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Harpalus plcipennls Dft. - .{v denna sellsvnta carabid. tidigare samman-
blandad med den lokalt talrikt forekommande H. uernnlis Dft, har hittills
blott tagits enstaka exenrplar. !'iirf. fann 9 ex. av arten den 24i5 1960 vid
HavAng i Skane genom att pi en sandig ogrf,siker draga upp och skaka
gris- och tirltuvor. P,r samma lokal antrdffadcs minga er. av H. smuragdinus
Dft. anrius Dft, serripes Quens., lnrdus Panz, o.a. vanliga arter, men ej
uern(Iis Dft. I)eremot hittade jag senare pi sommaren (16/8) picipennis och
uernt is i siillskap (l er. av vardera arten) pe tn sandsllnt niira havel vid
L6derups strandbad.

Amara equestrls Dft. - Den l9/5 1960 i Torna Hiillestad (Sk.) vid v[xt-
rtitter pe grusmark ured gris och iirter en puppa, som kliicktes den 1/6.

Pterostichus punctulatus Schall. - Arten upptrider si pass sillsl'nt hos
oss och enligt Lindroth numera mycket siillsyntare in ftirr, att det kanske
kan yara notiverat ureddela alla nya fynd av densantnta. Ftirf. tog den l9/5
1960 vid Harldsa lSk.) ett levande ex. nerfallet i en sandgrop pi det militira
ityningsfeltet och den 1.1/E 1960 vid \romb 1Sk.) ytterli8are tvi er. under
stenar pa en sandig, ogriisbemiingd iker. lillsammans med.{mora /usco Dej.
och consrrlaris Dft.

Agonum gracillpes Dft. - Denna art, son i vart land mdjligen blott ir
en tillfiillig gest, antreffades fOr snart hundra ir sedan av C. G. Thomson
i mingd vid Sandhammaren i Sklne men har sedan ytterligt sillan iter-
funnits inom delta landskaps grdnser. \'id Stenshuvud, nigra mil lAngre norr-
och dsterut, hittade forf. den 10/8 1960 1 ex. under en tlngruska pi den
sandiga havsstranden.

A, quadripunetatum De G. - Denna carabid svues r:j f6rut ha varit kiind
frin siidra eller sydtistra Skine, ddr jag den 11/8 1960 pitriiffade 1 ex. nera
Vitemtilla i samband med en iiversviimning efler regnen.

Demetrias atrleapillus L. 
- 

En nv lokal fiir arten (jfr Entom. Tidskr.
1953 s. 8 9) iir Skanttrs ljung, diir jag den 20i5 1960 erhiill ett par ex. vid
sillning av grds- och iirtresler intill en tAngvall.

Haliplus furcetus Seidl. - Sttirre eller rnindre vattensamlingar pi tilindsk
alvarmark. grunda och av solen lett uppvlrmda, som ha kalkslam i bottnen
och flytgres. urossor och annan riixtlighet vid kanterna. torde vara den siik-
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Fig. 1. En efter regn oerhdrl f6r-
storad vatiensamling pi sandfet-
ten r'id Vitemolla i Skene- 1ll8
1960- Foto: f6 .

raste biolopen fdr denna f6ga kiinda skatbagge. Bl.a. tog jag arten den 31/5
1960 i en liten grund vik av Mdckelmossen pa Resmo alvar. Vid nigra hiv-
slag erh6lls ett 10-tal ex. i sillskap med Ilaliplas uariegatus Strm och Coc-
Ianrbus .l/orftlini Gyll., som ocksi dr er rett utpreglad alvarart.

Graphoderes a[striaeus Slrm. 
- 

Fem ex. av denna sdlls-vnta imen fijr-
modligen fiirbisedda) yattenbagge hivades den 11/8 1960 tillsammans med
lalrika G. cinereus L,, bilineetus De G. och zonafus Hoppe i en vegetationsrik,
efter resn oerhdrt ftirstorad. grund vattensamling pi sandfilten slra\ norr
om Vitemcilla i Skine (fig. 1). Dammen hyste en even i iivrigt intressant
fauna: sa sigs exempelvis en fullvixt llydrous-larv och i slort antal blod-
iglar och sme ldvgrodor. som uppenbarlii;en hade Senomgirtt sin utyeckling
i darnmel.

Oehthebius bicolon Gern. - 
En enligt min tidigare erfarenhet s lsynt

vattenskalbasige, som man inte ofta trdffar i antal. Men den 7/8 1960 var
den sdrdeles allmln och sldktets enda art vid dversvamning av Simrishamns-
An strax norr om staden. ,{ns strender vegetationsrika, i bottnen slamsard.

Agathidium marginalum Strm. -- En i regel sillsJ'nt markart, som den
11/8 1960 ftirekom i stijrsta individrikedon vid en iiversvimning pi sand-
filten norr om \ritem6lla.

Euthia Schaumi Kies. dr flnnu ett exempel pe en art, som normalt fttre-
faller att vara sillsynt men som stundom upptrider i mycket stort anlal.
Silunda hivade Sven PalDrqvist arten i hundratals ex. den 2318-21/9 l9ir7
pi en lokal i niirheten av Hilsingborg. Den svirmade dir iiver ett falt, som
fdrut varit sankt men som under de senaste Aren fyllts ut med jord och
avfall frin diverse byggen. Vegetationen bestod av Circium, Achillea, Tana-
cetum, Matricaria, Artemisia. Centaurea och gres. Till nirmasle trdd och
buskar var minst 100 m.
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Mitt eget, fdrsta och hittills enda miite med Euthie Sclruumi egde rum
under snarlika ftirhallanden der, 22/8 1960 strax norr om Landskrona. Ddr
understikte jag nflgra hiiga vallar med myllblandad kalkrik slamjord, be-
vuxna med glesa stind av ruderatydxter. Lliijligen hirstammade jorden frin
innanf6r vallarna liggande reningsdammar fiir avlopp. Den mycket sir-
prinlade lokalen fiirefiill till en biirjau fattig pe insekter, men yid lett om-
rtiring av den lagom fuktiga och av solen uppvirmda ytjorden uppticktes
err liten snabb skalbagge, som i det varma yidret girna tog till vingarna
och fltig bort. Med Palmqvists fynd i tankarna slog det rnig genast. att det
kunde vara Euthia Schuumi, vilket ocksi visade sig vara riktigt. En ner-
mare understikning gav till resultat, att arten var nvcket allmfln: serskilt
invid vistrtitter formligen vimlade det av den. Detta yar av allt att diima
en typisk lokal fiir Duthitt Sclnumi, som uppenbarligen htir hemma i kom-
postartade jordslag men som knappast, i motsitlning till andra av sliktets
arler, torde ha nigot med tredbiotoper att giira.

Trogophloeus arcuatus Steph. - Sk. Skiiralid den 20/8 1960 under moss-
tecket pn en stor sten i bdcken en puppa, som klicktes den 26/8.

Philonthus llannerheimi Fauv. En av slektets minst kenda arter, som
jag nu ftir andra gingen (jfr Entom. Tidskr. 1953 s. 12) funnit vid en sum-
pig astrand i samband ned iiversvimning, nimligen 2 6 d och 2 ?9 den 7/8
1960 pa den nyssniimnda Ochthebius bicolon-lokalen.

Euryusa optabilis Heer. 
- 

Av den sdrdeles s lsynta arten tog jag den
31/7 1960 1 6 vid Yirnanis i sydiislra Smiland under den nigot svampiga
barken av ett grovt ekvindfille med pagiende angrepp av Lgmexglon na-
unle L. Stammen var ej bebodd ay myror, som eljest vissa Euryusn-arter
anses vara knutna till.

Amarochara Iorlieornis Boisd. Tre skdnska lokaler fiir denna art Aro
tidigare kdnda (Falsterbo, Lomma, Ignaberga). En fjiirde ir Siurrishamn,
dar jag den 7/8 f960 tog I e\. vid in i samband med tiversviimning efter
regnen..{.rten har hittills alltid antreffats pe sand- eller grusbotlen vid eller
i niirheten arr yatten; vid Ignaberga synles den ha anknytning till gnagar-
gengar.

Bryaxis laminata trIotsch. ftirekom som enda art av slektet pi den n)'ss-
n6mnda ttversvemningslokalen vid Simrishamn och var ganska vanlig.

Batrisodes adnexus Hampe. Den 30/5 1960 understikte jag vid \:irna-
nis i Smiland tillsammans med Rune \Yidenfalk en grov, innanmurken hdg-
stubbe av bok (Aterstoden av ett all6trad). i vilken nigot ir tidigare tagits bl.a.
talrika larver av Athous mutiletus Rosh. Vi iterfunno denna girrg ej den
sdllsynta knipparen. men hos en gulbrun la.sius-art (sannolikt uzrbrnlus Nyl.)
i det inre a\' stubben elt dussin Balrisodes-ex. Ett av dessa, en d. er B. ad-
nexus med vil utvecklat horn pi huvudet: huruvida ocksi de iivriga exem-
plaren, som alla iiro 99, h6ra till samma art, har ej kunnat sekert utrtinas
men miste vel anses f6r ganska troligt.

Cantharis violacea Payk. Den 2915 1960 vid Hovdala (Sk.) under lucker
mossa pi sten i laivskogsravin med yppig ve\tlighet 1 puppa, sonr klicktes
en vecka senare.
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Malaehlus marginellus Oliv. - Denna art synes vara mlicket lokal och
huvudsakligen ftirekomma pi strandgriis i dynomrAden vid Skines och
stidra Hallands kuster. I mitten av augusti 1960 fann jag den vid Vitem6lla
pi Elynrus, alltse nera den lokal vid Esperdd der de ftirsta svenska ex. upp-
tecktes fiir snart hundra {r sedan.

Agrilus biguttstus F. - Under de ir (1920-3{) jag bodde pi Omberg
(Og.) lyckades jag aldrig finna denna art, trots att den ofta stiktes i ekstub-
bar. Lingt senare eller den 13/5 1960 skulle jag emellertid fA kontakt med
den ddr i ett par urgamla, grova ekar i bergssluttningen mot Vhttern strax
nedanftir Ornslid. Dessa ekar hade tidigare stAtt inspriingda i gammal gran-
skog. men sedan denna avyerkals blivit fristiillda och kvarlimnnde sonr
botrld (tir hilbyggande figlar. De voro alltsi starkt solexponerade och dess-
ulom si skadade av eld vid hyggesavfallets brinning. att de nu hdllo pe att
torka. Inuti den tjocka barken, som annu satt segt fast vid veden, funnos
i stdrsla myckenhet puppor av Agrilus biguttatus och i bastlagret derjemle
en och aunan utvuxen larv. Puppor klicktes den l-716. I de delar av barken
som ej invaderats av ,{grilus-arten ft rekommo i stort antal larver och pup-
por av Phgmototles feslaceus L. och pi ftickar med mtigelsvanrpar, diir bar-
ken satt ltisare, stora kolonier av Otthopetus improoisus Bruce och Cor,o-
dere elongatu C.url.

Atomaria Zetterstedti Zett. -.{rten omnimnes pe grund av sitt sirpriig-
lade levnadssitt och fiir att den ej tidigare synes ha pitriiffats i Skine. I
Norrland och llngt ner i Mellansverige Ar den ofta vanlig bland lOv ttnder
Salis-brrskar, siirskilt vid ilv- och sjtistrinder, eller i hiingena ndr buskarna
blomma. Levnadssattet er uppenbarligen detsamma i landets sddra delar,
dnr jag pi dyner och sandfiilt vid Sandhammaren (Sk.) den 16/8 1960 fann
arlen vara allmin bland multnalde liiv i tita snlr av Salir repens.

Cicones varlegatus Hellw. synes ej fdrut ha tagits i Smiland, diir jag dock
vid Ydrnanis den 3l/7 1960 pfltrlffade arten ganska talrik p[ gamla bokar
med svampen Ustulina maxima,

Prionus eoriarius L. hade jag ocksi tillfdlle att negot studera i Viirnanhs
den 31/7 1960, en for den sommaren ovanligt varm och lugn dag. I ett engs-
artat parti av den gamla ltivskogen stod en grov, halvtorr ek, vars stam ner-
till pi ena sidan hade barkfallen och blottad ved. I veden pigick arrgrepp
av Lgmexglon nauele L. och Xestobiun rulouillosum De G. Pi denna ek
(fig. 2) upptackte jag kl. 18.30 1 I av Prionus coriurius strax ovanftir mark-
ytan och nagot senare 2 6 6 av samma art, son placerat sig i nirheten av
honan. Under de bida niirmaste timmarna hade ytterligare 4 Prionus-l 6
dragits till eken med honan, som tydligen var medelpunklen ftir deras in-
tresse. Nigra flygande Priorrus observerades ej denna kvell, utan mtijligen
hade djuren utvecklats i tradets rtitter och frin marken omerkligt krupit
upp pi stammen. Honan salt hela tiden alldeles ortirlig och det gjorde ocksl
hannarna med undantag av att de starkt segade antennerna dA och dA viid-
rande lyftes. Sannolikt voro hannarna ute i friarirenden, men andra lecken
pAL aktivitet fren deras sida en antennrtirelserna lyckades jag aldrig ffl be-
vittna. Nir hannarna ofredades, krtipo de raskt undan, men Atervinde snart
igen och intogo en avvaklande hAllning i nerheten av honan.
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Fig. 2. Haltlorr ek med l,l.a.
Prtonus to irius L. i beteshage
vid Yirnanis i sldiistra Sml-
land. :tl/7 I${io. Folo: f6rf.

llesosa nebulosa F. dr i sydbrantcrna pa Iiullabcrg (Sk.) en av de val-
ligaste langhorningarna. Den 2216 1960 funnos larver i si sott som alla
rminst elt 30-tal) understikta smaslammar ll0 cm och ddrunderl av torra
ekar. i vilka de levde i vedens centrum vid eller strax ovanftir markytan.
Angrepp sigs ocksi i ask och lind. I lve strmmar hittades imagines i pupp-
kamrarna.

Longitarsus quadrlguttalus Portopp. - I s lskap med vennen Sven Palm-
qvist, som bittre An negon annan kinner Yens skalbaggsfauna, rar jag den
4/8 1960 i tillfiille alt besdka den av honom pi tin upptackta lokalen fiir
Lortglitursus quedtiguttatus. Skalbaggen lever dir pi Ovnogkrssum officinale.
som vixer vid en ikerkant pe dns vestsida ej lengt fran havsstranden. Trots
atl iirten var utblommad och htill pa att vissna ned. kunde vi pA de innu
grtina bladen infinga Atskilliga ex. av den vackra och sillsynta halticinen.

Psyltiod€s plcina }larsh. 
- 

Arten ftirekom den 7/8 1960 m-vcket talrikt
ndra Kivik (Sk.) pi en tiversvdmmad kiirriing med stora bestind nv Lysi-
machia vulgaris.

Apion confluelrs Kirb]'. Den 14/8 1960 r'id Vomb (Sk.) pfl sandig ogriis-
iker talrika utvusna larver, puppor och nyklackta imagines i rothalsen pi
Matricaria chamomilla. Angreppen hade ej ftirorsakal tydliga gallbildningar
pi viirten.

A. violaeeum Kirbl'. 
- 

I)en 7/8 1960 pe sandfelten vid Kivik och Vite-
mtilla 1Sk.) i grtivre stjilkar av Rumex acetosa i rnengd utyuxna larver och
pupporJ som kliickles frin mitten av augusti. Stjelkarna kunde larir angriprra
frin basen och iinda upp i blomst lningarna. Egentlii;a gallbildningar obser-
verades inte.

Baris latieollls \Iarsh. 
- 

Den 4/8 1960 dernonstrerade Sven Palmqvist vid
Entomol. Ts. lro. P. Il. 1-?, l%l
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Kyrkbacken pi Ven (Sk.) hur denna art der lever i Cakile marilima. I ett
kraftigt stind ay vexlen. som ovan sanden verkade hell normalt. funnos i
gallbildningar pi riitterna och vid rothalsen talrika utvuua larver och pttp-
por, som blevo inragines i senare delen av augusti. .{ngrepp observerades
blott i detta enda marviolstind, i rilket dock minst ett hundralal imagines
av arlen utvecklades.

Rhinoneus pericarpus L. 
- 

Samma dag och pi sanrnra plats sigs ocksri i
stjilkbaserna av Rumex hydrolapathum fullvuxna vivellarver, som efter
kliickningen i septt'mber visade sig vara Rhinoncus peicarpus. Skalbaggarna
slannade kvar hela htisten i de utifran sett svagt markerade gallerna. I varje
stjllk iakttogos hoiast 5 n 6larver.

C,eulhorrhynehus se&pularis G1'll. 
- 

Arten anmdldes som nl' ftir Skine
(och Sverige) av 'I'ord Nyholm efter ett ex. frin ett kArr mellan l)alby och
S. Sandbl' (Opusc. Entom. 19{5 s.2l). Den har sedernrera iterfuunils av
G. Israelson l Natur i Gtiinge 1955 s. 6), dels vid Almarin i lliissleholmslrak-
len och dels. helt oviintat. Snda uppe i N{atarengi vid polcirkeln. Den 7/8
1960 lo;; jag { ex. av arten slrax norr om Simrislramn vid den da 6r'ersliim-
made An och nigra dagar senare ytlerligare 1 ex. pi Rorippa amphibia vid
ett iiversvammat kirr niira viterndlla.

Gymnetron linarlae Panz. och eollinum G1'll. - 
Dcn 25ltl 1960 passerade

jag i bil Alvastra l0g.) och stannade av gammal vana till vid grushilorna
niira den nu nedlagda jdrnviigsstatiotren. I grustaget viirte Linarir vulgaris
och pA rtitterna lill en del exemplar av derura tirt funnos korallformade gall-
bildningar, som alla innehtillo klickta inragines a\r Gg tnetton lina.iae och
collinun. Den f6rstnimnda arten vilr allmln pl lokalen, medan av den se-
nare blott 4 ex. tillyarntogos. I hemtagnr cecidier stannade skalbaggarna
kvar till lirngt in pa hiisten. varfiir det ser ut som om de normalt skrtlle
iivervintra i gallerna. Dessa sullo tetl gyttrade p{ vdxtens huvudrol nedanftir
stambasen. iinda till elt 30-tal pA slmnra planta: de voro 5-12 mm i ge-
nomsklrning, blersformi6;a. rundade eller avlinga, och inneh6llo vardera i
regel blott en enda vivel, sdllsyntare tvfl eller tre. Nigon parasitering obser-
rerades ej. De bida Ggrlr'netton-arlerna voro 'n)'a, ej blott fiir Ombergs-
trakten utan ocksi fiir landskapet.
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