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Bembidion nigricornc Gyll. Under sntismdltningen viren 1957 passade jag
pi att ta reda pri en del av de skalbaggar, som fltito omkring i hjulsprir pi
flygfiiltet vid Kalix. Fick dirvid tag pi nigra Bembidion, vilka vid artbestiim-
ningen 1958 visade sig vara Bembidion nigricorne. Di denna art tidigare
endast tagits i enstaka exemplar i Halland, Gtiteborg, Ndrke och Hdlsing-
land och ansetts som ytterst sAllsynt, besiiktes lokalen den 5.10.5E. ftir en
nermare undersdkning. Redan efter nagra minuter lyckades jag hitta ett
exemplar. som, trots att det ej var mer an c:a t5o, livligt sprang omkring.
Ytterligare 2 ex. togs springande medan I lig under smestenar och brid-
lappar. Yid ett senare bes6k den 19.10 patraffades pdL en halvtimme 20 ex.,
den 17.9.59 togs 26 ex. och 30-talet ex. den 11.10.59. 'froligen kan obegrdn-
sade mingder tagas pA lokalen ifriga. Flygfeltet, som endast anvdndes vid
enstaka tillftillen, ligger i stidra kanten av Kalix sanrhdlle och utgiires av
ett tippet filt glest bevdxt med krustatel (Deschampsia flexuosa) och en kort-
vixt bjtirnmossa lPolytricum juniperinum?). Underlaget bestir av sandig
lera, delvis inblandad med fint grus och enstaka mindre slenar. .{rlen anses
upptreda pi ljungmarker, vilket alltsi ej dr fallet ddr. \'anligen llg exem-
plaren parvis under smislenar och briidbitar; i ett fall fanns dock ej mindre
iin 6 Benrbidion nigricorne och 2 Bembidion quudrimeculetum L. under
samma slen. F-tirutom Bembidion-arterna har hittills fiiljande Coleoptera pi-
trlffats pi fdllel: Brtttlgcellus colloris Payk.. Ifrurpalrrs eeneus F., Am(re
Quenseli Schiinh., torrida Ill., eurgnota Panz. f,lettbletus truncetellus L., Ble-
dius fracticornis, SrtlpiryTts ater G)'ll. (talriktl. Coccinelfu 1l-punctete L. le\en
var. breuiluscitrto) samt Syncnlypta peleete Er.

Agonum )Iunnerfteimi Dej. Totalt 12 exemplar petrdffades pi en lokal vid
Marsjdrv, 3 mil N Overkalix: dels I ex. under barken pi en bj6rkstubbe
t,5 m htigt och I ex. under barken pA en grov aspliga den 30.7.59. dels 9 er.
under barken pri en och samma granliga {c:a 8 m lAng och endast I dm i
diameter vid roten) samt 1 ex. under barken pi en slieDde torrasp c:a 1.5 m
h6gt den 6.8. Lokalen ifrri5la utgtires av en tet ungskog av trj6rk och gran
med enstaka grova dtiende aspar, nigra vindfillen av asp och smigranar
samt stubbar av bjtirk och asp.

Dyliscas l(lissimus L. I ex. pitriffades nistan oskadat i magen av en harr,
som fingats i KalixSlven ovanftir Kalix hiisten 1958.

^lgrrthidium pallidum Gyll.. I ex. hAvades den 9.7-55 pi en iing i en skogs-
Enbmo,. Ts- -1u.81- H.3-1,196!)
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Flygfiiltet i Kslir, lokal ltu Bembidion nigricotne, sv vilken flera erempler
trgits just vid dessa tallar. Foto: f6rf.

glenta intill Kalixilven vid Kamlunge, f.6. samtna lokal som Scynrntts lizr-
bntus Steph. tagits pe (Ent. tidskr. 1956, sid. 1E3).

Aguthirliunt discoitleum Er. Har visat sig f0rekomma timligen allmint i
Kalix-Overkalixtrakten pe syampen trollsmtir, l'uligo septica. Siledes togs
9 ex. den 27.8.58 pi en trjtirkstubbe och 7 ex. den 28.E pi en aspstubbe till-
sammans med -l .{gntftidiunt orcticum Thoms. Dessutom hittades 1 e\. den
27.8 pi undersidan av en svamp (Polyporus pinicola) pi en torkande gran.

Ebueus pedicularis F. Ur nigra granklampar, starkt angripna av Xglittr
leeuigete Hellenius och AnoDium Thonsoni K., tagna vid Overkalix kldcktes
1ex. av Ebaeus pedicularis den 25.3.i7. Bitarna hade fiirts in i rurnsrirme
c:a I menad tidi{iare-

.{lhous sub/uscrrs Nlull. Iin puppa, som togs den 7.E.56 under barken till
en granliga vid Overkalix, kl{cktes den 23.E och visade sig yara denna arl.

Hypnoidus (rcticus Cand. 1 ex.. det fdrsta i Ly lpm. togs den 26.6.58 i
uppskyl vid slranden av Laisan norr om Ttirna.

Agrilus paludicoln Krog. Har visat sig ftirekomma tiimligen allmdnt i
Kalix-Overkalixtrakten. Arlen iir tidigare i Sverige endast tagen vid Torne-
trask, men med hinsyn till den vidstrickta utbredningen i Finland var f1'n-
det ventat. Utvecklingen tycks i Norrbotten vara tveArig och kleckningen
torde normalt ske i slutet av juni-btirjan av juti. Ndr angreppen fdrst pA-
trdffades vid Kalix i mitten av juli 1958 fanns endast fiirska flyghil och ej
fullviixta larver. I augusti innan dvlirgbj6rkriset innu btirjat rodna avslii-
jades angreppen liitt pri dtiende l6v. Ur en stam. som toiis in i viirure den
19.12. kliicktes ett ex. den 6.2. Dessutom hirades I ex. den 9.7.59 och { e\.
den 15.7 pfl samma lokal.

Hgpocopris ktthridioides Motsch. Allmdn vid sillning av myrstackar pi
stora tippna myrar i Overkalixtraklen.

Crgptophagus Lgsholmi }Iunst. Har som nemnts i Ent. tidskrift 1958. sid.
277-278 yisat sig fdrekomma i bl.a. tallstubbar i gnaSmjtil efter diverse
insekter och av larver, som tillvaraloBs htisten 1958 klecktes 2 ex. i btirjan
av juli 1959.

Entonhl. Ts. .lry.8t. II- 3-!.196t)
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Liestlrcs sentirtiggrr (iyll. 50-talet c\. iakttogs den 2l.ii.5tt uuder barken
pa en liggande lorrrsp nred angrepp av slocktnvror.

Errrcbius rrigrirru.s Sturrrr. I er. slaghival i plantbestind den E.7.59 pi tall-
hed vid L:rrrtjrirr'. Krrlis.

.{rrolrirrnr T hontsoni lir. .{llmin i diiendc granar i Overkalixtrakten. diir
utvecklingr:n hr minst il-irig normalt. Lan cn lever i vllre teden ofta pi bark-
flllna delrrr av giirna solexponerade s[anrmar. dir den griver slingrande
i{alti.irrr liill packude nted gn:rgmj6l. ,\rlen kliicks normitlt i senare hiilflen
lv jrrli i ()r'erkalixtraklt,tt och bl.a. hiiggs {0-tat ex. deu 17.7.59 lram ur
puppkirmrarn:r. r'ilka dock dcssrrtom flera ex. rednn liimnitt.

.lnobiunt ?n(tgttetunt l)uft. Likaledes allnrin pi gamla grovbarkii;a ilra-
nar lid Orerkalix. L)enrra art ulvecklas drrck uteslutande i barkt'n pi nor-
mrll friskr triid och tvcks ha mvcket orei.lelbunden kliickningstid. Silunda
har pii sirrulllll gran pAlriifl ts imagines sfi\.iil mitt pa viltern sonr i mitleu
av.ltrli.

Pytlto kolwansis Sahlb. I'i deu lokal vid Overkalir. som beskriles i Ent.
tidskr. l1lli5. sid. t6[i rx'h l1),i7. sid. l8{. togs 6 inragines och -l puppor den
20.tt..:)(i lii.tsullde under barken pfi grovr vindfrillen av grarr. 2 ir\- puppornir
kl:icklts den 21.8 och dessa imai.lines lelde lortfarande den 2(i.1). di de eurel-
lerlid \.ar mycket trii(n. 2 imagines. sonr lo{.is den i.9 liksom 2 den l-1.9 tiilo
Iortfarande kvar urrder barken i puppkarnrarna. rilket t)'der pA atl arlen kan
ii\.eI\ inlrd som imago. -\y xllt att dtima iir dct endast en brAkdel av larleura.
som utvt'ckhs till inragines beroende pi kravet pri rett fuktighet.

Rqhocerus (irrbricli (ierh. Iln puppa. som pritriiffades i fiirnarr under en I
brand diidad i;ran vid Overkalix i juni 1957. resulterade i I rx. al denna arl

Srr/pirrgu.r bintqculqlus (iytl. 'l'otalt lil ex. hn nu piltreffuts a\. denna trev-
liga arl. som visar att den iivervintrar som imlilo trnder barkerr pi nedrer:)1
delerr ly gumla grola lalLrr. l)essutom l()i.ls en hane den 2{j.8.58 c:a 6 m
hiilil upp ierr tall rid Overkalir under barken pi en torkande tallgren med
an!.lrepp rlt l>1.a. Pogottttcltttcarrs decor.rlrrs I"rnr.

.Slcnorr(cftelus oerrerrs Pa1'k. -{rten utveckLls. sotr bl.ir. I>alm beskrilit.
rid rothalsen och pi riittcrna av briinda bjtrrkar. nren alten iir ej heller ovan-
lig under barken pa riillern ay dtiende granitr ol l:l tillsrmDr.!t)s nred Pachl'ta
lamed-lan er.

futlullu knrcd L. Ileskrivningen av utvecklingen och lnrven har gjorts a\'
'l'hurt' I'alnr i Enl. tidskr. 1956. sid. 2l+ och 1957 sid. 135. Pl sid. til6 nederst
nlrDner I)alrD bl.n. ntl jag i \orbotten i elt fall konslaterat arlen pi en
briincl grarr. St'rrare urrdersdkningar har lisal all irrten pi vissa lokaler ftire-
kommt'r direkt allmiint jusl pd rdtter av briitrda granar. F-iirpuppningen l,iir-
siggirr i fiirnaskiktet \'id r()lbenen eller ofla upp till I m frAn nirmaste rot.
Yarrliilcu ligger den djrrprrre iin yad sorrr rir fallct Dred -{cmreopsarternr
pratousis och septentrionis. som ofta fiirekonrmer lid sirnrrrra granar. Pfl en
krknl mellan Forsnrark och Gardvik i I-v lpnr patriflades siledes under en
timules lellude den 2t'|.(i.itl ftirutom 50-tal -{cnraeops puppor tpratensis och
septenl ri()rr is ) 20-talel puppor och ftirprrppningsfiirdign lirver av Pachl-tn
l:rmed och iiven nigrrr enstakl imagines. [-'llecklini{en sker avsevirt snab-
bare pli briinnorna och iir ofla ej lingre tin lvri ir mot mitrst tre ir i nornral
ilrnltskogl lledan urskog av gran mer och mer fiirsvinner oclr i normalt vAr-
dade bestrind det er siillst-r)t med lhmpligll rr lvecklingslriid fiir arten. rider
det ingen hrilrl atminsl()uc i inre \orrlund pri briinnor diir diiende granar av
Eti,n ,l- Ts- .1rc. tl- H. j-1,lltatt
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olika dimensioner ner till c:r 1 dm utgdr ldmpliga vnilellriid. -\nmirknin;Js-
vert ofta hrrr jag emellertid dessutom pitriiffat arten lllilande pri skurpa
rtorra) lallhedar d:ir gran helt saknas och troligen sker utlecklingen iileD pir
tallriitter. r'ilket dock finnu ej kunnat konslalerzrs.

-lcnurcops s?ptentrionis'l'hoDrs. C:a 50 ex. klickta (,ch arlen lages liittast
i nitten 1rr jrrni orn mirn med en knil el.d. liitt skrapar iiivre fijrlaskiktct
runl brAnda granar. Puppan eller den fiirpuppningsfiirdiga larven ktrn scditn
klickas htmma. Trots cner$iskl letande htr jag ej lvcktts fii ta;.J pri arlelr
i det frin. r'arken i blonrnror. ll1'gande eller sitlande pi trldstammar. ][iij-
liilen sker sviirrrrniDgen i sk1'mningen. \'id ett flertal tillfiillen har larven
pritrifflls urtdcr barken pi liggande lotr[jranar. men liitllsl hitlar mau irrten
pA briinnor. Arten har iiven ehuru sllllrtnt pAlraffals under barken pir sli-
ende brandskadade tallar. r'id ett tillfille f.ii. tillsamnraus rned .{cnr.lcolrs
Dtetginete I.'. Silunda togs den 10.6.i9 ett l0-tal septentriouis- och 2 utargi-
nata-imlgines i puppkanrmrre intill varandra vid rolen tv cn diiende ltll.

!'ornren av Acrttueops s?pl?tlrlriottis med gulbruna liickvittilar. ab. rrlpcslris
har fiirulonr vid OYerknlix iiven kleckts i flera ex. tillsamrrans med huYud-
formen i Ly lpm mellan I'orsrnark och Gardvik (2E.6.iE1.

Euo.dinus Dorerrlis Gvll. 'Ivi esemplar patriffadcs den 26.6.59 r'id Kiih'-
jlrv, Overkalix i midsommarblomster (Geranium silvaticunr) och yllerligarc
8 ex. togs den 1.7 str{\ intill. samtliga i midsomruarbkrmster tillsarnmans
ured bl.a. .lctrvreops ltrotertsis l-aich. Lel uru inerpectate .lanss. & Sjiib. och
Judolio se.rnurculala I-. Lokalen ulljtires av t'n gammal urskog ar'Sran med
Iindfillen och torrstubbar i ett nordostlul. Bland markregeta lioneu nriirkles
fiirutom nridsommarblonrster, fjiitltolta ILacluca alpinal och sko;;sbriiken
(Dryopteris spinulosa). Skoi;en ir pt lokalen ifrisJa rnycket tiit och slmtliiilt
I'Jvodinus-exemplar patraf fades i de tritaste dehma trols alt Geranium blolrl-
made rikligast i kanten nrot en briinna endnst 20-talet nr ifrin. Ett koptrle-
rirnde par loi{s dessulom den 7.7 mellan Seivomoutka och Sappisadsi i To
lpm i en rtinnblomma i kanten av en m1r rrred dominerrnde bjiirk och en-
staka grrnrlrt ilranar. 1'olta saknades. diirr:trlot fanns Geranium. Utlecklingen
ar silil I'lvodinrrs borealis sonr den varrligare interrogaliotris hr dnnu ej kiind.
Iltijliilen lever larven pi rotpnlliet av exeurpelvis lolla eller andra iirtcr.

Xglotrcchrts punthe nu:; Saven. I Ent. tidskr. 1955. sid. 168 omniimnes
rutl en puppa al Xvlolrechus pnntherinus hrrggits fram den 3.{.;15 ur en siilg.
men att puppan \.ar diid I siinderfrusen ? ) . Som del seuare Iisrt sig \.t|r pup-
pan emellerlid ej siinderfrusen rrlan rlrs:rken var den .rlt iDtagningen friin
k1'lan lonrkring -20t) 

till nunsviirne nredfijrt en ren spriin€irling nv ccl-
lerna. ,Ia61 hur vid ett flertal tillfdllen rikal ut ftir samnla feuomen dir jag
huE;git frarrr larver av dilerse cerambycider och ta!.lit in dessa i ruDlsviimrr
lrin c:a 20: och iinnu kullure. Uppviirmningen fir alltsi ej ske ftir snabbt
utan masle i.iiiras ftirsiktii.lt onl larsen skall tiverleval

)lesast nebulost F. Diida smi grenar trv ek. som fortfar:rnde satt kr.rrr pil
slilnmanlil. understiktes den 10.7.56 i l'irriisrurd. rarlid flera cerambl-cid-
Itn-er pitriillades. Pi inragolragment frrln)gick att del r.aI friga om ][r'sosu
nebulosa. en fiir Gotland ny .rrt, och med hjiilp av lupp kunde iiven kilin-
taggen pi larlen iakttagas. l'in inra5Jo plockades fram rrr puppkanrnraten den
23.8 i en av de grenar. sour hemtaglits och efter det grennrna fiirvarals i k1'la
mellan 15..()-27.10 ito vtterligxre 2 exemplar si!.t ut i. respektive 6.12. .{rten

l:Il,rn,,I. Is- l.!.3r. ll :l _t. ,9i;0
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kan salnolikt tivervintra som imago. Ur grenarna klicktes f.d. nigra lledobia
imperialis L.

Pi samma lokal vid Firtisund hittades Aven larver av Pogonachaerus hispi-
dulus Pill. i grenar av hassel och nAgra imagines kliicktes i slutet av juli.
Slektingen iispidus L. f6rekom even allmdnt i grenar av Crataegus och dess-
utom pi Gotska Sandtin i massor i diiende grenar frin iippeltrid. Pogona-
chuetus decorutus Frim har visat sig fdrekomma tdmligen allmiint i Kalix-
Overkalixtrakten dir utvecklingen sker i d6ende grenar och kvistar av Brova
tallar. En imago pitriffades sd sent som den 10.10.58 under en barkflaga
pA stammen till en brandskadad frtitall i vars grenar iven larver i puppkam-
mare fanns. Pi en tallhed med gamla delvis halvdtida grova tallar iakttogs
massangrepp och ur grenar hemtagna i juni 1959 klecktes i mitten av juli
l5-tal inragines. .{ngrepp iakttogs i samma grenar ockse av Pogorurchaerus
lcrsciculatus, men denna art var avsevflrt siillsl.ntare.

Lemfu tertor L., Oberee ocuktttt L. och Tetrops proeuste L. I en insektsam-
ling sammanstAlld av en amatdrentomolog Bengt Vidgren, Yiti, finns bl.a.
dessa tre Cerambycider, vilka alla 5r nya ftir Norrbotten. Lqmia te or i
tyA er. tagna den 20.6.5-1, \'itefors och samma datum 57 vid .{vafors. Tetrops
proeuste den 21.6.{7 vid Yiti och Oberea oculet{t den 27.7.{6, Yitrifjirden.
Den sistnimnda har jag hittat i form av nagra larver framhuggna ur en selg
lSalix caprea) vid Overkalix den 9.4.58. Ett av de treyligaste fynden i Vid-
grens samling utgiires av ett ex. av Lixus paraplecticrrs L., som togs Benom
trampning vid stranden av en liten sjtt den 13.7.58 vid Sikniis, T6re. Nord-
g;rinsen fiir denna art flyttades genom detta fynd frrin Giistrikland niira
100 mil.

Crgptoceplmlus sericeus L. Under ett bestik den 18.7.59 r'id Sdivisnis, den
enda lokalen i Norrbotten fdr ormbunken stor lAslbrdken (Botrychium virgi-
nianum) passade ja8 pe att slaghriva i vegetationen varvid bl.a. tvi exemplar
av en stor gr0n Crvptocephalus hamnade i hiven. I\Ied tanke pi utbred-
ningen pri finska sidan trodde jag det var friga om aureolus Suffr., som pA-
triffats dnda upp i Uleiborgtrakten. Bestikte samma lokal den 20.7 ftir att
om maijligt fA tag pi fler exemplar och hittade diirvid I ex., som satt i blom-
mande iilggrAs (Filipendula ulmaria) tillsammans med ett flertal ^,{naspis
frontalis L. En senare undersiikning av exemplaren, som utftirdes av Strand
gav som resullat att det ej var aureolus utan s€riceus, vilket med hiinsyn till
svenska utbredningen lpatriffad upp till Ostergtitland) och totala avsaknan-
det i Finland var s)'nnerligen aiverraskande.

Luperus pinicoltr Duft. Timligen allmiin pi tallhedar i Kalix-Overkalix-
trakten. Svdrmar i juli-augusti och sler de ner pi grenama till tallplantor.
Fringas lettast glenom slaghivning. SAlunda 50-tal den 22.7.58 vid Landsfln,
1 ex. den 8.7.59 vid Lantjiirv, Iialix och 6 ex. den 11.8.59 piL Storheden.
vitvattnet.

Fdr hjAlp med bestemningar och kontroller vill jag framftira ett varmt
tack till Kontorschef -\ndreas Strand, l[roverksadjunkten Einar Klefbeck
samt jegmiislaren Thure Palm.
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