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CATALOGUS COLEOPTERoRII'! SUECIAE

Entonologiska Föreningen t Stockholn och
Naturhistoriska Riksnuseet, Stockholn

INTRODUCTlON

The present catalogue of Sitedish Coleoptera is a check-1ist in
nhich the systenatic arr:mgement and the noDenclature is
founded upon Silfverbera, 1979.

The faunistic registration is based on the established divi-
sion of Sweden into 30 districts (se oap). The letters D' N'
F, K, and B refer to Densark, Noreay, Finland' Karelia and the
Baltic respectively.

FöRORD

Det har nu gått åtskilliga Är sedan skalbaggsdelen av
Catalogus Insectorun Sueciae publicerades (Lund 1960) . Efter-
son det sedan dess skett toånga föråindrlngar i fråga oro sys-
tematik och nonenklatur och kännedoEen on artelrlas utbredning
avsevärt utökats, är det nu dags att utge en ny, revideraal
förteckning över våra skalbaggar.

Av undertecknade svarar Lundberg för uppstållningen av katalo-
gen och sanx0anståIlniogen av utbredningsuppgif terna,
Gustafsso[ för den teknlska delen av redigeringen'

Nonenklatur och systeEatlk fö1ier Silfverberg, 1979.

Laidskapen anges av de två bokstavsbeteckningar son snvänds i
RUBIN-systenet.

Länderna anBes av den bokstavsbeteckning son anvends i
Silfverbe"g, 1979.

Ett litet i markerar att arten är införd e1ler att arteD
cnbart förekooner inonhus.

Beteckningen Lapponla eller Botnia innebär att Dan ei kånner
til1 den exakta fyndplatsen.

Varje rad i katalogen har til1 vånster en artkod enligt koal-
lista c1 coleoptera (kodcentralen 1986).

Utbledningsuppgif terna bygger dels på litterdtur, utkonEen
efter Catalogus 1960 frånst Entonologisk Tidskrift' opuscula
entonologica och Entonologica scandinavica, dels i nycket stor
utstråckning på dlrekta rapporter oo nyfJmd. I tveksamma faII
har bestä0ningen av dessa kont!:o11erats av Lundberg, e11er i
vissa faI1 av specialistel på olika fåntljer e1ler slåkten.
Ett tack liktas tilt såvå1 saxntliga dessa specialister soo
ti11 alla rapportörer: R. Baranoltski (Carabidae, Leiodidae) 

'
N. Bruce x (cryptophagus), R. Charpentier (Heterocerus)'
H. Daffner (Leiodidae) , G. Dahlgren (cantharidae'
Histeridae) , B. Flbnströo (Scolytidae) , K. Ermisch X
(Mordeuidae), F. Franz (Scydnaenidae) , H. Forsch (Coccinelli-
dae), V. Holssen x (diverse), G' Israelsson (divelse), C.

Johnson (Atomaria, Corticaria, Pttliidae), B.0. Landin (Scara-
baeidae) , C,H. Lindroth X (CaPabidae)' G.A. Lohse (diver-



se), J. Muona (Staphylinidae), A. Nifsson (Dvtiscidae' Hvdrop-
hilidae), T. Nyholm (Helodidae), T. Paln (diverse) , S, Persson
(Dytiscidae) , A. Strand x (diverse), E. Sundt (Acrotric-
his), f{. Szynczakoltski (catopidae, Colonidae), M. Sörensson
(Ptiliidae), O, Trotteslan (Bledius).

Etr tack rikLas ä\en til I Lennanl A-Lnkvi sL och Lars ösrer-
dahl, BiodaLa, soro har gjort dataprogrannet för utskriften.

Utskriften år gjord ned hiälp av Canon laser prinler LBP-8.

En uppsats, i vilken bl.a. vissa förklaringar 1åinnas, konner
att
publiceras i Entomofogisk Tidskrift under rubriken icatalogus
1!86, några förklaringar", i likhet oed vad E. Klefbeck giorde
'962 i fråga om .alalogus 1q50.

Bert Gustafsson

Några komnentarer til1 vissa artei

Av nägra skalbag8sarter föreligger tnga fJmd under 1900-talet.
önskemÄl har framförts att dessa arter botde sårredovlsas, då
vlssa av dem möJllgen numera saknas i Sverl8e. Det gål1er föl-
jande arter:

CaLosoma in estigato?, Agorun bagenanni, AntsodoctALus
paeciloides, Twhoeus twhoeus (dock i vinddrift 1965),
Geotrupes ftutato?, )nthophagus Dacca, Hoplia farinosa,
Hept auldcus t e studinav ius, Aphodius f tat e1i, P Leurophol:us
cdesus, Dicevca denea, Bup?est i s spLendens, Dernestoides
sanguino coLL t s, XV Lolaenn s f asc i euLosus, T eredus
cUIindricus ( L907 ), OryIoenus Lta?ioIosus,"fiicaca
qnddtiguttata (1907), Leptura tufipes, RosaLia alpina
(dock införd 7926), Rapdlapus mdcraws, Chlo?opharus
uaLius, Mesosa nAops, Leiopus punctuLatus (1902) sanl
TTopideres oLbi tast !'t s.

Av två arter, D?onius quadraticollis ac}l Ha?nonid
octondculata, finns i vartdera fa11et endast fynd av ebt
alött exenplar i vinddrift. Några arter är endast påträffade i
vinddrift nen levande och ofta i flera exemplar. Detta gä1ler
exempelvis Benbidion tenellum, B. quad|.ipustulatun, Andra
t t i cusp i ddt a, Harp alu s 6 I gnat i c oz:ni s, S t eno L ophus
skvtnshiT:anus, Aeupdlpus brunnipes, HeLophorus asperatus,
ChT a s otue La D i g int ipunct at d o ch N anophg e s s ahlb e" g i.
Vissa av dessa kan dock tänkas ha fått fotfäste i likhet ned
ChLaenius nltiduLus på Gotlands ostkust och åtminstone
under några är Stenolaphus teutanus vid, Falsterbo'

Stig Lundberg


