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A number offaunistically interesting finds ofColeoptera are reported from different parts
of Sweden, among them some new provincial records. Four species (,Amara ticuspidata
Dej., Micidium ingulicolle Frm., Philonthus coruscus Gr. and Longitarsus medvedevi
Shipiro) are new toihe Swedish fauna. Biological or ecological notes are given for most of
the species.
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B`“ιJグ Jο″′irο″α′
`01.―

Denna vid Klaralven

vanliga B`″ ら′′′ο″fannjag tilisammans med Ulf

GardenfOrs den 17.6.71 vid RamsJo i Halsing‐
land som ny br landskapet.Nagra ex. skvalpa‐
des fram pa slamsandstrand invid Enan.

Bι″b′″ο″ ″な″′Cο″″
` Gyll. 

― Og.Simons‐

torp,TagnetOrp, l ex.20.5。 70 pa grusmark med

巧ung.― Vrm.Å strand,ctt flertal ex.H.8.68 och

31.5.69 under liung pa ett ёppet, sandigt jung―
ねlt pl ett berg ca 100 meter ovanbr Klaralven.
_ HJ. Linsen, l ex. 17.8.69 pa oppen sandig

grusmark.Arten ar nyお r resp.landskap.

3′

“
b′αわれ′′″′′′

“
″ Er.― Av denna art,kand

i4skanska med vinddrift inkomna cx.,fick jag
vid Sandhaminaren den ll.6.77 ytterligare 2

ex.,aven de l vinddrift.

B′
“
b″わ

“
 9〃α″ ilp“∫′

“
rar″″ serv.― Till‐

sammans medおregaende art erhёls 3 ex. och

liksom denna i vinddrift.Tidigare kand i 6 skan‐

ska cx. 14衝 ligen ar arten pa invandring i Sveri‐

ge.

Tαε力ys bls“′εα″s Nic.― År197 1 intraffade

det mttkliga att denna art plё tsligt upptradde

talrik pa manga lokaleri Skane dar den ju bara

var kand genom Palms fynd i Lomma samt mitt

vinddriftsfynd宙 d Sandhammaren den 29.7.69.
FOr nlin del kunde Jag studera artens levnads‐

satt i Forsakars sagverk den l.6-3.6.71,dar den

togs i sagspanshё gar under● upt liggande plan―

kOr ener genonl kvanshavning i sagen. Den
23.6.71 upptradde r. bJs“ ′

`α
′
“
s pa Degeberga

Dysc力″ルsJ“′〃
“
cr"′″′おDaws.― Denna art

ar b10tt funnen pa nagra lokaler i sёdra Sverige,

huvudsakligen pa sandiga havsstrander,dtt den
lever hos bl.a.I〕′

`〃
ゴ
“
sα″

`“
α″J“S Payk.I sё dra

skane togS den rikligt pa 1800‐ talet av Thomson

m.fl. sanllare men har sedan aterfunnits endast

ett par ganger. Thure Palin fick den isyftade
arten vid Sandhammaren ar 1931 och jag ttalv 7

ex. den 17.6.67 pa sanlma lokal. Ex.levde hos
namnda 3′ ι′Jン s nara vattenlinien.D.j“ ρ′″ε′お

ρθ″″′s ar sannOHkt inycket sporadisk i sitt upp―

tradande Och trots gott och val ett hundratal
besёk vid Sandhammaren lyckadesjag aterflnna

arten brst narajamnttio ar senare,den H.6.77,
di 10 ex. kunde uppbringas i narheten av nlin
ganlla lokal. Jag har ocksi funnit l ex. vid

Borrby strand den 18.7.67.Badgasterna i sand‐

haminaromradet har under senare ar rningdubb‐

lats, vilket maste ha en negativ inverkan pa

artens fortbestand.

3`“わノ″ο″ ″
““`″

α′
`Sturm―

Alla fynd av

denna numera mycket sansynta art ar varda att
pubHceras. Ca 3 km sydvast om Linder6d i
skane rlnns en tOrvmosse, en lokal fё r arten,

dar jag uppthckte den 15.6.69.Torvmossen var
nastan helt utdikad men en liten bit naturlig
mosse fanns kvar och dar var B.力

“
″′″α′′ ei

ovanHg pa nakna, ● おr fuktiga, torvjordsnac_

kar. Den har har aterfunnits av flera samlare. I

nlitt vinddriftmaterial fran den skanska kusten

finns manga ex.fran Sandhammaren(6.6.―
19.6.72)samt enstaka fran Borrby strand(1.6.73)

och Skan6r(21.6.77).
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soptipp och undertiden 5.6.-8.6.71 var den van‐

lig i havsdrift vid Vitem6Ha och Juleboda.Fran

skane fё rsvann arten nastan helt under somma‐

ren 1971 och har inte hener aterfunnits pa nagOn

av namnda 10kaler utom vid Sandhanllnaren dar

enstaka vinddrivna ex.togs 1972 och 1973.Det‐

ta gatfuna upptradande tyder pa en migration
6ster ifran.

D′ c力′′′οFrJε力〃Sr礼ρr力ο″αχ C.Ro Sahib.― Sk.

Sandhaminaren, l ex. 11.6.77 i vinddrift.Arten

togs som ny fё r Skane i l ex. av Ulf Garden‐

fors,ocksa det i vinddrift vld Sandhanllnaren.

И″α″α rrたクsρ Jグαrα D● .― Sk.Sandhamma―
ren, l ex. 11.6.77 i havsd面ft pa stranden.Denna

br Sverte nya art har Carl H.Lindroth ttalpt
mig med att tt kontrollbestimd av F.Hicke i

Fig. 1. Bokskogen i S6ndre Skog pa
Hallands Vtter6. I det inre av boken

narmast kameran levde bl a Mic万 ′′″
“α″g′′たο′″ Frm.samt dessutom larver

av lsc力″ο′′s sα ″g″′″′cο〃お Panz. och
二″′′″sプセ″″″g′″

`“
sL

The beech forest in S6ndre Skog on
Hallands Vう derё . Inside the nearest

tree Micガ di“″ ″́g“′′cο〃
` Frrn and

larvac ofrsιヵ″。′′s sα″g〃 j″′cο′′おPanz.

and二″グルsル″″g`″ ′〃sL.were found.
Photo:the author 17.977

Berlin eftersom jambrelsematerial saknades i

Lund.F.Hieke sorn ar specialist pa И″α″α
meddelar i ett brev till Carl H. Lindroth att

arten br honom nordligast ar bekant fran Ham_

burg och Gdansk.ノ 4.′″メε′s′ :グαra arju uppgiven
att brekomma i Danmark men hur det egentli‐
gen ligger till vet jag inte,sarskilt som И.r′′‐

ε′sρF′α″ i Danmark sammanblandats med И.

∫′r′″
“
α Zimm.(Lindroth in litt.).I SVerige kan

/4.′″′ε′sρFdara inte betraktas som inhemsk utan

ぬr tills vidare anses som en tillhHig gist i vart

land.Om omstindigheterna kring Sandhaminar―
fyndet kan sagas att detお rekom en myckenhet
aV diur pa stranden,inkomna efter en mycket
varm, ostlig luftstrё m frin MenaneurOpa. Den
10.6 var det anmant 25-30 grader varmt pa kon_

tinenten under kvttHen. Under denna stora
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vinddrnsdag den ll.6, den nast stё rsta jag

6verhuvudtaget upplevt, insanllades under 7

timmar l190jordlё parex.,お rdelade pa 83 arter.

Paracッ″′sα′′
`″
S Germ._Sk.Skanё r,l ex.

23.4.77 i brackvattensg61 vid hamnen(den s.k.

Flo■lmen)och l ex.21.6.77 i vinddriftsmaterial

pa sandstranden strax norr om hamnen. Troli‐

gen harstammade det senare ex.fran Flo■ lmen.

C力ο′′ッα α″g″ srα′α F.― Sk. Forsakar, l ex.

10.5。 77 sittande i ingingen tin ett kaninhal pa

tOrrang i Sluttningarna ovanbr Forsakars hotell.

vid tulfhnet var vadret pafanande kvavt och

under sadana omstandigheter lockas ofta under‐
jordiska skalbaggar ut ur sina gё mslen.

carορs cカィッsο″θ′ο′′′s Panz.― Under varen
1977 pabё riade jag en inventering av skalbaggs‐

faunan i gingar av kanin pa olika lokaler i

Skane. En synnerligen allman art i kaninhalen i

lersandslhnterna vid danlinarna till Lunds re‐

ningsverk var ovan rubricerade art・ Under tiden

7.4-1.6 sags tturen Springa omkring i gangarna

cHer stundom flygande ut ur dessa.De flesta ex.

togs dock pa fiskatel sonl lagts som lockbete i

gingarnas mynning,Parallellt med detta giorde
jag en undersё kning av faunan i vattensork‐

gangar vid reningsverket men dar fick jag bara 2

ex. den l.6.77. SIutligen fann jag l ex. 10.5.77

vid Forsakar i Skane i ett kaninhal tillsanllnans

med bl.a.C/70′ ′ツαα″g“Jα′αF.(se oVan).

Cο′ο″ αpp`″ど′ε′′α′″″ Sahib. ― Sk. Maltes―

holln, l ex. 6.6.73 vid slaghavning under tryc―

kande varme pa eftermiddagen i en 16vskogskant

med ek och bok.

L`′ο
`た

s′αν′SC′ηS SChm.― Sk.Maltesholm,
l ex. 18.8.77 kvanshavad utmed skogsvag med

bok,ck och tall.Detta ar dettredie Skinska ex.

Иgarゴ
`op力

αg“s c`ρ力α′Or`s Schm. _ Sk. 1)e‐

geberga, Borrestad, l cx. 16.8.77 kv'1lshavad

utmed igcnvuxcn grusvag i lё vskog.― Sk.Hё r―

r6d, l ex. 17.8.77 vid kvanshavning pa torr och

sandig ingsmark med glesa larkar Och granar.―

Sko Maltesholln,dels l ex. 17.8.77 vid havning i

kvavt vader kl. 14 utmed lё vskogskant, dels 2

ex. 18.8.77 vid kvanshavning tillsamlnans med
二′わグ′s′αッ′SC′″S SChm.(se ovan).

Srι″Jc力″クsρ
“

s′′′′s M■ 11.-01.Resmo alvar,
Mёckelinossen, l ex. 23.10.76 framsanat ur

strandbrna invid karret.Bestamningen har kon‐

tronerats av S.Lundberg.
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Pr′″′グJ′″ れr′′″
`″

′″ Wank. ― Sk.Vitt‐
skёvle,7 ex.3.10.76 genom sanning av lё vおrna

vid basen av nagra aspar i fuktig 16vskog med

talrika gnagargingar.

″′ε′j′′′切 α″g“′Jεο′′
` Frm. 

― Sk. Hanands
Vttderё , i stort antal den 4.9.77 i ett sanprov
fran en ihaHg bok i den s.k.Sё ndre Skog.Arten

ar ny br Norden varbr en mer detajerad be‐

skrivning av biotopen kan vara av varde.Boken
var annu levande,ungefar 40 cm grov i br6stdia‐

meter och till dess inre ledde ctt ёvre och ett

undre h出 . Det 6vre hilet anvandes sOm in―
gangshal br hackande skogsduva och i niva

med markytan hade ett risbo anlagts.Det nedre
halet, i niva med markytan och boet, var en
gammal rёtskada och var sa tringt attjag med

en gren iniste rycka fram sansubstratet.I tradet

hade bibehinits en br manga skalbaggar lamp―

lig fuktighet.Jag sanade den fuktiga,nagot rё d‐

saftiga mullnen under boet. I sinprovet antraf‐

fades f61iande Skalbaggsarter som alla torde

vara typiska fёr biotopen:N`“ θ′′s cο′οP7ο′′′s

Kr.,Cαゎρ∫た″あッJ Spence,Pr`″ ノグ′″″ g″′ss″′″

Er.,Acrotrichis montandoni AHib.,P″ッ″οグ″′ρα

ρツg“α′α Gyll.,2〃′′′′S″たЮ′s Gr.,И ″
`rα

″な″′Cο
"お

 Th.,ノИJε″οg′οrrα ρ
“
′ra GyH., E″‐

′′′ε′
“
s  たαrsra″ J  Reich。 , Иb″αι′s g′οbο sン s

Hoffm.,(3″ α′力ο″ε′s′α″″′r′ ″sJs Mars.,D`′グ‐

■op力′′
“
∫ ρ

“
″ε′α′クs HbSt, Isc力 ′ο′′s sα″g′ Jれ ′‐

6ο′′お Panz.(en larV),L“ ′′′Sプシ″″
“

g′′
`″

sL。 (en

larV),C″ッρ′ρρたαg″ s sc″ r`′′α′〃s Newm.,E′た‐

“
′sa″′力rac′″′s Mnh.och r″ οχ scα b′″L.

″Fcr″ル
“

α″g“′Jε O′′ι ar kand fran Frankrike,

Osterrike och Slovakien.Den isolerade bre‐

komsten pa Hallands Vaderё  ar diurgeOgraflskt

mycket intressant. Den ifragavarande arten hё r

sakert till urskogsrelikterna, som liksom nera

andra skalbaggsarter lyckats halla sig kvar pa

Hallands Vaderё  med sin ganlla, ursprungliga

skog,medan diuren brsvunnit frin andra loka‐
ler. Colin Johnson har varit vinlig att kontron―

granska nagra av nlina ex.

P力′′ο″′力′s cο′
“
sC′ S Gr.― Sk.Forsakar,l ex.

10.5,77 sittande i ingingen till ett kaninhal till_

sanlmans med bl.a. C力 ο′
`ッ

ク α″g′ Srα′α F.(se
ovan). Denna おr Sverige nya art ar funnen i

Danmark och McHaneuropa och lever undettor―
diskt hos t.ex. mullvad. Hos kanin kan man
sakerligen gё ra manga r。liga fynd,inte minst

med tanke pa att faunan dar arお ga uppmark‐

sammad.Mitt ex.av P.cο ″
“
sc〃 S harjamお rts
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med ett utlandskt ex. som Stig Lundberg hade
och det ёverensstamde helt.

2“′″′Sル rg″
“
sF.― Sk.Degeberga,l ex.

11.7.68 och l ex. 12.8.70 bland halin i ett stall

till en 6degard med jordgolv samt 3 ex.23.6.71

under stenar pa sandmark vid en soptipp dar det

sprang Omkring massor av rattor.Pa den senare

lokalen var 2.ル なノdtrs talrik enligt mina note‐
ringar fastjag bara tog 3 ex.― Sko Lund,dels l
ex. 25.3.77 i gangama av vattensork pa ler‐

sandmark vid Lunds reningsverk, deis l ex.
16.5.77 pa samina lokal pa fiskatel sonl lades

som lockbete i inttngen till ett kaninhal._sk.

Lonllna, l ex.21.8.77 bland halln i en lada med
jordgolv.

2″′′
“
S″なЮεο′″

“
′
`“

s Fauv.― Sk.Forsa‐
kar,l ex.10.5,77 sittande l inttngen till ett

kaninhal tillsaminans lned bl.a.C力 ο′
`ッ
クα″g“ s‐

′α′α F。 (se oVan).― Sk.Lund,3 ex.30.6.77 i ctt
hunllebo som anlagts under en stor stock pa

ёppen lermark med ograsvegetation nara den

s.k.Dalbykarusellen.Denna sallsynta 2“ ′グ′
“

S‐

art ari sverige mest hnnen hos mullvad och ei

hos kanin eller hunllor vilket emellertid ar fanet

i Mcnaneuropa.

Иr力′′α″ノgrttο″s Er.― Sko Maltesholln,dels
l ex. 14.5。 75 slaghavad i adenё vskOg,dels i ex.

18.8.77 vid kv狙 lshavning utmed grusvag genOm
huvudsakligen bokskog.― Sk. Skaralid, 12 ex.

17.5.77 havade i ravinen vid Liagarden.

Pyc″οra ρα″α′οχα M.et Rey_Denna art har
visat sig vara en allman art vid Lunds renings‐

verk darjag inenan den 16.4 och l.6.77 fann den

i ingangen till kaninhal, sarskilt pa lockbete

(t.eX.rlskatel eller dё da kaniner). Mycket spar‐

sammare var den i vattensorkgangar som un_
dersёktes samtidigt med kaninhalen.Hos mun‐

vad flck jag inte ett enda cx. Marken dar kani_

nerna gravt sina gangar ar en typiSk lersand.

Ganska intressant var ocksa att den 30.6.77
konstatera den ifragavarande arten fran ett hum‐

lebO(Sk. Lund)dtt den upptradde i antal(13
eX.)tillSammans med 2ク ′グルs″ igricο ′′

“
′′′s

Fauv.(Se ovan). Ett av Pyε ″ο′′‐ex. var ny‐

klackt.

Oca″a′αrilp′″″お Sharp― Sk.Huarё d,Gras‐

ma,l ex.18.12.71 i en bokstubbe som stod intill

en 16vskogsbた k(den s.ko Mi6an).Arten bre‐
kominer sakerligen i fё rnan intill backen som ar

dess naturliga biotop;detta ex. var pa en ёver_

vintringslokal.

И′θοε力α′′ θ′″′c″′ο″
“
″ Kr. ― Pi de ёppna,

sandiga uungmarkerna vid Drakam61lan(Sk.
Maglehem)finns gott om kaninhal och ett sa‐

dant inspekterades den 14.4.77 vilket gav mig 2

ex.av denna skalbagge,forut kand i ett svenskt

ex.,taget av Lars Huggert vid Ravlunda i Skane

i ansiutning till kaninhal(Huggert 1974:104).

Den 19.4.77 bes6kte jag igen mitt hal och denna

ging blev det ocksa 2 ex. Vid ■lina undersё k‐

ningar av kaninhal vid Lunds reningsverk pa‐

traffades inte helt ovantat den vackra kortving―

en. l ex. togs 16.5.77 och l ex. 23.5。77, bida
ex. pa rlskatel sonl lagts i gangarnas mynning。

И.ε′″′c“わ″′
“

lever utomlands undeJordiSkt i

oHka diurbon OCh Vidare undersё kningar hos
specient kanin kO■ lmer nog att visa att arten ar

mera utbredd.

P″gαグ′″″s sa′ CJ“s Er.― Sk.Forsakar,l ex.
31.5。71 krypande pa en sagspansh6g vid en
varmepanna efter en kraftigめ kutveckling fran

pannan som lockade mangder av skalbaggar.

N′ε′οわ″ ″げ εο′ris F.― Sk.Vitem61la,2 ex.i
havsdrift, det ena den 22.8.71, det andra den

9.5.75.

Cα″″J9′力οr′∫αsι′ルS Er.― EI s,1lSynt i De‐

geberga‐ trakten pa torra, sandiga s餞 1llen pa

senvaren och brsommaren.Jag har ex.fran
Drakamёllan, Hё rrёd, Vittskё vle och Ripa.
Vanligen hittar man den vid gravning av vaxt_
rёtter eller under stenar,framst i sydSluttningar,

men arten ar Ocksa kvanshavad i en taHplante―

ring i Vittskё vle.Utanbr Degebergas granser ar

arten mycket lokal och mina fynd ar alla fran
havskusten: Juleboda, Vitem61la, Sandhamina―

ren och Lё derups strand.Den harメ dessa
lokaler tagits i ttngstskalar pa varma sandslutt‐

ningar eller i vinddrift,en gang(Sk.vitemё na,

4.6.65)dock 2 ex.i en murken tanstOcko NagOt
samband med ved inns emellertid knappast.
Larven ar namligen vanlig vid vaxtrё tter.

Trα c力ys rrο g′οグッ′′s Schnh.― Sk.Forsakar, 1
ex. 10.5。 77 som hade ranllat ned i ctt kaninhal

OCh ei lyckats komina upp i den 16sa sanden.

Lokalen ar en tOrrang OCh vardvaxten for Trα ‐

c力_vs‐ arten,S″ ccisα ρ″α′ι″sお ,Vaxer anmant.

Pr′ο″οcッp力ο″s′″″′CO″″is M■11.― Sko Maltes‐

holl■ , l ex. 19.6.73 vid slaghavning i gles, ur‐
sprunglig lёvskog.



Cryp′ορ力αg“ s JttSCたο″″お Sturm― Sdm.Tro‐
sa, 19.5.70, 4 ex. i mullnen i en ihalig, grov

biёrkStubbe med myran ιasirrs″ ′g`″ .

ια′力″J′ピ″sa′′
`r″

α″s Mnh.― I HantorpS hage
p101and ar arten ingen ovanlighet under rish6-

garna inen dttutё ver ar endast enstaka ex.kin―

da. Jag har tagit tvi skanska ex., det ena
13.6.73 vid Huarё d, Grasma pl en resupinat
svamp som vaxte pl en i vattneti Ⅳ16an liggan_
de boklaga i ursprunglig mili6,det andra 8.12.74

i skaralid pa ruttnande svampar intill en gam‐

mal bokstubbe. Lokalerna ar lika pa si satt att

de blda ar backraviner ined gammal bokskog。

Cο″Jεar滋 わ″gたο
“

お Hbst― Denna 6verallt

mycket s,1lsynta art har jag tagit i narheten av

Skogsby i Sё demanland vid det s.k.Bitsmans‐

karret.Den 10.1.71 sanades l ex.ur driftranden

vid stranden och den 8.4.71 da karret var ёver―

svammat togs pa samma vis 4 ex.Fё r den som
ar intresserad av arten gtt det litt att hitta dit

om man ar pa vag utmed E 4:an i Kolmarden

och har skaffat sig en topogransk karta (9G
Katrineholm SO).

〃ソ
“
θ″α′Jα ′ぼp′sF.-01.Resmo alvar, 1

ex. 24.6.69 under sten pa alvarmark nagra
hundra meter vaster om Mё ckellnossen. EnHgt

mina anteckningar var arten alman pa 10kalen

fastjag bara tog ett belaggex.

Иρ力οグルs zι″た′″′Germ._Det hela bё Jade
med att jag den 30.7.77 kvhllshavade pa ctt
grashygge vid Hackeberga i Skane och flck da

p16tsligt 2 ex.av denna frin Blekinge och Farё n
kanda art. Den enda tankbara spilhingen i om‐

radet sonl denna dyngbagge skullc kunna tankas

haHa til180dO ined ar viltspilhing.Nagra far,kor

eller hastar rlnns inte pa nttrmare hill an 2 km.

Jag besiёt nlig dar6r att den 4.8.77 titta lite i

hiOrtSpillning som ligger ёveralit i skogama.И .

z′″た′″′ var dcn dominerandeノ 4′力0″′″s― arten l

hiOrtSpillningen och upptradde ёverallt. Fёr att

utr6na om den ocksa f6rekom il)egeberga‐ trak‐

tens hiortspilhing letade jag arten en kort tid

efter Hackebergafyndet men med negat市 t resul‐

tat.Man kan fraga sig Om arten undgatt sanllar‐

na genom ytterst lokala brekomster eller om
populationen varn sarskilt kraftig ar 1977(inom

vissa omraden).

C′ rα

“
♭ッχ scopο ′J′ Fuessl. ― I narheten av

Drakam6Han(Sk.Maglehem)solade sig l ex.av

′′′″
`ssα
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denna langhorning den 5.6.65 pa en bokstubbe
pa en nyavverkad yta i bokskogen. Fyndet ar

vart att nOtera eftersom de nesta fynd i Skine

ar giOrda pi Stenshuvud. Det ar f.ё . det enda

CX.SOnl tagits i Degeberga― trakten.

ObrJ′ ″ br′″P7′ Jr″ F.― Sk.Sandhamlnaren,1
ex.9.6.72 i vinddrift.Arten ar ny fё r Skane.

Ijα

“
ρ″οsο″α εO′εO′Or Sturm_Ol.Borge ha‐

ge, 19 ex. 8.6.77 vid havning i 16vskog d計

vardvaxten И′g9ρο′J′

“
ροグαg″αr′′vaxte.

C力rysο

“`′

αο′′cα′ε″ M●H.― Sk. Vittsk6vle,

l ex.23.3.77 vid sanning av en maktig driftrand

intill Helge l efter det att an svammat ёver efter

vinterns snё mangder. Lokalen sonl ligger vid

det s.k. Siё gard ar en sank,6ppen betesmark.

Bladbaggens vardvaxt som antas vara И″′力′Js‐

ε″s sJ′ッιsr″お vaxer anmant.

Lο″g″α′s′s″
`′

ツ
`ど`ッ

プShap±o― Vid en ge‐

nomging av en del ιοηg′ rα″s′ s‐eX.fastnade jag

br 2 ex. fran Stenasa alvar pa C)land, bada

tagna genom siaghivning ute pa alvaret den
24.6.69.De sig frammande ut,hade relativt
stark tackvingepunktur,korta antenner och var
f.ё o sma och tillhёrde gruppen med mё rkねrgade

tackvingar. Inte med nagon litteratur lyckades

det rnig att bestanlina dem och de sandes da till

Stig Lundberg br att se vad han trodde om
dem.De varお r honom emellertid lika konstiga.

Genom ett tips av Lohse skickade Lundberg
diuren tin lj。 ″gJ′αrs′s―specialisten Karl‐ Heinz
Mohr i Osttyskland. Denna meddelade kort
dirpl att arten var Lο ″gJ′αrsysヵη′グツ′グ′ップ, en
art beskriven frin Ukraina av D. S. Shapiro ar

1956. Arten som ar ny fё r Norden ar narmast

kand fran granstrakterna menan ηeckOS10va‐

kien och Osttyskland och ar en sydOStlig stapp‐

art med huvudutbredning pa ryska stappen.
Josef Krll(1965:100-103)har lamnat en utfё rlig

beskrivning av arten och ocksa giort en jamぉ _

relse med den nttstaende L。 ″gピ′αrs′s ρα′′J′ト

εο″″Js Kutschera. Fёrutom ovanstiende karak‐

tarer kan namnas att tackvingarna antingen ar
enぬrgat svarta cner bruna, eller mё rka med
flackar som gar i brunt eller brungult. Enligt

Kral ar ι. ″′″ソ′″
`ッ

′brutom fran Ryssland
kand fran serbien,Slowakei,Mahren Och B6h‐
men. Arten lever pa 1/`′ 。″′εα‐arter och har en‐

ligt Kra tagits pa 7.ε ヵα″α′′rys,7.α
“
s″′αεα

och/.′
`′

ε″″″.Vid besё k pa 01and nyligen
lyckades jag tyvarr inte klara ut vilken /crο ″

「
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Fig.2 Al16 med almar och lindar vid Maltesholm i Skane.vid siaghavning i a16n har bl.a.“ Jande arter taglts:

恥 pο Cyp″ s力α″s′″j Palm,И ′力″α 力
`ρ

α′Jεα Er.,Cο〃″ιJ′

`s bilp〃
sr″麟′″s L.,E″c″ι

“
is cαρ

“
cレα Ahr,

Cわらたο
“

Fs cο″′jεαfis Eichh,ル「′′な
`′

力
`S″

α′″ο″″ο″α′is Fёrst.,/sc′
`″

οレ
`″

sc′″S Pand.,C力ο″gys力ο
“

J

Wol■um,∠″′力ο″ο″〃sJ″ッ′rs“s Bed.och C′ ″′ο′ルッrtc力 ″sρ′〃た力cο″″お BHs.I nedblasta lindgrenar inner man

E″″opο r〃s ca″ cas,c〃 s Lindem.

An avenue with elln and ume trees at Maltesholm,Skane,where the above listed species were caught with a

sweep net.Photo:the author 12.9.77

εα‐art den gar pa i Sverlge men den 8.4-9.4.77
fick jag 3 ex.genonl salining av alva“ ёrna,nas―

tan pa samlna plats dar de fё rsta ex. hivades

(01.Stenisa alvar)och den 8.6.77 havades l ex.
ute pa Mё rbylanga alvar.

Har har vi annu en stapprelikt pa C)lands al‐

var. Nagon vinddrift kan det inte めra sig om,

arten saknar flygvingar.Det skune ocksi fё rva―

na lnig onl viinte har annu fler oupptackta arter

pa det ejest tungarbetade alvaret.

Chο″αg′s力ο″″′Wolfrum― Sk.Maltesholin,1

ex. 23.8.74 siaghavat i en a116 med gamla alinar

och lindar.

И′′ο′ ο″ο″Js Kby ― Sk. Forsakar, 3 ex.

21.8.68 och l ex. 13.7.69. ― Sk. Degeberga,

Borrestad,2 ex.15,7.69.Alla fynd ar」。rda vid

slaghavning pa torra angsmarker pa ο″。″ぉ.

Orrο′′力y″ε力rrs r′ gο sοsrr′ α′′s Gze ― Denna
sansynthet som ar kand fran skane och Gotland

fann jag den 23.10.76 pa tva lokaler pa 01and. 1

ex.togs under en sten invid slottsruinen utanbr

Borgholln och l ex.pa kalkgrus vid Borge hage.

Vid ett besё k pa 01and i bё rian aVjuni 1977 var

arten rent aliman vid slottsruinen och popula‐

tionen maste ha gynnats specient, kanske av
den varma sommaren 1976, da ingen tidigare
funnit den pa 01and. I skine tog jag dessutom
vid Lollima l ex. 4.12.76 och l ex. 5.4.77. De

bida ex. sanades fram ur lё v pa grusmark vid

ett tegelbruk.

ι‐   `

:
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Fig.3.Oppna,sandiga jungbackar宙 d Drakamё llan i Skane.Karaktttsdiur ar t ex.caだiop力ο″s as′ ′レs Er.,

C `9″おθ″Hbst,S′ oヽp力οsο″′∫J物ら′″Hbst,C′′ο″′sg″″c“s F.,3α gο

“
s diglyp′ ″s Boh.och O″ ″οc力′

`′`s
S′′な

`″

Beck.

Open, sandy, heathy land at Drakamё llan, Skane. characteHstic beetles are e.g. the above listed species.

Photo:the author 12.9,77.

Sr“ρ力οsο″″S力 b′″HbSt― Detta ar en av de

mera pafallande vivlarna vid Drakamё Han(Sk.
Maglehem)darjag upptackte arten den 31.7.68.

Den lever vid Drakamё llan pa de ёppna,sandi‐

ga,ofta bungbevuxna markema bland vttxtrOt‐

ter ener krypande pa sanden. vttdvaxten ar
sannollkt島「′′″αε′′

“
ρ′′οs`′′α. Den 14.4.77 er―

h61ls i ett sallprov fran denna vaxt ett tiOtal

larver,troHgen av S.ノb♭θ″。 Samlna observation
ar giOrd i Danmark.Ett enstaka ex.fick jag den

30.8.77 vid kv五 1lshavning pa angsmark vid M61‐

le i Skane.

Ps′
“
′οε′′ο″′sg′α″2″ブε

“
s Panz.― Den isole―

rade fё rekomsten av denna vivel pa Omberg i
Ostergё tland ar valkand men den ar dar myCket

shnsynt Och sannoHkt pa utdё ende,Vardvaxten
ar ei nttmare kand men man har gissat pa
C′

“
′α rrr′ α  ′αε′α  ener  Иrr′″isJα  (Palm

1954:159-160). SialV har jag inte heller kunnat

fastsla naringSVaxten.En intressant observation

var emellertid att nar jag den 22.5。 77に tade i

grustaget vid Alvastra fann jag 3 ex. av denna

arten pa И″rθ

“
ぉ麟 αbsJ″′力JJr“ , sittande vid

SI'lkbasen pa tre。 lika plantor, nara fOten av

grustaget. Nagon uppryCkning av plantorna br

att faststhHa om dctta var naringSVaxten ville
jag inte gё ra p.ga. det numera mycket begran‐
sade bestandet vid Alvastra. Tyvarr g10rde na‐

gon annan entomolog sig skyldig till en trakig

f6rseelse senare under sommaren, di stora be‐

stand gravts upp. Om nu vivein lever pa 74rr′ ‐

″お″αbsЙ′力J“″ torde dess framtid vara ytterst

oviss. Jag vill vatta till ana sanllare att lata

vaxterna vara ifred.

3agο′sdな′ソρr′s Boh._Sk.Maglehem,Dra‐
kam61lan,ci shllSynt under april― m可 1977 vid
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sallning av vaxtrotter, mossor och lavar pa

oppna, sandiga bungmarker, de flesta ex. pa
stallen med tata mattOr av ttrJιracF′″ρ〃οsθ′′α,

framst dar markcn a var helt uttork〔 邁,t.ex.1

nordsluttningar.

Bαgο

“
s′ο″g′′arsJs Th.― Sk.Sandhaminaren,

l ex. 24.6.70 och l ex. 22.7.70 i havsdHft. Ett

stort antal Bα gο′s har jag patrttat i havsdrif‐

terna under aren och de har sakerligen god flyg―

fёrmaga.

0″′力οc力α
`′`s sι

′′g′″ Beck― Sk. Maglehem,

DrakarnёHan, l ex. 14.4.77 tillsamlnans med

Bαgο

“
sグな′ッρr“s Boh.(se OVan)under frJι ″ac′_

〃
“

′′′οsθ″α. ―Sk. Forsakar,2 ex. 10.5,77 vid

sallning under sanllna vaxt pa torrangarna ovan‐

16r hotenet.Harmed ar denna vivel bekant fran

fem skilda lokaler i Skane och ar av sanllarna

brbisedd genom sin tr03het.

C`′′ο″″カッ″c力 ″s′g″′r′ s Cerm.― Sk.Revinge,

2 ex.9.9-10.9.70 i sanprov fran β
`rr`′

。α′″εθ″α

pl det miliぬ ra ёvningsfaltet.― Sk.Lomma,fle‐

ra ex.9.6.75 och 10.6.77 kv狙 lshavade pa Bι rィι_

′οθ ′
“
ca″α pa klitter vid havsstranden strax

norr onl samhanet.

C′′′ο″″カッ″ε力′∫
“
δ〃′″′Th ―Pa torra angs‐

marker harJag genonl slaghavning att ett flertal

ex,pa foliande 10kaler i Skane:Kunen(7.6.70),
H6rrё d (97.71), Forsakar (13.7.69)och IVё
klack(7.6-9.6.69).

Cy″″
`rrο

″εο〃レ〃″ Gyll.― Sk.Landёn, 1

ex. 15.6.72 slaghavat pa strandangarna. ― Sk.

Skanёr,tillsanllnans 4 ex.23.4.77-28.4.77 invid

巧。larsex. av LJ″ α″ゴα ν′′gα′ピs pa strandangarna

norr onl hamnen.Pa lokalen togs dessutom flera

Cy“″
`′

rο″ α″′″′力′″′ Payk och C. ′J″α″′α′

Pttz.som ju lever pa samma vaxt.

Hッ′αsri″ ′s οbscrrr″s Mrsh.― Annu l ex.fick
jag pa Greda lё vang p1 01and den 4.6.77 genom

slaghivning i kvavt vader.

月ワ滋SたSαセr Payk.― Ei s激lsynt, stundom

talrk i havsdrift pa den skanska ostkusten.

Funnen under tiden 28.3-18.6 vid Sandhanllna―

ren, Vitcm6Ha och Juleboda. ―Sk. Havang, 1

ex. 3.1.69 i sallprov taget i lё vおrna vid vand‐

rarhemmet.一 Sk. Revinge, l ex. 8.8,75 kvJls‐

havat pa torr angSmark. Arten har fё rvaxlats

med 〃ッ′αSrι s br′″″′rrs Er.(Lckander etc.

1977:15)och ar i sverige blott kand fran skane,

fёrutom ovanstiende lokaler endast frin cn lo‐

kal i nord6stra Skane(enligt prickkarta i ovan‐

staende  arbete) samt  fran  Stampenbacken

(Lundberg 1973:41).

E″″ο′ο″クsルgJ F.― Sk,Huarё d,Grasma,7
ex.31.5 71 i bokgrenar vid p巧 6an.― Sk.Forsa―

kar, 3 ex. 26.5.72 under barken pl en 15 cm
grov bokstock i sagverket ― Sk. Maltesholin,

nagra ex.ijuni 1973 och 1974 vid siaghivning i

lёvskog.― Sk. Hanands vaderё , lnyCket talrik

24.1,76 under barken pa 3 cnl grov bokgren som

blist ner pa marken. Angreppet varぬ rskt och

ex.lag i puppkaminare.

PルッορЙ′たο″rrs ′クbθsc′″s Mrsh. ― I Sverige

fё rckominer denna barkborre pa Gotland och
norra 01and och dessutom finns ett gammalt
fynd pa Osterlen i Skane. vid ett besё k vid

Kampinge i sydvistra Skane den l.1.77 var det

snё fritt uteslutande narmast havsstranden och

dtt stod ett bcsand av planterad tysk tall som

undersё ktes. Jag letade just efter denna art pa

tallgrenar inen fick fbrst vid hemkomsten 5 ex.i

ett sanprov sOnl togs i barrbma under en tall‐

rishё g.Ovanstiende art fё rekominer nog pa fle‐

ra lokaler vid dcn skinska kusten inen ar genOm

sin litenhet ei latt att uppticka. Bestamningen

av nlha ex. har kontrollerats av Bengt Ehn‐

str6m.

Fёr ttalp med kontroHbestamningar villjag har

tin slut tacka Bengt Ehnstrё m,F.Hiekc,Colin
Johnson,Bengt‐ 01of Landin,Carl H.Lindroth,

Stig Lundberg och Karl‐ Heinz Mohr.
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