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Lomeehusa msriae Palm. Yid lossande av barken pe rotpartiet av en lig-
gande c:a l dm grov gran inom det s.k. Reivoreservatet, c:a tvl mil norr
^A.rvidsjaur, niirmast pi jakt efter Pgtho abieticola J. Sahlb., som pritriiffats
strax intill, iakttogs den 29/8 60 2 exemplar av en f,onrecftuso springande till-
samnans rned err svart myra (rqormic( gugotoidesl, vilken urholkat rotpar-
tiet pi stubben och delvis iiven nedre delen av stammen. Ytterligare 2 Lome-
chttse ntariae hittades i samma li5;a. och vid undersdkning av gamla tall-
stubbar i nirheten togs 2 exemplar tillsamnlans med samma myrart nere i
hilor i mineraljorden dit myran stikt sig ftir Overvintring. Arten ar tidigare
tagen ay T. Palm vid Kihlangi pl en myr och av N. Htiglund vid nedre
Soppero under barken pA tallstubbnr.

Oiypoda hsrsseni A. Strand. Vid sillning av f6rnan, det vill siga bark-
avfall nr.m., intill en ensamstiende tall pn en hed c:a 3 mil nordost Kalix
lf.ii. sanrnra hed, dir & pingus bimaculuttrs Gyll.. .l)errnesfes Palmi Sj0b.,
Crtlitgs scabra Thunb., Dicerco moestrr F. m.fl. mer eller mindre sillsynta
skalbaggar tagits), pitriiffades den 25.9.59 2 ex. av en kortvinge, vilken av
.{.ndreas Strand bestemdes l\ll Otgpoda honsseni, en art, som tidigare ej iir
kind frin Sverige. Den 2.10 respektive 22.10 erhiills dnnu I ex., den 2.1.10
1er. tillsammans rued 3 Strlpingtts bimeculutus Gyll. och den 5.11 4 ex.
Ytterligare 7 ex. togs tillsammans med Corgphium angusticolle Steph. den
5.11 25 m frAn ovanniirnnda tall vid rolen av en liten dtid tal[. F6rnan r.id
flera andra tallar sellades ocksi, men arte[ kunde ej iterfinnas annat iin
vid dessa tva lallar. D5remot erhtills nigra er- ay Leptusa noruegica A. Straud,
Ocgusu nioicoltr Thoms.. Pftgllodrepa clauigereLDze, Sipalio circellaris Grav.,
.Sticftoglossn prolico Grav., Phloeochoris subtillissirrrr Mannh., Scymnus su-
Iuralis Tlrunb., och CrVptophagus dorsalis Sahlb.

Oxypoda sjiibergi tsernh. Enstaka ex. framsirllade ur slacktr a1' m].ran
Fornticq erseckr i Overkalixtrakten tillsammans med bl.a. Oxgpoda haemor-
riorr Ilannh., O. lotmiceticola Mirk. och Cucujiden Hgpocoprus lathridioitles
Motsch.

Laemophloeus cortieinus Er. Denna som sdllsynt betraktade cucujid har
visat sig ftirekomma allmint i Stockholmstrakten fremst under tall-. men
iven granbark. Den rikligaste ftirekomsten hittills, nlgra tv llelanophilo
cganea F. angripna tallar pA en bergknabbe vid Skogshiigskolan, uppt6ck-
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Fig. 1 Yindfalle av lind m€d
hl.a. angrepp a\ Dicercd olni
Fis.h. rid rren 6n Ekon- 56-
<lermanland] Foto: fdrf.

les av R. Axelsson. Denne hade tagit hem barkbitar med .llelnnopftilo-larver
fiir klickning och ur dessa krdp nigra Ltrcmophloeus coraicinus fram. \'id
sillning av barken pA en av lallarna ifriila den 20 februari 1960 erhiill jag
ej [rindre in 75 ex. Aten larver petreffades och dessa httll till i svampiga
partier av dtid savbark. I)en 27 februari fraursillades 1ex. ur en gran vid
Danderyd, och dessutoru har arten av bl.a. H. E. \Yanntorp. B. Ehnstr6m
och mig tagits iiven under barken av friska tallar i Stockholmstrakten. Siker-
ligen har arlen gynnals av 1955 och 1959 Ars torka med itfOljande rikedom
pi dtiende trid.

Leemophloeus caslaneus Er. Levnadssetlet fair denna av T. Palm 1952 upp-
trickta art har beskrivits av R. \Yidenfatk i Ent. tidskr. 1958, p. 231. Jag blev
den 12 maj 1960 av Tore Widenfalk visad pi en av de ekar, under vilken
grenar nred larver pitreffats i Strtimsholrnstrakten, och klittrade med hjilp
av klitterskor upp i eken och kapade av en bit av en till svnes limplig.
ungefer 1 dm grov gren. En nirmare undersiikning av grenbiten resulterlde
i 2 puppor och 2 lnrver av Loemophloeus casr(neus liggande slrax under
barkflagor intill den vita resupinata svamp, som flickvis betiickle 51renen.
En av larverna fdrpuppades den 14.5, kldckles den 18.5 samt var helt utfer-
gad den 21.5. De tvi pupporna kldcktes den 21 respektive den 22.5 och ur
kliickningslidan, vari en del av grenen lagts, kriip ytlerligare 2 ex. fram
den 30.5.

I den svampiga barken pi ekgrenen fanns en liten anobiidlarv vilken vi
genast gissade vara Goslrcllus immarginatus llIiill. En av larverna ftirpup-
pades den 2E.5 och klicktes den -1.6, varvid gissningen besaunades. Ytter-
ligare 3 imagines erhtills den 21.6. Denna atrobiid har av T. Palm tidigare
rent tillfilligtvis klickts ur lindbark och tycks seledes leva i svampiS liiv-
trtidsbark. En ndrmare undersitkning av grenen visade att utveckliDgen fiir
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Aspslam med bl.a. .Yglerinus ,.errulicola Y. Iigs.
Askgren med larvgang av Hglesinus oleiperda F
holm. Foto: f6rf.

Fig. 3.

lialirlrakten. Folo
Barken aYskalad.

firf.
Lordn- Stock-

Gasln lus inun rllinttrus ir tvAarrig, i del att m)'cket smi larver iiven patref-
fades. I iivri+al klAcktes flera Leiopus nebulosu.s ur i.lrenen och iakttogs flyg-
hil ar eu liten --lgrilrrsart. sannolikt nngustalus lll.

Ptilinus (Xylelinus) banatetrsis Pic. I Opusc. Ilnt. Vol. 25 pp. l0l 102
och 106 111 beskriver A. JridergArd respektive 'l'. E. Leiler det iiverras-
kande fyndet av denrra fiir Nordeuropa nya anobiid. Den 3 april 1960 be-
stiktes Eldgarn av en samling coleopterolo{ier (H. \Yanntorp. B. Ehnstrtim
och fiirf.; med Leiler sorn ciceron, nermast lijr atl understika om inte arten
skulle kunna aterfinrras. Fiirsdken att hitta larven pi del sitt sonr beskrives
i Opusc. Ent.. d.v.s. i nyligen dtidu grenar- misslyck:rdes. men dA jag under-
stikte nargra p?l marken liggande lindgrenar nirmast pi jakt efter Chloro-
phorus Hebsti Brahm pAtriffades i{enasl misstiinkta larver av Ptilinus bana-
tersi.r. l)el visade sig alt arten fiirekom nermast allmiint i pi backen liggande
lindgrenar oberoende av konsistensen pi veden. Siledes fanns
larrer liven i starkt Iitrmultnade. dels starkt fukliila. dels nistan lorra grenar.
-{rten er saledes ej sA krii$aDde, som firrut artsetls. Henltagna laryer. som
plockats ur puppkamrarna saviil ftirpuppades som klecktes fiirbluffande
snabbt. lin ftirpuppades saledes den 6.4, tve kldcktes den 11.4 (alltsa efter
8 d1'gn) och en den 12.4. En krtip fram i klicklAdan den 17.4 och den 30.4
togs 5 ex. inom en yla med 2 cm diameter. Utvecklingen i det fria gir dock
saktare eftersom grenarna ofta ligijer skuggigt till. Saledes pitriiffades en
Enbnvn. Ts. -|ru- n- -1-2.196l
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puppa den 17.5 pA Eldgarn och den g juni 3 imagines i en lindgren yid Adii.
.{ngrepp har dessutom iakttagits pi tin Eken norr om Eskilstuna i Siider-
manland (ftirf.) och pi Loviin tWanntorp). Troligen finns urten litet hiir och
var i l{ilartraklen. men har av nAgon anledning ftirbisetts av lidigrre
samlare.

Xyletinus Hanseni Janss. I samband nled slaghevninii av lallplantor pi
en tallhed vid Sangis den 20.7.59 pitriffades ett ex av en Xyletin.rs sitlunde
pi en tallgren. Exemplaret bestiimdes lill .{yletinus ll.rnscni Janss., och be-
stimningen har kontrollerats av Yrjii Kangas. Arten er i Slerige lidigare
tai;en nordligast i Dalarna. och flertalet I1'nd ir sevil i Svcrige som Finland
gjorda pi sandiga. torra marker. \'id slailhalningen pA lirllheden erhiills
dessutonr Crgptocepholus pini L.. Luperu* 2inicolo Duft. och Rhogongclrrt
etre L-

Xyletitrus tremdicola Y. Kgs. Vid understikning av en asJrstuhbe nred bl.a.
gaurla angrepp av Poecilonottt oariolosrt Pitl'k., .{ylotreclrus ru.slicus L.. .5(-
perdu perloruta Pall. oclr T rly po phloe us-zrrlerna (sper(rus Gyll. och DisTri-
nrrlus ligg. pa en lokal c:a 2 mil NO Kalir. pitreffades den 29 februari 1956
ett flertal anobiidlarver i svampig aspbark. vilka ej kunde bestimmas. \'id
ett besiik pa lokaleu den 20 juni togs en hona av en .f,yletinus-art under en
barkflaga och detta erenrplar skickades till Yrjii Kangas ftir kontroll om det
miijtigen kunde vara den finska arten Xylclinus Gr1nbloni Y. Kgs. Kangas
meddelade att det sannolikt riirde sig om en hittills obeskriven art och bad
mig fiirstika fA tag pe mer material. Da jag starkt misstenkte anobiidlar-
verna yara den aktuella .f,ylefinus-arten loig jag den 30 oktober 1956 in i
rumsviirme nigra prover av barken. Den 8 januari iakttogs puppor och fritr
18 januari fram till mitten av februari klicktes flera exemplar av mycket
riktigt den efters6kta Xylelinus-arten. Flertalet imagines kriip ej ut i prov-
rdrel ulan htill till under barkbitar p6. botlen av lidan, av allt atl dtma ljus-
skJ-gga..{.rten har hittills pltrAffats pi { lokaler vid Kalix och i Overkalix-
trakten. i samtliga fall i svampig aspbark pir i tre fall stAende aspar. i .l:e
fallet en liggande asp. lmagines har iaktta{.iits i det fria forutonr den 20.6.50
iiven 10.6.59, dA flera sallades fram under aspbark, och sl sent som den
6.8.59 springande i solskenet pi en avbrulen barkfallen asPstubbe. UtYeck-
lingen ir tveerig och laryerna gnager slingrande gnagspinsfyllda gingar i
svampig bnrk under den hirda ytbarken. lnnan fdrpuppningen omger sig
larven ofta med gnagmjiil. och efter klickningen eler sig skalbagsen ut
genom barken. Angreppen igenkinnes lett pa utgdngshilen. vilka ir ungefdr
3 girrger Trypophloeus-arternas i diameter. Totalt har hittills ett 50-tal
exemplar erhAllits, men arten 6r iinnu ej kind utanftir Kalix nedre 6lvdal.

Den nya arten. tremulicol<t, har beskrivits av Yrjti Kangas i Ann. Ent. Fenn.
1. 1958. p. 28-31, och arten star nermast Xulelinus Grdnblomi Y. Kgs. och
libyensis Ldbl. Fran den ftirra arten skiljer den sig dock pe den sliirre stor-
leken och parallellare kroppsformen. i vilket sistniimnda avseende den niir-
mast piminner om /i[,yensi.s, ehuru den air tydlii]t stiirre. Frin bAda arterna
skiljer sig tremulicolq dock pi ljusare behiring, halssk0ldsformen. lrick-
vingsmellanrummen och sista anlennleden.

I ett fall hade ndLgra puppor dtidats av kortvingen Phylloclrepa mektno-
cep,arala Thoms.
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Dicerca alni Fisch. Yid besdk pi en liten tt i ]l aren, Eken, norr om
Eskilstuna, vilken avsatts som dondnreservat ntirnrast ftir att bevara gamla
lindar med mistel, iakttogs ovala flyghril i barken till nigra liggande vind-
fillda lindar- Vid en nirmare understikning hade jag turen pitriffa en niis-
tarr felfri fjolirsimago rw Dicercq olni, vilken lig kvar i puppkammaren i
den diida veden. .\ngreppen var ej ovanliga pe de iildre lindarna, ofta i an-
slutning till grenbrott. Fyndet 5r ganska anrniirkningsvirt, eftersom arten i
Sverige tidigare endrrst er kind frin klibtal (dock i Frankrike kiind frAn
siviil lind som hassel) och ej pitrlffats i Malaromridet. Sa ner som pe ett
isolerat fynd i Hiilsingland har atten uppgi\-its frrin Skrine och Snraland,
men sannolikt kommer nirmare understtkningar av limpliga al- och lind-
bestind alt f)'lla luchorna.

I lindarna ftirekom dessutom massangrepp av bl.a. Chlorophorus Herbsti
Brahrrr och Exocentrus lusitrtnus L. Som tidigare niimnts iakttogs iven an-
grepp av Ptilinus bettetensis.

Plateumaris Weisei Duviv. Allnrlnt ftirekornmande tillsammans med
Plqteuturris sericerr L. och Donacia thqlassinn Germ. pi en lokal intiU Riks-l3
vid Yinafjirden, Kalix. troligen samma plals, diir T. Palm och C. H. Lind-
roth tog det ftirsta svenska exemplaret 1930. Platsen utgtires av ett kirr-
omrAde tett beviirt med norrlands- och flaskstarr samt krikkltiver. Arten iir
i 6vrigt kiind frin Pilkem i Lule lpm., diir \Yir6n tog I exemplar 1944. Van-
ligast liirekom arten vid Kalix 1959 i biirjan av juli.

Cryptocephalus coeruleseens Sahlb. Eft exemplar slaghavat ur heggblom-
mor den 28.6.59 pi Haparanda Sandskir.

Hyleslnus olelperda F. Har visat sig forekomura praktiskt taget iiverallt
i Stockholmstrakten dlr gamla askar finnas. Tidigare er arlen endast kend
i enstaka eremplar bl.a. frfln Biskops Arnti i Upland och frin nAgra Iokaler
i Skine. Fiirelriidelsevis leyer arten i de fina c:a cm-tjocka nedh{ngande
{irenarna pA Saml& askar. och angreppen fiirorsaka ofta dessa grenars av-
diiende. L{odergingen avskir namligen ofta vltskestrdmmen ut i grenen och
larvgingarna fullborda verket. Utvecklingen er normalt tviArig och arten
iivervintrar som larv, i vilket den avviker fren llglesinus /rarini Panz., som
ofta pitrdffas sonl imago vintertid. Kleckniniien sker pi eftersommaren.
Imagines hittas ofta dtida i puppkanrrarna. Grenar. som togs in i rumsvdrme
den 27.3.60, gav imagines ftirst i slutet av maj-biirjan av juni.

Pit5rogenes Saalasl E;;9. Under hAvning av sviirmande skalbaggar den
27.6.5E vid RtinnbAckssjtin, Lycksele lpm., togs bl.a. ett ex. av Pitgogenes
Scclrrsi. Eremplaret ifrega, en hane, har kontrollerals av Esko Klngas.

Fiir art- och kontrollbestdmning vill jag hdr framf6ra ett varmt tack till
jigmistaren Thure Palm, kontorsjef Andreas Strand samt forstnrestaren
Yrjii Kangas.
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