
sphdning 6sterifran av denna vivel och rilnligtvis

b6r arten rlnnas pa ёn, men di biologin nlig
vetcrligt ar Okand kan det vara svirt lokalisera

arten

Caψた(ル(川
`s(/1r,′

οrr/1(,.・S●メ Spess.Denna
barkborre lever normalt uppc i och undcr kronan

pa tanar som hallcr pa att sakta d6.ofta pa ha‖ ‐

markcr cner myrkanter. Arten ar hitt‖ Is cndast

patriffad i lappmarksomradcna(Ly,P och Lu),

inre Vb och E)lr. Utvecklingen skcr normalt i

tunn, hart fastsittande bark och gingarna farar

vedcn under barken.

Vid undersё kning av en dё ende tan dcn 4 8.81

strax V Akroken ca 5 mil V Alvsbyn strax innan―

f6r gransen tiH P Lpm konstaterade jag i dcn

16sa, torra ytterbarken ncrc vid basen av tanen

angrepp av bostrychiden S′ ′ρr2′″(,ρα(ヵ rrs s″ b‐

srrJα rrrs Dayk.Da denna art normalt gar pa brand

granbark undersOktejag barken noggrannarc och

patraffade di aven barkborreangrepp i dcn harda

barken. Tva lcvande ilnago visade att det var

Cα r′ /1οわο″rrs(/7て ,′οグ(ハ 1・ s々ッ′, som valt ett nagot
ovanligt utvecklingsstanc.
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Ang.bidrag till yngre entomologer ur Maria och Thure Palms stipendiefond
Under 1978 erhё H Entomologiska fё reningen i

Stockholin en donation som lctt till instiftandct

av en fond benamnd Maria och Thure Pallns
stipcndiefond.

Rantcmedel ur fondcn utdelas t‖ l yngre ento―

mologer br att uppmuntra dcm till可 うlVStandigt

arbcte rёrandc insekter.Bidragen ar avsedda fё r

skolungdonl samt fёr studcrande vid universite―

ten,vilka annu inte avslutat grundutb‖ dningen i

biologi.

Noggrann plan erfordras rёrandc dcn cntomo―

logiska undersё kningcn vartin  mcdel sё ks.

Kostnadskalkyl ska‖  bifogas, liksom ocksa ytt‐

rande ёver clcvcn fran handledare,lararen i na_

turkunskap eller motsvarande. Fё rc kalcndcr―

arcts slut skan bidragSinnchavarcn ingc skriftlig

rapport om utf6rt arbete till Entomologiska fё r―

cningcn i Stockholin.

Ans6kan om bidrag fbr 1983 inlhmnas scnast

den 15 april till Entomologiska f6reningen i

Stockholln under adress:

Entomologiska fOrcningcn
Naturhistoriska riksmuscct

Box 50∞ 7

104 05 STOCKHOLM

/sekrctcraren′


