik g61
i ёppet lage Och med torvbotten. Hわ け togs
7.10.76 aven l ex.″ α′
Jipル S′αツ
たο′
′
JS Sturm.
― Under tiden
carOps cカ ィ
ッsο ″ οJグ
̀′
̀s Panz.
30.10.76‑12.11.76 var denna art
● ovanlig(18

eX.)under kadavcr av faglar och vildkanincr
som ll壇 pa havsstrandcn(Sk. SaXtOrp)i grans‐
skiktet mellan dc hё ga tangvanarna och de

ι′Jο ″ιs ″ gο sα Steph. ― En annan hё st‐
levande, mycket sansynt L′ J。 ″′s‐ art ar L.
′
′gο sa. Kanske ar detta den senaste av dem
Jla.De danska fynden tyder pa det.Aven det
lv tagit var sent pa aret, den
enda ex. jag 可を
29.11.76.Det sallades fram vid Lomma i Skttle,
vid basen av nagra grё vre alinar, ganska be‐
skuggat i narheten av en lergrop norr om sam‐
httlet.Fё r dem som ar intresserade av hё st―
οdes vill jag havda att det alltid
levande L′ ′
lё nar sig battre att salla fram dessa under de

mlldaste dagama samt under de Jusaste tun̲
mama,eftersom de ebest tr01igen ar diupt ner̲
gravda. Bada har omnamnda Lι ′
οグθs liksom
nera andra arter har sanats vid sttdana yttre
gynnsammare fё rhananden och tydligen ar det
da sonl de ar uppe ifё rnan och spHnger.

(SOm framgar av Landin(1970:197)maste
slaktet i fOrtsattningen heta L′

jο

グθs (Latreille

1796)och intCttJο des(auctt.nec Erichson 1845).

vader var cα ′
ops― arten aktiv.Dess sallsynthet

Иgα ″
′
εOp力 αg s ειρ力α′
ο′
ιs Schm. 一 Ytter‐
ligare en underJordiskt levandc art ar И.ε θ
ρヵα̲

bcror nog pl att den ar si sen Och dc flcsta
cntomologer eJ ar igang vid den arstiden. Pa

′
ο′
sa sen som dc tva bregiende.
̀s,churu●
Jag har 2 skinska ex., det ena fran Revinge,

strandangarna nedanfё r Saxtorp gynnas arten av
alla rovl議 31ar sOm hiller till dar under vinter―

funnet 8.8.75,det andra fran Stenshuvud,funnet
6.8.76. Bada ar kvallshivadc pa torra, sandiga

halvttet och sonl efterlamnar diverse ollka

angsmarker.Ny fё r Skanc.

innanfё r

belagna betesangarna. Trots kyligt

kadaver.

Mina brsta Cα ′
s fann jag i
の sc力 ηSο ″ οJ′ ′
̀′

vinddrift i 6stra Skane.vid vitem61la rlck jag
2 ex. 18.5。 73

och vid Juleboda nara Maglehcm

l cx.19.5.73.Fyndcn pa 2 1okaleri samlna vind‐
drift visar att arten svarmat inOnl ett stOrre om―
ridc.

ノ
4ε ″
ο′
″
Jε 力
Js da″ α Sundt ― Sk. Forsakar,
̀ε
l ex.6.3.76宙 d sallning
av gammal sttspan

uppblandat rned multnande lё v ilForsakars sag̲
verk.
Иε″
ο′
οc力 αs′ ″
ゴ
α Gr. ― Jag kom i kontakt
α′
med denna tidigare fё ga kanda art fё rsta gangen

28.3.76宙 d Vragerup(Sk.Uppakra),dajag iCk

助 グ″ο♭″S

なοs s SChm.― Sommarcn 1974
hade jag tillfhlle att nagra ganger besё ka Lovё n
i Uppland,宙 lket resulterade i″ .s″ なοs s SOm
Sr″

l ex. genom att silla cn gammal halinkompost
som lag i en av Sα Jir bcskuggad margelgrav.
Alten har uppenbarligen en dragning till kom‐

vid kvanshavning utmed en myckct vege―
tationsrik liten grusvag. Lokalen ligger ca. 2,5

poster och ● till kospillning sonl de andra
Иε′
ο′
οc力 α‐
artcrna. Salunda fann jag l ex.

km. nordost om Lovё

20.11.76 pa ruderatmark i en graskOmpOsth6g

erhё lls

kyrka. Under tiden

10.7‑16.8 togsi ant 13 ex.,de flesta i augusti.

(Sko Malln6)och l eX. 2.1.77 i graskOmpost

14 RJε たα′
′Bα ″
α″οlt

Sた

′

(Sk. Lonllna)i kanten av en lergrop strax norr

om samhJlet.
Sr̀κ ′∫ ′
χ6

bゴ rO″

Er. var. gα ′
′
Jε ク
s Fauv. ―

Palin (1966:44‑45)och lsracison (1966:26)har
redOJOrtbrfynd av denna arti Sk.,Sm.,Vg.och

Boh.Det sktthska fyndet giorde lsraelson i
Hassleh01mstrakten i ett Sρ 力
αg″ ′ ―
karr.Ytter‐
ligare ett skinskt ex.harjag fran Lomma,taget
22.3.75 vid sanning av driftrand vid H● e a.
Arten kan ocksa har anmalas fё r Halland, dar
(〕 ё
sta Ginerfors 26.2.74, 5.3.74 och 24.4.75
funnit sammanlagt 3 ex. vid Nё sslinge genom
s狙 lning av lё vfё ma.

Alla svenska belaggex. tillhё r var. gα ′
′
ノ
εs

medan uppgiften i Cat. Col. 1939 och 1960 att
huvudformcn skulle vara tagen i Vastergё tland
fOrefaner antmer tvivelaktig.I)enna bё r rilnligt‐

vis iamna den svcnska faunan, sannollkt ar

̀do″

εas′ α″′″s Gr.―

Sk.Degeberga,2 ex.

3.6.72 undcr en sten dar det fanns gnagar‐
gangar, i en skogskant. Lokalen ligger i den
s k Ralat6dalen.Vid nedsattning av glasburkar

sasom,狙 1。 r i gingarna rlckjag inga flcr●
Lα ′
力″
οわノ
rr″ グ〃クr′

ur.

Er.― Sko Revinge,l ex.

22.8.74 vid kvallshavning i myCket kvavt och
vindstilla vader. Lokalen ar ett gaminalt ler‐
sandtag i ёppctlage med sparsam vegetation.

Palin(1966:45‑
46)fann det forsta svenska ex. av arten i en
16vkompost nara uppsala. Undcr en exkursion
Pカ ゴ
′
ο″′
たIrs asrン ′
οJグ ′s Ao Str.―

till Sё dertabe

trampade jag fram 2 ex.av pa cn sank gras‐
strand vid Hammarttё n(Sk.Kavrё )den 26.6.68.

Det ena av dessa var huvudformen, det andra
ab.力 α

sι 77′

Palin.

Arten kunde 26.8.69 ocksa uppdagas vld
Lomina i Skine dar 5 ex. sprang Omkring pa
en nastan steHl gytjestrand i kanten av en av

de ganlla lergropama.YtterHgarc l ex.togs har
3.9.69.Annu senare,den 9.5,72,fick jag 3 ex.
i cn annan icrgrop, dar emcllertid marken var
fastare med grusinblandning men fortfarande
helt steHl. Djuren levde andeles vid vatten―
litten tillsammans med P力

j″
〃ο″′
あンs sα ′
夕s Kies.

Av de insamlade ex.fran Lomma tillhё r 5 ex.
huvudformen medan 4 ex.tillhё r ab.力 α″
s′ ′
.

P″ わ″力 s sa″ ″′s Kies ― Om denna art,

som Palm under nttra ar hittade vid Lomma

vastgё taex.en var.ga′ ′
J̀rrs.
1イ

Pカ メ
′
ο″′
みクs b′ ″ο′
αrrrs Gr. ̲Denna tidigare i

SveHge endast fran vombsiё n kanda art

18.5.69 bes6kte jag bl a ett stort

sandtag strax vaster Om staden, som visat sig
vara en god lokal fё r rr′ cヵ ′s
′
ε″
οs Hbst.
och Harρ α′
〃s グJsrJ″ g〃 ′″′′s Dft. Efter det att
vatten efter snё smaltningen runnit utined

lergropar i Skane, kan meddelas att den allt‐
jamt icver kvar dar Och ar undcr var och hё st
ingen sallsynthet vid strandkanterna, sarskilt

vid de narmast havet bellgna lergroparna. Pa
vintern kan man om man har tur salla fram den

ur dHftrandema. Ytterligare en lokal har jag
funnit dcn pa, en liten g61 vid

Ⅳ【
alin6s norra

hamn,dar den levde pa nakna leraackar,glest
bevuxna ined vass.Ocksa dar kan lnan ta arten
regelbundet.
οpο rrrs brク cた ′Pand. ― Sk. Forsakar,
″ッε′′
l ex. 24.8.74 genom sallning Vid basen av en
delvis ihalig,tanlligen grov pil rned lnyran
ιαs′ ′s
urigJれ 。∫
クs.Pilen vaxte vid Forsakarbacken lnitt
∫
emot sagverket. ― Sk. Karakas(nara Kivik),

l cx. 16.10.76 vid sallning av en maktig drift―

rand i strandskog vid havet.

― Sk. Vittskё vle,

l ex. 12.12.76 vid lё vfё rnasallning i skogskant.

gropar rned vatten bildats.I dessa gropar var det

Det vaxte pa denna lokal inycket inarksvampar.
Arten tycks vara i stort sett en fё rnaart utan
nftra Speciella krav,men ar trOts detta ё
verallt

ocksi ganska lerigt va

mycket sallsynt.

slinterna,hade har och var i sandtagets botten
ёr markens ritta be‐
namning kan kallas lersand. Pa dcn fullkomligt
sterila ytan alldeles vid vattenlinJen sprang en
P力 ′
′
ο′
カンs som Stig Lundberg ttalptC mig att
bestamma sOm P. αs′ ′′οピ
″′s. Eftcrsom arten

bara var kand i l cx. fran sverige 」orde jag
ett nytt besё k nasta ar lo.5.70 fOr att om
m● ligt aterinna artcn.Dctta lyckades ёver
fё rvantan da jag erhё H 4 ex. vilka alla levde
pl exakt sanllna satt. Levnadssattet ar silunda
vaxlande fё r denna P力 ′
′
ο″′
た′s.

B″ ッopο r″ ∫ε
″
αs∫ ゴ
εO″ ″Fs Makl.̲Denna art ar
kanske cn av de salisyntaste kortvingama i

Svenge, funnen enstaka fran Skanc till‐
orne
「
lappmarko Mitt enda ex.har jag fran Forsakar
i skane,dar det den 2.1.68 sillades fram ur en

komposthё g bestaende av vaxtavfall fran en
kaninbur.Lokalen liggeri bokskog vid Forsakar―
backen, intill sagverket. Senare har inget ex.
gatt att uppbringa trots
vcrksamhet i trakten.

intensiv

sanllar‐

f″

JS J″ 6′ ′
″α s Gr. ― Sk. Stenshuvud,
Bryο ε力α″
l ex. 10.10.70 under en sten i myllrik, skuggig
och fuktig bokskog. ― Sk. Fyledalcn, l ex.
21.12.71 vid sallning av fё rna vid basen av ekar
i rnyllrik angSekskog. ― Sk. Hackeberga, l ex.
17.9。

72 i en gammal murkcn bokltta i bok‐

ggリ シ″
′
らα
′
″
′
ssα ″
αs々 α′
グ15

detta fё rsё k nlisslyckades.Jag behё

vde emeller‐

tid inte ga tomhant hem.Under det attjag med
グ′s
kniv skar s6nder leran f6r att fё ja B′ ι

gangarna mot diupet, upptackte jag
ricο ″
″お―
′
plё tsligt

hur en liten gulblek kortvinge hade

blottats pa flera centimeters ttup OCh blixt―

skog vid Hackebergattё n.― Sk.0.Sё nnarslё v,

snabbt fOrsvann annu langre ned i gingen. I

l ex. 25.9.76 vid sanning av forna i myllrik

gingens slut satt en3′

bokskog vid stranden av O.Sё nnarslё vs siё

med, som det vid hemkomsten visade sig, cn
И′
力′′
α グd,″ お。Artens blekaね rg i brening

.

′ンs Palin ―Under nagot ar
Hvpο りprrrs れ ′
harjag kontinuerligt unders6kt skalbaggsfaunan
J′

i ett haststall vid Lund i Skane. Av de ollka
diur jag sallat fram ur halmavfall finns 2 ex.

av denna art. IDet ena ar daterat 7.2.76, det
andra 19。 9.76.De

Jグ
svenska fynden av〃 .″ ′

s

計 giOrda i anslutning tin trad(sm.。 Ch VStm.).

Lundberg (1969:218)har dOCk intrcssant nog
funnit nagra ex. 18.12.66 vid sanning i stock‐

holms ridstall(Upl.).Detta fynd liksom mina
ёverensstaminer med de danska,
giOrtS i Stall.Arten ar ny br Skane.

vilka ocksa

med de sma

ёgonen tyder pl ett underiOrdiskt
levnadssatt Och detta har Palin fё rmodat vara

fallet hos den narstaende И. scο rJε α Ellim.
S
(SVenSk lnsektfauna 52,sid.148.)И .dф ″″ゴ
狂 tidigare tt kand fran sё dra sverige och blott

funnen enstaka. Fyndet fё ranledde ett flertal
iterbesё k och 27.5.76 1yckadesjag fa annu l ex.
Detta togs genonl att trampa den fuktiga,nastan

vegetations16sa leran intin sma vattenhal och
sedan vanta ut tturCn.B′

.

acゎr Js drade ca.5 minuter.Pa lokalen pa‐
tr」 田ades

flesta hade b61at saVa kraftigt och i en spricka
satt l ex.av denna art,vilken var ny fё rDalama.

pl exakt samma satt.

Ett par ar scnare, den 5.6.74, vid ett natthgt
besё k i SkaraHd i skane plockade jag ined ljalp
av rlcklampa 4 ex. sonl sprang pa en grov hё g―
げ
47rs
stubbe av bok, kraftigt angripen av P″ ′
″′
SL. Sannolikt hё ll E. εαs′ α40pr̀″ α
ριcr′ ″ ο″
till i dennas gingsystem.
jε

Иr力 ι′
ααレj″ αG.Bck― Sk.Degeberga,Borre‐
stad, l ex. 6.6.76 vid slaghavning pa angsmark
― Sk.
utmed Linderё dsasens sluttningar.

Lomma,2 ex.9.8.76,det ena pa utlagd flskatel
pa vegetationsrika klitter vid havet, det andra
pa ctt fasankadaver,utlagd pa samma stane.

И′
力′′
α′ψ ′ JS Kr.― Den 19.5。 76 besOkte
jag en av lergroparna vid Lomina i Skane dar
man hade brutit lera fё r bara nagot ar sedan.

Skalbaggar hade redan hunnit invadera sina
″
ゴ
″Js Hbst var
εο″
lokaler och bla B′ θ′f s ′
mycket vanlig i den sterila leran eller lersanden.
ε s
I tankama hade jag en art,Dy・ sε 力J″ J sc力 α′
̀′
Er., som Thurc Palin och Tord Nyholln fann
i Lomma fё r ganska manga ar sedan, vid en

″おkom upp
ε
ο′
′
′sr″ ′

̀α
linut, medan И
i antal till ytan cfter nagon Π

― Den 28.4.71
i Dalama nttra
nckade● 6rkar som hormoslyrbehandlats.De
κOpr′ ″
α Kr.
E ″ sa cas′ α
undersё kte jag宙 d Alvdalen

″お tinsamlnans
εο″
′
′sr″ ′
̀′

tvi andra, i eilt myCket snarlika kort‐

vingar, namligen Meο rJcα 力α″sι ″′ Scheerp.
ο力s̀ザ Bnk.(se nedan!),som levde
′
′
εα′

och iイ
̀ο

夕′
И′
力′′
α ごι′
′
εα′
α

Sharp

―

Vrml. Vingang,

l ex. 1.6.70 pa ste五 l klapperstenstrand vid Klar―

alvens ёstra strand, utmed en stracka d缶
B′

αs′ れ′″2 Dft. fё
ら′
αわ″ ′″

rekom i mycket

stort antal.

′
ε″′
α Th. ―IDe enda uppgiftema
ノ
4′ 力ι
α g′ αb″ ′

om levnadssattet fё r denna art i Sverige har

lamnats av Gillerfors(1973:46),av Danielsson
(1972:15)och aV Rydh(1976:174).Glllerfors har
i Hanand funnit ex. bl a i gravlingspilining, pa

rlskatel och pa duvspillning medan Danielsson
och Rydh funnit arten pa rlskas i smaland resp.
Blekinge. I Skaralid i skine undersё kte jag
tillsammans med Mikael Sё rensson ett rav‐

kadaver i bokskogsravinen under nagra dagar

sommaren 1976. Vi bes16t oss fOr att salla

igenom kadavret var sin ging med nttra
dagars mellanrum. Bland hundratals

ノ
4′ 力
′′
α

tog Sё rensson l ex. 17.7 och jag 3 ex. 23.7 av

И.gあ わ″
Jε
′
α.Dcn 30.7.76 vitJade jag i Forsa―
kar, Skane en ,11la bestaende av en mycket
stor rё

ksvamp och den hade lockat till sig l ex.

tidpunkt da man annu brё t lera i stor ut‐

av arten.Det verkar som om man kan tt tag

strackning.I)enna art har vi''Lommabes6kare''

grupp (比 ricrodOrα リ
4′ 力
i artema i dcnna ノ
̀ra‐
just med ttalp av lockmedel.

letat fё rgaves

cfter de senaste aren och aven

16 RJε たαrグ Bα ′
α′ο″s″

ノ
4′ λ
ι′
α力 α′
′
ca Er.― Sk.Maltesholln, l ex.
2.6.74 vid ̀′
slaghivning i en allnaH6 i kvavt
vader. ̲sko Sё dra Sandby, l cx. 175.75 vid
slaghivning i fuktig, myllrik adellё vskog ca. 3

avね rsk

km. ostsydost om samhalict.Avcn detta ex.

baggsarter. Vid varmt varvader kan man se

havadcs nar det var varlnt och kvavt ined aska

tusentals skalbaggar krypa omk五 ng pa sag‐

sagspan kontinuerligt lacker ut Och an‐

samlas intill pannrummet.Saval denね rska sag―
spanen som varmen och rё klukten frin pannan
lockar pa varen och fbrsommaren otaliga skal―

spanen och under aren har pa denna lokal

i luften.

mttga s,1lsynta ttur tagitS.Det finns anledning

ノ
4′ /2′ ′
α カッbrJda Sharp― Tidigare funnen i 2
svenska cx.(BaranOwsk1 0chく 3arisson 1972:8).

att aterkonllna till flera av dessa arter i senare

町 1缶 lgt frin Carissons lokal i Vittskё vle,

skane patrttmade jag den 28.9,76 1 ex. vid
sallning utmed basen av en grov,levande pll som
stod solitart i en dikeskant. Fё rnan var ganska
10Ck OCh bestod av pilblad.I fё rnan lag en stor,
両 uk,ruttnande stubbsvamp som brut vaxt pa

stambasen och sedan ranllat ner.Det ar troligt

att det var bide svampcn och tradslaget sOm

sammanhang.
И′
力 α′ ′
g αSharp‑1)en 2.9,76 besё kte
χノ
̀′
̀′
jag Vombttё
n(Sk.VOmb)OCh bё ttade med att
salla vaxtrё tter pl en ё
ppen, sandig strandang
pajakt efter hё stlevande L′ Jο α

ick jag inte men narjag kom at̀s.Nagon
en hё sadan
g med
kaninspillning och sedan gick igenonl sall̲
mateHalet pa platsen,sag jag hur na「 a myCket
sma glansande kOrtvingar sprang at 。lika haH

lockat И′
力 αカッb″ da.
̀′

И′
力ααれたαb′ ′
お Kr.― Upl.Ostcraker,l ex.
7.5。 70 under barken pa en brandskadad uё
rk‐
stubbe med svampen lレ ′
ε力οグι″ θ ′
なκο″
i

ett OTradc dar en stor skogsbrand gatt fraln.―
E》 lr.Alvdalen, l ex.28.4.71 under barken pa en

pa plastduken Det rё rde sig om tva arter.
Den ena var Oク s″ α′
滋 εα′S″ ′
α Gr.och kttne―
tecknades av sina relativt langSamma rё relser,

medan den andra var en ノ
4″ 力 α av under‐
sl泳 tet Mic″ ο
グο′
αoch som jag ̀′brstod nagot
mycket intressant.Den var rnycket snabb i sina

savande,flckad ttё rk tillsammans med bla
r,pο ′′″″。″ r6relser. Jag beslё t mig f6r att ta med ett sall̲
prov hem och sallade nttra av de talrika hё gama
sな ″
″ ″ F.Arten ar ny br saval uppland som
EIrヮ sa casra″ Oρ ′
′″
α Kr.och

Dalama och tidigare kand endast frin nordligaste

SveHgc.
И′
力′ra οttuScara Gr. ̲Ett par bidrag till

denna arts lcvnadssatt ineddelas hari Sk.Dege‐

berga, l ex. 19.5.74 och 3 ex. 23.5.76. Alla
levdc pa slamsandbankar vid en 16vskogsback

med kaninsplllningo Arten visade sig vid hem―
komsten vara И′
力
′ ′χな′α.TOtalt erhё lls
̀″
39 ex.(22 ♂ご och ̀rα
17 9 9).I)enna ar i Svcrige

funnen blott cnstaka.Det enda fynd i Sverige
som sを ter nttOt ar』 Ort i algspillning av Lund―
blad ω pl. Fiby urskOg). Flera av VOmb‐ ex.
var nyklackta Och som sa ofta nar inan har turen

vid den sk Herremё nan, en numera riven

att komma pa en klackningslokal far man aven

m01la. Arten levde i sallskap med blaノ 4′ 力ι′
α

s,1lsynta arter i stort antal.

滋s′ θ′
α Th.Och И′
力′ra

srr′ ε
ψ ο′s

Steph.― Sk.
VittskOvle, 2 ex. 3.10.76 vid sallning av lё v‐

ma invid ett dike mcd rinnandc vatten och
sandiga kanter.Gillerfors(1973:47)har ungeぬ r

fё

samma erfarenheter av artcn i Halland.
И′
力ι′
θ ′α″
′″S

M. Ct Rey ̲Funnen ny fё r

SveHge av Stig Lundberg(1972a:49)pa Gotska
Sandёn, darefter patra

ad av Alan Dufberg

(1975:26)pa tva lokaler i sydvastra skane.I Inin
samling flnns 4 ex.И ′
力′′
αρα′
ι22S fran Forsakar

i skane. 3 av dessa sallades 24.4.74 fram ur
gammal sttspan inblandat med multnande lё v i
sagvcrket, l ex. togs 23.5.76 springandc pl en

И′
力 α ρ
メ Heer ― Sk.Hё rrOd, 2 ex.
̀′
̀r″
31.8.74‑1.9.74 pa ruttnande marksvampar i cn
granplantering. I narheten av denna lokal tog

jag l ex. 30.7.76 pl ett utlagt kaninkadaver pa
halvskuggig, nagot fuktig lё vskogsmark. ― Sk.
Forsakar, 2 cx. 30.7.76 pa en som lockbete
utlagd stor rё

ksvamp i bokskog vid Forsakar‐

backen.Det var Roy Danielsson(1972:15)som
konstaterade denna art som ny fё r landct efter
ex. tagna i Smaland, dels pa figel̲。 ch flskas,

dels i skivsvampar.Ingvar Rydh har i Blekingc
funnit artcn pa rlskas(1976:174).

hё g med ね rsk sagspan, ocksa inom sagvcrks‐
。mradct. Denna hё g kommer fran cn varme̲

̀′
hem, Drakamё
Han, 2 cx. 11.9.76 i kospillning

panna som cldas med sagspan, dar

pa ёppen,sandig angSmark.

ёverskOtt

И′
力 α′Jε ″′″″ο″′sH.K.Hns.― Sko Magle‐

f″ rr′ ssα

η′
αSた α′
♭αggリ シ″′17

Иル′′
θρ′
α″枡 οκS Waterh.一 Man vet mycket
α″ψ O″ s leVer.Den 8.5.76 tog
lite om hur И.′ ′

mark fё r ёvervint五 ngo Pa Malinё lokalen (lik‐
sonl pa Lomlnalokalen)leVde iィ . 力α″s̀4f i

Sё rensson

νι
οriε α′
ο力s′ ノBnk.― Pa den lokal i Lonllna
あ ′ィレ″Js
som nttmare beskrivits under И′

jag ll ex. i lgnaberga kalkbrott i Skane.
Amttё rn Carisson,Stig Lundbcrg och Mikael

som var med mig tog ocksi nttra ex.
De levde i helt steril, finfё rdelat kalkgrus i

brottets branta sluttningar, nagot fuktigt av
underifran framtrangande grundvatteno Senare
pa vtten,di arten inte iterfanns,ar det sanno‐
liktお r torrt br diuren att leva dar,Och frttan
ar Om dc har en kort tid som ilnagines ener om

de b』 yttar sig ntton annanstans.Det brra
verkar troligast.Arten ar tidigarc funnen i Skane
av Peter Cederstrё m.

И′
λ αs

bg′ abra

Sharp― Sk. Skaralid, l ex.

̀′

2.8.76 pa rlskitel sonl lagts ut son1 lockbete i

ravinen i halvskuggig bokskog.Arten ar ny fOr
skane.
力Oρ Zrs Th. ― Sk. Hё rrё d, l ex.
И″
力 α χα″′
̀′
30.7.76 pa ett som lockbete utlagt kaninkadaver

pi nagot fuktig 16vskogsmark. Ett problem nar
man latter ut stё rre kadaver pa sommaren翫
alla de nuglarver som utvecklas och snabbt ater
upp kadavret.Ett annat problem ar Ofta att rnan
力θ′
α―
ex.,va ёr dct
rent av ёversttlas med И′
kan vara arbetsamt att fi fram de flna artema.

Vid vitttningen den 30.7 hadc jag salunda ca.
力 α―
700И ′
ex. att ga igenom och ett av dessa
varノ4.χ α
″′
力)p夕 s.
̀′

Py・ ε
れο′
α′α″
αグοχα

M.et Rey― Sk.Kungstorp,

l ex. 13.8.70 resp. 12.4.71, bida vid sanning

av en ttup graSkOmpOsthё g i vars botten
gnagargangar fanns.― Sk.Malino,2 ex.20.11.76
vid sallning av ett bo och tva fё rrad av vatten―
sork。 (〕 angarna hade anlagts i lё s sandblandad

jord, nastan mJJsand, pl en ruderatplats vid
kanten av en starkt fё rorenad gё l.

力α s̀4′ Scheerp. ― Sk. Lonllna,
10 cx. 19.5.76「 27.5.76 funna tillsanllnans mcd
Й′Jα ′●ら″ Is Kr.(se OVanり 。Ex.togs bkic
И′
genom att skara med kniv i B′ ′αJ″ s r″ Jcο ″κピ
s
iイ ι
ο′
Jε θ

sallskap medお jande art.

Kr.(se OVan!)togs 26.5.76 2 ex.

̀″
″. ′
ο力sι ゴ

och 27.5.76 ytterligare l ex. I)e 3 ex. flck jag

genom att trampa den fuktiga leran och sedan

talamodsprOvande vanta ut tturen tills de
slutligen kom upp till ytan,Vid Malinё sanades
l ex.fram 20.11.76 pa den lokal som beskrivits
。ヵsι ′har ctt
under fOregaende art.(Dcksa■ ィ. ′

utseende som gё r att man fё rknippar den med
ett underiordiSkt levnadssatt. Arten ar ny for

skane och har tidigare tagits i S6dermanland
av Lundberg(1974:29)i blё t asp‐ och granbark

och

i Norbotten (Lundberg

1975:10 och

1976:16)dar den sanats i sandblandad, fuktig
bark i kanten av en barkhё g.Denna art liksom
力ι′
α グψ ″ JS har
″ .力 α sι κJ Scheerp.och И′

alltsa i Skane befunnits leva tillsammans pa
ler― eller lersandstrander men levnadssattet
maste ttda vara n縫 30t01lka.De tre artema tt i
ねlt praktiskt tagct omaliga att skija at.

″
′
αttё b.― Vrml.Sё dra Finn―
Oηροごαο
ρ′
skoga, l ex. 2.6.69. Exemplaret ick jag nar
jag sttlade mossa under cn gran.Lokalen ligger

narmare bestamt 2 km.norr om Kindttё n.
Arten ar nyおr Varmland.Enl.Lundberg(in
litt.)ar O.。 ′′″α nu konstaterad fran Vrml.,

Dlr.,Hls.,Jtl.,Nb.och Ly.lpm.
И′
ιοε力αra ρ′′zJα れα Lohsc―

Sk.Maglehenl,

Drakam01lan, l ex. 11.9.76 i kospillning pa
6ppcn sandig angsmark.
Eぇp′ ′s dttpο ″′
J Aub6‑1)cnna fё r Svcrigc
̀ε
nya art har jag den 29.H.76 hittat i Lomma i

skane. I)et enda ex. togs vid salining av 16v‐
foma runt nttra grova,delvis rё tskadade almar

som stod i narhctcn av cn lcrgrop strax norr

om samhanet. E.

pο ″′
グェ
′ar i de nOrdiska

Hbst gangsystem och genom att trampa fram
dem. Aven denna arts utseendc tyder pl ett

landerna funncn i Danmark dar dcn bla tagits
i poppelstubbar. Artcn ar vistcuropeisk och i
Mcllancuropa tagen vid basen av trad. I)etta

undCゴ Ordiskt levnadssatt. ― sk, Malinё , 2 cx.

stammerju bra med Lommafyndet.Excmplarct

20.11.76 vid s狙 lning av latt, kalkrik mJ01aiOrd

ar en♂

.

med inslag av lera samt det tunna slamlagrct
ovanpa.Lokalen ligger vid en gё l och ar inycket

lik Lonllnalokalen.Arten levde helt uppenbart
pa sanllna satt som i Lomina,dct var bara dct
att tturen gatt nttot hё gre upp pa torrare
3‑Ent Tidskr l′ 77

Ettp′ ′
α夕s,″9″ ′S Raffr.― Ocksa ny br
SveHge. l ex. flck jag 13 8.76 vid sinning av

en hOg med frё kompost pa grusmark i Lund,
Skane.Ex.ar en ? men fOr sakerhets skull har

18Rた たα′″Bα ″″ο″sた ′
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Fig.2.En av de"nya"lergropama i Lonllna,Skane.Bland de arter sonl fOrekommer pa de nakna lernackama
mttks Иr力 ″αグф rmiS Kr.,ν ′ο′
′
εα力α″s̀ガ Scheerp.ochル ′
ιο′
icα わ力
s̀J Bnk.De h61l garna till i gangarna
hos B′

̀″

″s′ ガcο r″ Js Hbst.Foto:fbrf.265.76.

One of the fresh clay̲pits at Lomma in Skane Among the species occunring on the bare soil are

И′
力′″

deヵ″″お Kr,ノ И′ο″εα 力α″s′ ″′SCheerp.,andノИ ′
たα わ力s̀′ Bnk.These species were often fOund in the
̀ο
burrows ofB′ ′ど′
″s′ ′
Jcο ′
″′
s Hbst.Photo:the author 26.5.76.

jag latit claude Bcsuchet kontrollera dctsainma.

marken var cn aning sumpig och dar det vaxte

Arten ar forut i Norden kand fran Danmark.

riklig, tuvartad vegetation, crhё lls i haven en
liten Pselaphid,en 7ン εカンS‐ art.Min tro att detta
g̀″ , en art man ibland far vid kvalls̲
var r. ″′

Den ar dar funnen mest i anslutning till ved
01a i en bOkstubbe)rnen en ging i ettinuHvads‐

havning OCh som ar den cnda f6rekommande

bo.

S″ ο

7ン C力 ″

ル Cカ タS‐ arten
J′

J̀ο ″
″′
s

Rtt. ‑lDen 12.9。 76 var i

skane en varm och kvav cftcrsommardag och
som sa ofta vid sadant vader akte jag ut och
kvalishavade, framst pa jakt efter ι グ
̀わ ̀s.
Genom vanligt tilllnё tesgacndc av kollegan
Mikael Sё rensson flck jag lina hans bil och be‐
gav lnig till Hackebergaomradet.Jag stannade pa

i Norden,宙 sade sig senare fel.

Vid genomgang av hela mittル

ε力′S― matcrial

kunde faststalas att detta ex. var en fOr den
svenska faunan ny art,nanlligen en g av 7ン 6カ Jrs
″ο″′
g′ r, Inen
″εοr″ Js.Arten ar ytterst lik 7.″ ι

ar anda mycket latt att skija fran denna genom

bjande:司 arde Och femtc antennleden ar hos

en grusvag nttOn km frin Hackebergattё n oCh
kvanshavadc vid kanten av ctt gammalt gras̲

。ガ′
Jε ο
″
″′
s(hos
T.″ な
̀r ar femte tydligt langre an ttarde).
♂ hos T. ′
πο″ JCO″ ″Fs har antennema ganska

hygge i ёppet lage. InOm ett litet omrade dar

jamn10cka Och andra sterniten fOrsedd med en

blda kё nen lika langa hos r. zれ
J′

Intre ssanta skalbaggsfund
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Fig.3.Sagspanh6g invid en varmepanna i Forsakars sagverk i Skane.Ett ganska stort antal sansynta skalbaggs―
jc力 ′
力′′
´ ρα″
′″S M. et Rey,
″
εα Sundt, ∠′
∠crο ′
s グα″′
arter har under arens lopp tagits i sttspanen, bl.a.
g″
prι
′
ο
″α
′
Jα
ε
ο
″
sα
″
′
″
′
α
C.Johnson
och二 ′ρ′r′sj″ 〃sο ′″′Fuchs.Foto:f6■ 1973
″
s
cο
S″
α
rdi
Chevr.,И
D′ cr̲vο

A heap of sawdust close to a heater in the sawinill of Forsakar in Skane. Many rare beetles have been
″s
力′′
αρα′
ι″S M. et Rey,DJε ryOpr′ ″
″
ic力 お ′
α″Jca Sundt,И ′
found in the sawmill du五 ng the years,e.g.И crο ′
2ti Fuchs Photo:the author in 1973.
g″ ′
ο α″
COSPtardi Chevr.,И ′
′
a cο ″sα ″
″′α C Johnson,and L′ ρ′risi″ Sο ″

″jgι ″
har femte antennleden starkt fOrloCkad,rnycket

liten grop med linga utstiendc har(T.

bredare an ttarde Och satte leden medan andra

stemiten saknar bide grop och har). Hanen
av bada arterna kanner man igen pa en myCkCt
liten men tydlig spetstagg pa mellan‐

och bak‐

skenbenen, kraftigast pa bakskenbenen. Aven
aedeagus uppvisar mycket sarpraglade skije―

marken. Jag har gatt igCnom ganska myckct
C力

S‐

inateHal i andra samlingar, dock utan

=ン
resultat.

att ga

Jag rekominenderar anda alla samlare
ёver sitt 7ン ε力 S― material.

Fё rekomsten

i Sverige ar myCket isolcrad

eftersom arten narmast ar funnen i Frankrike
och Schweiz och dcssutonl i Sydcuropa. Enl.
litteraturen ar r. ′ ″〃Jε O′ ″ゴ
s funnen i sump―
"。

。mraden.Inom

Hれ kebergaomradet

rlnns stora

sumpangar.
OS″ ardi Chevr.̲Narjag Ovan
Dた ″ο
ρ″″S ε
beskrev fynden av Иr力 αα ρα″ sM・ et Rey,
nhnde jag nagot om en sigspanshog invid en
varmcpanna l Forsakars sagvcrk,Skane.En av
karaktarsarterna dar ar D. 6ο s″ α″
グ′
. Under

nttra ar(1972‑1976)harjag funnit ex.,antingen
sittande i sagspanen cller uppklattrade pa vaggen
till pannan eller den intilliggande sagbyggnaden.

Arten ar i Forsakar tagen under tiden 7.5‑1.7,
de flesta ex. de fё rsta dagarna ijuni.F ёsynes
denna arti SveHge vara rnycket sansynt.
E′ α′
ιr sα ″grrJ

0′

ι′′ s Schrk― FOrsta gangen

jag kom i kontakt med denna art var pa
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Hallands Vaderё i Skane, dar jag fann ett
fragment i en vitrё tad alstubbe dcn 4.3.72.

l ex. 18.6.73 vid slaghavning i en alina116

Den 3.H.73 besё kte jag ater ёn.Eftersom al

vadret var mycket varmt och askan fanns i

lar vara det mest omtyckta tradslaget fOr arten,

luften. I almarna finns nera lampliga grenh激

letade jag pa detta tradslag, men helt utan

dar arten skullc kunna utvecklas.

resultat.Pa ett stane i skogen brOt jag cmeller‐
tid sё nder

en ganska klen, pa marken liggande
宙tr6tad ekgren.Ur den ramlade nagra imagines
av E. sα ″g ′
″ο′
′″′
夕s ut. I flcra ckgrenar an‐
tr」 Iades

arten. Dar stod Ocksa en mycket

gaFnlnal och r6dmurken ekstubbe med ved som
var sa lё s att den nastan f61l sё

nder bara man

tog i den. I denna stubbe levde talrika ex. av

arten,btte larver och imagines. Eftersom de
flesta svenska fynd ar 」Orda i al kan ovan‐
staendc observationer vara varda att Omnttnas.
ι′
セsb″ S′ ″′
αr″ sL.― Sk,Maltesholm,
3 ex. 2.6.74 och 2 ex. 15.5。 75, ana vid slag‐
Cο ヮ

havning i en alinal16 med insprangda lindar.
vadret var varmt och kvavt. ― Sko Sand‐
hammaren,l ex.24.6.70 i havsdrift.
Me′ asis brrp″ ′srο ′
グ′s

Dゴ ″力αgrrs′yg
α′rrs F. ― Sk. Maltcsholm,
en levande imago 20.6.73 ien dm‐ grov vitrOtad

boklaga i skuggigt lage. I narheten av denna
lokal har jag ocksa havat enstaka ex. 19.5.70
och 20.6.73. ― Sk Dcgcberga, Herrcmё llan,
l ex.klackti mars 73 ur en dm‐ grov,pa markcn

liggande askgrcn med r6tved.Veden var nttot
angdpen av krympningsrё ta,underligt nog cj alls
sa vitr6teskadad som man ar van vid nar dct
galler denna art.― Sk.Hallands Vadcrё ,talrika
ex. klackta undcr januari och februari 73 ur cn
dm‐ grov,vitrё tad,pa

marken liggande bokgren.
Den l亀 ganska skuggigt.― Sk.Hakanryd,l ex.
5.7.69 vid bankning av dё

da ckgrenar.‑01.Han̲

torp,2 ex.7.7.70 vid slaghivning.

Av de har mcddelade fynden bё r artcn vara
ask, medan endast Lundberg (1962:94)

ny fё r

L. ― Sk. Maltesholm,

l fragment 23.4.74 i ett grenhal i en levande
ek i nltot rё

E夕 c″ ′″2Js cθρrrcノ ″′ Ahr. ― Sk. Maltesholln,

dmurken,ganskaね rsk och hard

ved.― Sk.Degeberga,Hcrrcm01an,den 13.1.73

funnit den i bok tidigare.I deね lljag klた kt arten

har veden ca. en minad fё re klackningcn fOrts
in l rumstcmpcratur.
・
Hッpο cο ι′
″sプ ちν′た
ο〃お Th.― Sk.Maltesholm,
10 ex. klackta i nl可 72 ur en brunrё tad gran‐
stubbe pa hyggesmark. ― Sk. Degeberga, 1
fragment och larver 24.9.72 i en dm― grov bok―

dels 2 cx.i en 20 cm grov askl負 多
a,dCIS talrik
i en dm‐ grov nerfallen ekstam. ― Sk. I)ege―
bcrga, Borrestad, 10 ex. och larver 20.12.72
i dё da, stiende, 5‑10 cm grova alar med fast,

grcn sOm lag pa markcn i skuggig bokskog i

hard ved i skuggigt llge.

Ralat6dalcn

l.4.73 och

― Sk. Harrё d, talrik

15.12.74 i vind,11lda alar med

dimensioner mellan 5 och 20 cm.Å

ven talrika

d, Grasma, ctt fragment
och ganlla angrepp 13.1.73 i cn pa marken
larver. ― Sk. Huarё

Vcden var brunrё tad. Larvema

klacktes 5.3.73 cftcr det att grenen kominit in i

rumsvarme ca. 15.1.73.― Sk.Degeberga,Herc‐
mё llan, dels talrika cx. klackta i februari 73

ur veden till en vindね 1ld, 25 cm grov bok

11.1.73 i stiende, d6da, 5‑10 cm grova torr‐

mcd brunrё tad ved och medね rska angrepp av
r′ 〃
frs ′′
。71gα ′
r7s L., 〃ι′οbFa lmp̀7・ iα ′
お L.,

bokar, dels 2 ex. 12.6.73 springande pl en

И″οb′ rr

nyligen vindtilld medelgrov bok. ― Sk.Vinga,
talrik 10.12.72 i en dm‐ grov hasselstubbe. ―
Sk. Nasunl, Axeltorp, 3 ex. 29.1.72 i en bok‐

L.och

nedblast bokgren. ― Sk. SkaraHd, dels 4 ex.

stubbe. ― Sk.Brom61la, Raby, l fragment
10.6.73 i en 8 cm grov liggande ttё

rkstam med

kraftiga gamla angrepp.‑01.Halltorp,fragment

cο ∫
rα ″
″″ Arrag.,P′ ′
′
J″ rrs′ θ
″Jcο ″
れお
̀″
Ⅵドε′′
οε力α″
α′
′
″′α′
′
s IH.,dcls fragment
och larvcr 20.2.73 ien dm‐ grov,liggande,brun‐
rё

tad askgrcn. Grcnen togs genast in i rums‐

varme Och iinagines bё ttade viSa sig l.4.73. ―

Sk. Degcbcrga, Borrestad, l fragment i cn
torkande,dm― grov alstubbe den 20.12.72.― Sk.
l ex. 22.6.65 under barken pa en

och gamla angrcpp 16.6.70 i en avenbokstubbe.
Pa alla lokaler dar jag konstatcrat M bupre‐

Vittskё vle,

imagincs,dessutom ocksa
ofta larver. Av de av ■lig meddelade trad‐

ur vedcn till cn rё dmurken, 40 cm grov gran―

stoides har jag funn■
slagen torde iイ

.

ら′ρ′
′srO′ ″′s a tidigarc tagits

i ask och hassel. I al har den hittats cn gang
lAdebratt och Lundberg 1966:102).

granstubbe. ― Sk. H6rrё d, 2 ex. klackta 5.2.75
1亀 a i blandskog.― Sk. Stenshuvud,talrika ex.

klackta ijanuari 72 ur cn murkcn bokgren(bade
och brunrё ta)pa marken. Genom olika

vit―

anordningar lyckades jag hina kvar lamplig

わaggψ ″グ
rassα ′′
aSた α′
′′ノ

ytvcden som var vitr6tcangripcn lag i pupp‐
ιχα′
kammare d6da imagincs av ttρ οCο ′′sο ′
Langre in, dar veden ёvergick till en underlig,

konsistens av bokgrcnens ved,varpa ex.fram̲
kom aven aret darpa i mars 73.― Sk.Skaralid,

.

dels 3 fragment ll.1.73 i brunrё tade grOvre bok‐
1亀 Or,dels

21

seg, mycket svag och gra krympningsr6ta,

3 ex.klた kta 18.2.73 ur en 20 cm

manga dё da imagines.Flera hundra ex.

grov,brunrё tad granl亀 a.― Sk.Hallands Vttler―
6,talrika ex. klackta i mars 73 ur en dm‐ grov,

1亀

brunrё tad bokgren pa marken.― Bl.01ofstrё m,

star har nastan alla blivit kvar inne i veden.

torde ha utvecklats i stubben men savittjag fё

Nttra nyghal stts● TrOts市 rigt

Baggeboda,fragment och larver 21.12.72 i veden
till en 15 cm grov,barklё s granlaga med brun‐
rё ta.Granl亀 an tOgs genast in i rumsvarlne Och

sё

r―

kande pa―

trJFades inte heller cn enda larv.Senare harjag
och andra sanllare fOrgaves sё kt ateranna arten

i februari 73 framkonl myckct talrika cx. Den

i trakten.

21.12.72 togs fragment ocksa l klena, ca. 5 cm

Js Payk.― Sk.Skaralid,dels
οb′ S Cο rrJcα ′
Xッ ′
grova grangrenar pa marken i myckct skuggigt
fragment i en bokstubbc 25.3.72,dels fragmcnt
ltte. ― Bl. Johannishus, l fragment 23.2.74 i
och larver i boklagor och bokgrenar pa marken
brunrё tad ved till en 20 cm grov askstam som
― Hal.
ll.1.73. 1」 r dessa klacktes manga ex.
vilade pa sina grentt en metcr ovan marken. ― Nё sslinge, talrika fragment 10.3.73 i cn 15 cm
Bl. Tolseboda, mycket talrika ex. klackta i
grov biё rkstubbc i ett ganska ursprungligt om―

februaH 76 ur en 30 cm grov bokltta mcd

de. Arten lcver i ganska vitrOtad vcd och ar
en utprttlad urskogsrelikt.F n kanner man fyra

rう

ovanligt kraftig brunrё ta.

Gemensamtお r

fynden har varit den saregna

svenska lokaler.

bruna krympningsrё tan pa veden (。 van kanad

εα
D′ c′ ″

brunrё ta)likSOm att veden nastan alltid ligger

ο

α F. ― Bland de trevligastc

̀S′

skuggigt.Endast granstubben i Maltesholln stod
solexponerad men nl● ligen kan aggen ha lagts
′
J̲
οι
′
′sy。 ッ
innan skogen slutavverkades.Hッ pο ε
′
Js ar en senare art an DFrr力 αg s ρyg α′rrs
εο′

tradsk」 baggslokalerna i Mellansverige erttuder

F. Efter det att ved tagits in i rumsvarme har
det dr● t minSt 5,i medelta1 6 veckor innan
irnagines framkomnlit. Av dc ovan anfё rda

tillging pa dё tt tradsubstrat. Under vissa tork‐

fynden torde arten d tidigarc konstaterats i
ask och al och i gran tidigare bara en gang
(Lundberg 1966:102). Arten ar fё funnen fi

fё

ginger ilandet.

till ett ensligt skogsomrade strax utanfё

bergknallarna i 6stligaste Svcaland, sarskilt i

omradena runt Stockholln.Utmcd sydsidoma av
bergen flnns fOr olika insektcr en kontinuerlig
somrar kan stё rre tradbestind sta och dё och
vid sadana tillぬ llen ar utvecklingsmaligheterna

r insekterna ypperliga. Sa skeddc tork―
somrama 1959 och 1969.
En dag ijanuari 71 bcgav jag mig pa skidor

r Jama

Pa flcra av bergen stod dё da
ener d6cnde tanar efter den svara torkan 1969
i Sё dcrmanland.

Hッpο ε
ο′
rrrs。 ′
′
χαJ Palm― Under julferierna
1966 bodde jag i Forsakar i Skane och hade vid
den tidpunkten hunnit fl en ganska god inblick

Andra tanskelett harstammade fran 1959. Jag
klattrade upp i en av de dё ende tallama och

iI)egebergatraktens manga naturomraden med
sin ofta saregna skalbaggsfauna. Ett av dc
omraden sOm min kamrat Ulf GardenfOrs Och

fann att stanllnen fran toppen och ett par ineter

ner var angripcn av en stor praktbagge,givetvis
DJε ιrcα

jag kanske mest tyckte om att cxkurcra i var
den s k Hcrrcmё Han iI)egeberga.Senarc harjag
ocksa insctt detta omrides hё ga skydds‐
potcntial, ctt styCke ganska orё rd skinsk lё v―
skogo En av de kanske allra sallsyntastc trad―

skalbaggar vid Herremё llan ar Hッpο εο 夕s
̀′

οιSrα .

Tallen levde annu nedaぱ ёr

angreppen,vilka uppenbarligcn bё ttat i tOppen.
Toppdelen hade troligen fOr en tid sedan brutits
av eftersom den ёversta delvis barkfanna halv̲

metem som jag drog mcd mig hcm mattc 22 cm.

i 10Cklek. veden var myckct hard och seg.
Angrepp konstaterades ocksa i tallens grenar

.Den har i Sverige blott antraffats i n蜘 3ra
ο″χα′

liksom i ett par andra mycket klena tallar med

ex. och larven ar helt Okand. Den 28.12.66

en grovlek av 4 5 cm.Den mcdtagna staminen

dissekeradc jag en grov och ganska hё g stubbc
av hastkastani som StOd skuggigt i lё vskog.

sattes in i rumsvarme Och ur den kom den

Stubben var nastan barkfallen och hade cn

h01ls sedan i nagorlunda naturligt tillstand med

mycket saregen kOnsistens.Nagon cm innanfё

r

fё

rsta ilnagon eftcr ca. 2 manader. stanlinen

utstallning pa vintrama. Tre omgangar skal‐

22 RJε たα″″Bα ″
α″ο″sた ノ

舅

腹
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・.

渕
F鰭

Fig. 4. Av torksommaren 1969 ddende tallar i niirheten av Motstaberg (S<idermanland, Jiirna s:n) vilka gynnat
utvecklingen av blaDicerca moesta F. Foto: fdrf. januari l9ll.
Pines killed during the dry summer in 1969 near Molstaberg in Jhma, Sddermanland. These trees supported a
population of Dicerca moesta F. Photo: the author, January 197l

baggar klacktes fram till juni 73(sammanlagt
30 ex.)OCh detta visar att utvecklingen va五 t
nlinst trearig. Larver i tva storlekar fanns

mellan 3 och 5 cm lock. Angreppen bё ttadc

nalnligen i tanen vid unders6kningen i januari

var langSgacnde och gick menan den tunna

Rttska angrepp av enノ 4g″ ′
′
ンs― art. Stanllnen var
ofta i anslutning till grenklykor.Gangsystemen

71. En annan vanlig praktbagge i tanama var

barken och veden.De var packade med gnag‐

Mc′ α
49ρ 力
〃α

mJol och var mycket grunt inskuma i splinten.
Gangama som var flera cm linga b● de ofta av
och gick i motsatt riktning. De var i medeltal
2 min brcda.(〕 angcn avslutadcs i en i splinten

angrepp.

α″′
αF.I

vatte lampHg tall fanns

̀ッ

Иg″ ′
′sb′ ′ル″ Ratz.― En av de arter jag
hittade pa det bcrg i Jama i sё demanland d計
つた′″
εα ″ο′s′ α F。 お rekom var И.bι ″ル′
′
I en av de dё da,solexponerade smattё rkama
.

tOgs en dё

d imago 30.1.71.Som namnet antyder

lar denna art i utlandet utvecklas i bibrk men
larven ar okand i sverige.I februaH 71 besё kte
jag det stora grustaget vid Trakvista i uppland.
I en Omkullfallen,solexponerad ttё rkstam som
troligen dё tt torksonllnaren 1969,fanns kraftiga

grunt anlagd puppkamlnare som i medeltal var
8×

1,5 mm. Flyghtten var dc sedvanliga fOr
Иgガ ルs.ur stammen klacktes efter en

slJく tet

manad i rumsvame 17 ex. av sonl vantat
Иgril sわ ′′
〃′
ι′
J.
E′ εレ′r s力 α′″οrr力 ο s Dft.― Sk.Lё dcrup,
l ex. 23.5.73 i en glasburk som satts ner som

Rttla pa en vegetationsrik, sandig torrangs‐

f

″
′ssα れrα
′

′
bα
sた α

ggψ ″α 23

resulterande i ntta 100 ex. Larverna levde i

pa ёppen santtord Vid en utangslada. Arten

《
榊椰渉
鮮W
撼鷺塩糞

antrttrades har fё rsta gingen 2.1.69 och ex.
har sedan tagits under tiden 3.10‑17.12.Denna

″′
・
funnen l ask,ang五 pen av L.ル αχι

sluttning vid foten av Kasebergaasen. ̲ sk.
Ripa, ett tiotal ex. funna genom sillning av
multnande vaxtamnen, sarskilt gammal halin,

lokal ligger inom samma omrade dar manga
′S‐ arter f6rekoHllner, bl a
sallsynta Har′ α′
F
Sturln.(Se
ovan).
C力
ο
ル

〃

.

̀″

お
′
ゴ
εα′
″′
s cο ″
C′ οb′ cο ″

Eichh. ― Sk. Maltes‐

Intressant ar att arten i Danmark ocksa 計
α″′Bris.― Sk.Kivik,Karakas,
′
αbα ″
И′
ο α″
l ex.31.12.68 vid s激 lning av en maktig dnft―
rand i strandskog av sarskilt al vid havet.― Sk.
Sandhanllnaren, l ex. 18.5。 71 l havsdrift.― Sk.

herfunnen i a116n av andra samlare.Nttgra

Studabackama, l ex. 4.7.71 vid kvanshavning
i kanten av ett stort grashygge med enstaka
sumpgropar.Studabackarna ar en av.linder6ds―

fynd av yngre datunl finns inte publicerade

asens h6gsta punkter och ligger nara O.sё

men Anders Tё rnvall har gett mig tillstind att

θ″
α ′ar i Sverige kand i nagra
J′ わ
ο″α″
16v.И ′

publicera ett av honom giort fynd,det troligen

enstaka ex.

holln, l ex. 14.5。 75 vid slaghavning i en a116

med gamla alinar och lindar. Arten ar darefter

enda brutom ovannamnda sOm giOrts i Sverige

pa ganska manga ar.Den 13.3.66』 orde Tё rn̲
vall ett bes6k vid Gunnebo cゾ g. Ⅳ【ёlndal)
dtt han i en blandskogssluttning undersё kte en

ganska grov, solexponerad,levande tall.Under

skorvbarken nagra dn. 。van basen fann han
l ex.av denna art.Ex.lag tillsammans ined sin
pupphud och hade helt klart klackts i tallen.
Vid ett fё rnyat besё k 19.11.75 aterfann Tё m‐
van arten i en intilliggande tall under sanlina

nnars‐

α Er. ― Sk. Skttalid, l ex.
′′
滋 グ′
И′
ο α″
12.6.76 vid slaghavning i ravinen nedanfё

r Lia‐

gtten,i urskogsartad fuktig bokskog.Arten ar
ny fOr Skane,kand frin Narke och uppland.

Sk.Degeberga,
l ex. 17.12.71 vid sinning av

JJ・ Sahib.―
οbpο ′
″
Jα ′
Jε α
CO″ ′

Kyllingarё d,

gammal sttSpan uppblandad med multnande

omstandigheter i fom av en levande irnago.

10v vid ett nedlagt sagverk. Arten ar ny fё r
skane och fyndet ar anmarkningsvart eftersom
arten ar nordlig Och brut ei patrttats sOder

Arten har inte tagits pa tall innan i Sverige men

om Narke.

lar vara det i utlandet.Det avgё rande ar dock
sakert inte tradslaget.

asplokaler han kande till l Kollnardsskogarna

(Ogo SimOnstorp). Lokalen liggcr narmare

bestamt vid den s k Skrapdalen, ett lё vskogs‐

rikt omrade med massor av ganlla aspar och
16nnar. I en spricka i veden under barken
till en rnycket grov omkullblast asp fannjag l ex.
av denna art.
′積
sf″ ′
「

J′

s Brucc― I samband

̀′

med att jag letade efter Tα ,ops srarた Chcvr.
l Forsakar i Skane, lyckadcs jag konstatera att
ilrs levdc i gingama hos
′
rmι グ
ag sF″ ′
C,p′ Oρ た
J′

L″

Jsレ

― En fё r den

svenska faunan ny art som Visat sig fё

′s F. ― Den 21.4.71 fё re‐
′ι4′ α′
ンs ′″′
visade Bengt Ehnstrё n■ nlig en av de trcvligaste
ッα
Sザ ′

cttprοp力 ag

ε′α WOH・
′
αjれ εο″s′ ′
cο rrJε α″

χれI Panz.i ask.l februa」
∫ルα

72

tog ̀″jag hem grenar och stammar av ask med

κj,eftersom jag obser‐
χ′
巧。larsangrepp av ι.ル α
verat att nltton ibr mig okand skdbaggslarv
sprang omkring i barkborregangarna. Efter en

manad b6riade c.れ ′′″

′′′S klhckas i stort

antal.Flera omgangar ved togs henl under varen,

rekomina

i skane:sk.Lund,den 12.8.76‐ 21.8,76 samman‐

I罪 質 W譴
寧
慰 暴
券 枇
av lё vお rna宙 d basen av n縫 3ra grё Vre almar
i narheten av en lergrop strax norr om sam―
hallet.II)anmark ar arten tagen i ett stall,Inen

staCkar.Dessa
″たθ ″
oftare i Fο ″
ψ ―

uppgifter

stammer ju del宙 s inte alls med mina fynd.Fё
uppgiven fё r MenaneurOpa inkl. England. Be‐

stamningen har kontronerats av Stig Lundberg
och Colin Johnson.
ノ
44ο

クsM● 1. ―I)en 29,11,76
ブ
α′
″α′S 12‑s′ ″

檄乳:棚路轟eS]雲 Ft∬ 1『 搬3翠
apparaten damp till lnin fOrttusning en liten gul,

blind skalbagge som efter ei minga minuter
bestamdes till dcnna art (senare kontrollbe‐

stamd av stig Lundberg).И .′ 2‐ sr″ ね′s hade

fё

rst antramats i stockholln av Bengt Ehn‐

24 Rノ εたα″″Bα ″
θ″ο ∫た′
lt・

strё

m dar sedan stig Lundberg aterfann den

i slutct pa augusti. Bi01ogin liknar da」 ёr den
hos siaktet ο″εヵ α. Arten ar tidigare inte

F則鵬∬
171慇 ∬Ⅷ《
諦
濫l耀 露 klackt i sverige.
tterna av blacksvamp.Arten lever avcn annor‐
stう des undettordiSkt vaJor det var en ren slump

̀sゴ

rё

att jag rlck med den i nlitt sanprov. Sallningen

i fortsattningen kOncentreradcs pa jOrds創 lning.
Lokalen vid Lonllna ligger intill ett tegelbruk

Hドp″ ′
夕s b′ 2Scプ αr s F.― Sk,Degeberga,
Borrestad, 9 ex. och larver 15.10.72 1 4‑5

cm grOva hasselstammar pa marken.De l亀
mycket skuggigt i lё vskog.Veden med de itcr‐

Och har Och var ligger tegelstcnar ncrbaddade

staende larverna togs in i varme Och efter en

i jorden.Vid sttlning pl ett ttup mellan 5 och
15 cm runt tegelstenarna erh61ls 3 ex. 1.12.76,
l ex. 7.12.76 och 2 ex. 9.12.76. Jag har sedan

tid klacktes 3 cx.

deSS● lyckats tt nera.И .′ 2‑s′ ガα″∫ fanns
bara pa sadana stalcn dar jOrden runt tegel―
stenama var genomdragen av en Ovanligt tat
mykorrhiza.Tin nasta sasong kanske jag graver
ner lite potatis som lockbete(?).

sOm vaxte i myckct skuggig strand16vskog vid
havet pa ren sand, som av havet kastats upp

vid nagOn svar storm.̲ol.HalltOrp, l ex.
d daghavdng ntta dct sk HJ■

Orps‐

!

stamlnar som stOd i skuggig 16vskOg pa slutt̲
ningama ner for Linderё dsasen.Dc var angripna
脳 ss:Lt″ 1%:篤:L∫ 滉 r獣 瑞
И72ο ι′″ εοsrα ′
夕″ , cn art som

ili詳

∬

i Sverige

tidigare uteslutande funnits pa bok. I)e fram‐
思

tad ved Och var mestadels hard i ytVeden,

mer uppluckrad i dcss inrc.Den iag i en vind̲
ね1lslucka i dcn branta nordsluttningen ner mot

backen i dalgangens botten och var nagot
solexponcrad. I)e tva ilnagines satt under lё
bark och var mycket livliga vid upptackt. Inga

s

larver antraffades.
P″ ゴ
ο″ッ6カ 〃∫

S::1,j鷺
‖
￡
nどTTcLr貯 椒
器
富

[:鵬

skogsravinen. BOkcn hade vind,illts fё r nttra

ar sedan, troligen vid OktOberstormen 1967.
Den var delvis barkfallen, men huvudsakligen
satt barken kvar. Lttan hade ёvervagande
vitrё

Lッ ε
ορθ″
グノ
″θ ♭οッIs′ θ
― Sk. Kivik,
F. par rё
Karakas, 1l ex. 2.11.76 ì ett
ksvampar

越f』 :宙

ルf′ あ″dりαbα ″
bara F.― Sk.Skaralid,2 ex.
5.6.74 undcr barkcn pa cn grov boklaga i bok̲

.唆 le擢 婿

器

1警

鷺

11粘

detta hё rde till nasta generation och hade

klackts ur veden som tydligen ocksa innehё

har bes6kts vid ett flertal tilifhnen. I en av de

gamla ckl亀 Orna brekommer ovannamnda art.
Larverna levcr i 16s rё dmurken ved och mulin
och skiter sig inte namnvart i fr餞 3a Om levnads―

satt fran den narstacnde P. α′
ι′F.Varen 1973
och 1974 har jag p10ckat nagra prepupala
larver av P.″ ′″″αri′ s vilka klackts.En larv,
sedermera klackt,harjag ocksa tagit i en ihaHg
grOv ek inom ett annat ckomrade vid JOhannis‐
hus.Artcn ar pa utdё ende va」 ёr dess fё rekomst
i trakten har sitt intresse.

ll

larver.

P力 α′

И″おoxッ ク 。
α lll. ̲ En av de ra五 teter
ルsc″ ′

som brekommer宙 d dcn s k Herrem61lan(Sk.
Degeberga)arノ

4″ Fsο κックノ″sc〃 ″ . I narheten av
den lokal dar Hッpο cο ι′
夕sο ′
ιχα′Palin togs(se
OVan),lag den 20.2.73 pi marken en dm― gЮ v

askgren som innehё ll en larv jag inte kande
igen. Veden var skadad av vitrota och liknade

den ved sOm man ibland finner O″
arter i. Tillaggas bё

′′
α″α″
メ
ンs Germ. ― I en hage vid
Johannishus i Blekinge vaxer manga myCket
grova ekar och aven bok,1lork OCh en.Hagen

ε71θ sJα ‐

r att grcnen lag myCket

skuggigt. Fё rst den 10.5,73 framkom 4 ex.

cα グαッ 滋θ

F.

―

Sk. Vitemё lla,

̀riα
̀′
havsstranden
nor om
samha‖ et.vid nagra till̲
ねllen (20.6.69, 29.6.70, 22.5。 71 och ll.6.71)

harjag tagit enstaka ex.av arten under gammal

tang som sp01ats langt upp pa sandstranden.
En gang,dcn 9.6.70,upptradde arten talrik och

intc nlindre an 47 ex. kunde sammanraknas.
sa vitt Jag Vet har P. εαdaッ ′″F″ α inte tidigarc
rapporterats fran ostkusten.
Ma′ α
′′
″
αたοι
οsθ ″
ブ
ε
′
αScop.

―Pa den lokal

i Ripa i Skane dar bla〃 αψα′
″
sル ο′′
た力′

ノ
4.ノ ンsε ′′
α.I naturligt tillstind hade klackningen

Sturm. antr測 ば
adcs (se oVan)fann jag till att

alltsa skett sent pa somlnaren,uppskattningsvis

bё tta

οs′ ″
mcd enstaka ex. 1イ . 力ο′
′
c′ α den
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Fig. 5. Gamla murkna eklAgor i hage niira Johannishus i Blekinge med larver av Prionychus melanarius Germ.
Foto: ftirf. 1974.
Decayed oak trunk with larvae of Prionychus melanarius Germ. near Johannishus in Blekinge. Photo: the
author in 1974.

30.6.70 (3 ex.)oCh den 27.5,71 (l ex.). De
gravdes fram i den torra, sandblandade jordcn.

observerat larver i tva storlekar, vilkct tydcr
pa ca. 3‑arig utveckling eller mer.Imagincs gcr

Den 6.5.73 kom jag emellertid pa arten i

sig inte utお r svarmningお rran i m可 ̲iuni.

stort antal(40 ex). Pa en yta av mindrc an en
kvadratmeter lag de samlade,diupt nergravda i
jorden. De hade synbarligen klackts pa denna

salunda har jag vid Sandhaminarcn funnit

lokal och enstaka larver fanns tillsammans med
imagines. Larverna lig och gnagde pa rё ttema

2 ex. i vinddrn (6.6.70, 8.6.70)och Vid Vite―
mё Ha ytterligare l ex.(22.5.71), ockSa i vind̲
drift.Imagon ar av allt att d6ma ctt nattttur.
Fё rutom ett sannolikt vinddrivet ex., taget av

tiu enstaka tornnarksvaxter, sasOm

Lamprecht pa 1950‑talet vid Vitem61la, har

■
hッ

s,

cjest var san● orden nastan helt steril. Folkc

artcn endast tagits av aldre tiders sanllare.

C)lsson som under manga ar sanllat i traktema
mellan Ravlunda och Kristianstad i Skanc,har

L̀ρ ′ ′
a r夕 brα

gett mig tillatelse att i detta sammanhang
ν θ′
meddela att han i IDegeberga funnit
αど′rα
力ο′
οsι rJε ιa pa ett flertal lokaler och flera ginger

i stort antal. Vara erfarcnheter har visat att
arten klacks pa hё sten,da talrika nyklackta ex.

setts. Vid denna tidpunkt pa aret har C)lsson
4‑Ent Tidskr 1/77

L. ― Sk.Degeberga, Borrestad,

l ex. klackt 5.4.73 ur en pa markcn liggandc,
5 cnl grov bokgren.Grenen togs in i varine den
20.2.73.Denna art utvccklas annars i barrtrad,
men har en ging ealin 1959:311)klaCktS ur ck.
Pカ ッ α′
οグ
″′L.― Sm.Totebo,
̀s a′
8.7.60 springande pa en ekvhita.

l cx.

26 RJε たαrグ Bα ′α″ο″sた J

s L.

Exο ει″′
′
″s ′
〃∫ α
J′

Sk. Degeberga,

―

0′ ルο
ε
力α

′
ss′ ′
″Beck― Sk.Kungstorp,
なθ

Herrem61lan, talrika ex. klackta ur tunna lind‐

l ex. 14.11.70 vid sallning av vaxtrё

grenar. Grenar togs hem 14.12.72 och klack‐
ningen skedde ca. 1.2.73 (klackningen fOr‐
dr● d eftersom grenal■ a togs in sa tidtt pa

lerig grusmark.Arten var vid fyndtill皿 let●

̀′

funnen i Skane sedan Thomsons tid fё rutom
det ex.som Charpentier tog iI)alby 1957.

sasongen.

C̀

Иgttpα ″力′
α ッ〃′
ο∫
οッ″′
グιsc′ ″S De G. ― Sk.
Hё rrё d, l ex.16.7.70 1 jorden vid r6ttema
av CirsJ ″ 宙d en ёdegttd.l ex.rlck jag
ocksa 21.8.70 pa sanllna lokal.Detta slaghavades

pa c″ sル ″. Arten ar annars funnen blott i
s6dra och vastra skane.
Cα ssida s′ ′
αdO″ Jα Gyll.
l ex. 18.5.73 i havsdrift.

―

Sk. Vitemё lla,

l ex.9.6.72 i havsdrift.

sF.― Sk.Hё rr6d,5 ex. 14.6.72
slaghavade i en l計 kplantering pa 二″′J″ ″s.
S′ ′
ο″α g″ Js′

ヽlarken var torr och sandig.

Payk. ― Bl. 01of‐

strё m,

Baggeboda, 16 ex. 10.12.72 i gnagmJol
av langhOrningar m nl i veden till en gammal
granstubbe i skuggig barrskog.
Bagο s cο ′
′
″sお
な″′

′
ο″
″
カッ″εカンs α″g′ ′
οs′ s Boh. ― Sk. Ostra

Ringttё n,Haggenas,

l ex. 24.8.70 vid sanning

av lrrtrander宙 d stranden.― Sk.Vittskё vle,
l ex. 3.10,76 vid sallning av lё vfoma l ett ut―
torkat dike.
Cι ク″
ο′
″
カッ″ε力〃s α′Jcα ′
ゴ
s GyH. ― Denna art
sOm ar uppgiven fran Hassleh。 1ln och lever

pa hundkax, har visat sig f6rekomlna bla vid
Vittskё vle i Skane.under tiden 25.9.76=7.10.76

Cassidaッ プ
′
′
α′
α Villers― Sk.Sandhaminaren,

D′ ァ9ρ 力′
力ο′
″s cο ″
r′ ε
α′
Js

tter pa

ick jag genom att sallaお man och jorden runt

hundkax 9 ex. Marken var en myll五 k, sand‐
ppet lagc i en skogs‐
blandad torvjord i ganska ё
kant.Ett enstaka ex.flck jag ocksa vid Ⅳ【
altes‐
holin i Skane den 5.6.76 genonl slaghavning ut̲

med en grusvag dar det vaxte mycket hund‐
k翫 .Pa sistnamnda 10kal har Amttё m Carisson
tidigare fatt l ex.
Cι ″
ο′
″
カッ″εカタsα ′
ο″″s Boh.― Vid Forsakar
i skane ar arten ingen sansynthet. Pa torrare

markcr har jag kvallshavat flera ex. 12.7.69

HbSt― Sk.Vitem61la,

och 3.6.71,sanat franl ex. 1.1.68 och 23.4.74 och

l ex. 11.6.71 i havsdrn. Bestamningen har
kontrouerats av L.Dieckmann,Savitt jagお r̲

fatt l ex.palampa 17.7.73.Arten ttyger tydligen

sttt ar arten tidigare i Sverige endast kand

fatt den sa vid nedre Dalalven a」 pl. Batfors).
F O funnen av mig 5.6.68 vid Sk. Iく ivik,9.6.69

fran ostergё tland.
Dο り′
ο″夕s″ ′′
α″0′ 力′
力αルη〃s

Payk.一 Arten

ar ny fё r den svenska faunan. Ett enda ex.rlck
jag den 4.3.77 genom s灘 lning av driftrand intill
H● ea(sk.助 allerup)efter det att an svlmmat
ёver nar vinterns snё mangder snlmt. Just pa

det stttle dar jag sttlade kantades an av talrika
trad av sα ′
放 αルθ och en Pο ρ″′
′s‐ art.Viveln
ar i utlandet uppgiven fOr just Sα ′
′
χ α′
bα dar

den utvecklas i dess honhangen. Framtiden fir
val utvisa hur pass vanlig ener ovanHg vivein
計 pa lokalen men an sa lange foreligger dock

ibland till jus om natten eftersom jag aven

pa sk. Ivё samt 5.6.76 vid Sk. Vittskё vle.
Samtliga sistnamnda fynd ar giOrda Vid Slag―
havning pa torra angsmarker.
C′ ′
οrrカ ッ″ε力 s cο ″srrfε ′
夕s Mrsh. ― Lokalt
allman i Degebergatrakten i Skane pa И″″riα
お.Funnen vid Vittskё vle,Maltesholm,
の cゴ ″α′

Degeberga(Herrem61lan)OCh Forsakar.Dess―
utom vid K市 ik.Pa sistnamnda 10kalen kom jag
i kontakt med arten fOr fё rsta gangen i mitt liv

(5.6.68). Arten har jag slaghavat under tiden

295つ 7.6,oftast deお rsta dagarna i juni.Den

bara detta cx.trots flera sallningar.

"basta''10kalen liggcr vid Vittskё vle slott(upp‐

Arten ar funnen bade i Danmark och Finland
men i Danmark uteslutande langst i sё der
(Sy● ylland och en av Oarna).Fё rekomsten i

tackt dar 7.6.68)dar inan nastan alltid ftt arten
iei stort antal om man konllner vid ratt tidpunkt
och havar ilundartad skog pa И′
′
ゴ
α″
J′

skane ar da
Ps̀

ёr nagot

isolerad.

グοs″ ρ力′
′S′ ′
′
″″″ s Gyll.‑01.Stcnisa

.

′
ο″
′
Йッκε力 sρ α′
′
′
グゴ
εο′
″ゴ
s Bris.― Sk.Maltes‐
holln,talrik 14.5.75‑15.5.75 genonl slaghavning

C̀

′ 。κα″
Jα α

alvar, 10 ex. 13.6.70 slaghavade i kanten av

pa P

Stora Alvaret pa Marricar″

an6.viveln gar upp
pa vardvaxten undcr nagra
'cJ4α

.

′
is sonl vaxtc i en alm―

″ssa″ ′
αsた αルaggず, ど
ル′
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fa dagar.Den 18.5。 75 aterfanns enstaka ex.,dar‐

Falsterbo,LiunghuSen,l ex.20.5,76.Alla mina

efter inte alls.

cx.ar funna l havsdrift.Sonl fralngar av Lund‐

C̀

′
ο″
″
カッκε
力s

rοb̀″ ′
J Gyll.― Lokralt i antal

i Degebergatrakten i Skane pa И〃滋r″ り,Cj‐
s.Tagen vid Maltesholm,Vittsk6vlc,I)ege‐
4α ″

berga glerremё llan)och Forsakar. Funnen
under tiden 15.5=7.6. Mitt fё rsta ex. flck jag
den 7.6.68 vid Vittsk6vle.

αa
C′ ″
′
οrrLッ ″c力 s sο ρ力′

berg (1972b:182)ar barkbOrren fOrut funnen i
l ex. i Sverige av K.‐ J. Hedqvist som lar ha
tagit detta vidÅ hus i skane.

Er40pο ″ s ca夕 εαS′ c s Lindem.― Sk.ヽ laltes‐
holln, talrika ex. 15.1.75 i puppkaminare i pa

marken liggande,3 5cm.loCka lindgrenar.De
lag i en al16 med gamla allnar och lindar.

Steph.― Arten ar●
″
α′
4′ a sOpカ メ
αvid Ripai Skane.

Arten aterfanns pa detta satt i talrika ex. den

Man far den dtt dels vid slaghavning pa vard̲
vaxten i juni, stundom senare, dels genom att
sttla under vaxten pa h6sten och vintem. Fё

′
″θPanz。
skija sig frin den narstiende E.′ ′
men ilnagines ёvervintrar och fortplantningen

mycket sallsynt. Folke C)lsson har funnit arten
vid Degeberga, troligen det fёrsta skanska cx.

maste atininstone delvis ske pi senvaren. ut̲
vecklingen ar dock Oregelbunden emedan inanga

(tidigare kand i l ex. fran Sё demanland)

ex.vid fyndtillね llena redan hade lamnat

och jag ttalv宙 d vittskё vle i Skane.Det var i

grenama. Arten ar ny fё r Skane och tidigare

Vittskё vle

kand fran Blekinge.

s,1lsynt pa Dι sc

som jagお rsta gangen kn6t kontakt

med arten di jag 3.6.68‑7.6.68 fann nagra ex.
jα
paИ ′
′
′
αα J α′
JS.Detta var en smula under‐
′
ligt eftersom "ε
viveln inte har uppgivits fё r annat
α:れ ,α
an Dι sε ″

.

C′ ′
ο″あッ″ε力

s

′

J″

α′s

Hbst

―

Sk.

̀″
Kungstorp, l ex. 14.11.70
vid sanning under

Dα ′ε s carο ′
α pa grusig och kalk五

i Svenge ejest blott kand fran

s

ο″
れ′ Fuchs.

―

,

Ao Str.― Sdml.Jama,
Ettpο どι
4″ ο″ρJε
̀″
den 17.1.71つ 8.2.71 sammanlagt 5 ex.宙 d fyra
olika sttiningar av ba面 Orna vid basen av gamla

grova granar vid Molstaberg. Arten tt ny fbr
Sё dermanland. ―E)lr. Alvdalen, l ex. 28.4.71
under barken pa en fickad,starkt savandeり Ork

k mark. Ar

tillsammans med bjande art.Troligt ar att

Ålabodama

r. ′Jε ″
2 bara tillfhnigtVis uppehё ll sig pa
̀′
●6rken eftersom artenお rmodas vara knuten till

utaぱ ёr Landskrona.
L̀ρ ′ris・ プ
れ

12.12.76. Levnadssattet tyCks inte namnvart

Funncn nagra

ganger i Forsakars sagverk i Skane vid kvalls‐

barrtrad.

rりp。 ″ ″。κ sな れα′″ F.― Dlr.Alvdalen,
̀″

havning, krypande pa sigspan eller i ask―

ca. 50 ex. 28.4.71 under barken pa fickade,

stammar.

hormoslyrbehandlade ttё rkar,Vilka hade bё riat

XJ・

′
′ε力

j″

s′ ′
わs′ s Ratz.― Sk.Vitemё lla,

l ex. 22.5。 71 och i ex. 22.5.76, blda i havs―
drift. ―

Sk. Degeberga, Herremё llan, l ex.

sava.
Fё r可 Jp med kOntroller och bestamningar vill
jag tacka Claude Besuchet, L. I)ieckmann,

granplanteHng. χ. ′′
′
οs s ar i skPane tidigare

Bengt Ehnstrё m,Colin Johnson och Stig Lund‐
bergo Ett stort tack ocksa tin dem som lamnat

kand i 3 ex. som Lundberg (1966:55)tog i

mig fynduppglfter.

15.6.73 vid siaghavning pa angsmark invid en

Nyteboda.Annars ar arten nOrdHg och sydligast

funnen i Dalama men de skanska fyndcn har
m●ligen kOntakt med de danska.I Danmarkな
arten tagen pa n負 3ra lokaler i syd‐ Jylland.
aS′ ′ S οbsc
均 ′

″s

Mrsh.‑01. Borge hage,

l ex. 16.6.70 vid slaghavning nara hagen pa
angsmark. Barkborrcn lever huvudsakligen pa
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