NYA LANDSKAPSFYND (rapportör: Peter Wärmling)

Adalia conglomerata

(Linnaeus 1752). Denna nyckelpiga påträffades den 26
juni1997 i Gästrikland vid Kuxbo någon mil väster om Ockelbo. Ett
exemplar bankades ner med uppochnervänt paraply från en grov gran på en
skogsbilväg. Exemplaret var en hona. Fyndet gjordes en mulen dag omkr, kl.
14.00 GMT. Biotop: Skuggig mossrik fuktig granskog med bl a linnéa.
Boreomontan art. Hittils påträffad i de flesta landskap mellan Up och
Lappland.Ny för Gästrikland.
Enligt litt. påträffas arten på bl.a. gran och lärkträd där den lever på
Pseudotsuga-bladlöss.
Kan förväxlas med tex Adalia decempunctata och Coccinella
hieroglyphica.
Gul med svarta teckningar.
Figur ur Freude,Harde,Lohse:Die Käfer Mitteleuropas Bd 7

Negastrius pulchellus L..

Denna vackra lilla knäppare sågs i ca 8 exemplar på
sandstrand med finkornig sand vid Östersjökusten den 28 och 29 juni
1997. Lokal: Engeltofta några kilometer öster om Gävle. De flesta
exemplaren påträffades genom okulärbesiktning och grävning i
sanden men några erhölls med håvning i strandråg.
Soligt och ca +23oC.Omkr. kl. 20.00 GMT. På havsstranden växte bl.a
havtorn, vass, strandråg, gråal, kråkvicker mm. Hittilis påträffad i
alla landskap utom Go, GS, Gä, Me samt i några lappmarker. Ny för Gä.
Arten förekommer enl. litt. på bl. a. grus -sandstränder bland
Alopecurus geniculatus, Triticum repens, Hordeum arenarium.
Under stenar och fritt kringspringande. Lokal.
Figur ur Reitter: Fauna Germanica III

Scymnus frontalis

(Fabricius 1787).Två exemplar, honor, påträffades genom
slaghåvning i lågvuxen ruderatvegetation på banvall vid Jädraås
centrum den 27 juni 1997. Soligt väder, ca +20 o C, 18.00-19.00
GMT. På biotopen (sand och grusmark) växte tex draba, renfana,
käringtand, smällglim, kråkvicker, röllicka, mjölkört mm. Jädraås
ligger ett partre mil NV Gävle. Kan förväxlas med S.apetzoides och
S.rufipes.
Hittils påträffad i samtliga landskap utom
Gä, Hr, Ån samt saknas i ett par lappmarker. Ny för Gä.
Figur ur M.Chinery: Insekter i Europa
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