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Loricera pilicornls F. -- Denna arts utvecklingl i Sverige s1'nes fdrsiggi
oregelbundel. \'id Ilorgeby (Sk) fann jag den 2516 61 i alnrskogens mark-
ftirna sma och medelstora larver (3-7 mm) men samtidigt under liis bark
pi almstubbtrr flerr puppor, av vilka en klaicktes den 30/6. I O. Kalix (Nb1
hittade jag den 2ill8 56 under mossa pa gamla vindf{llen av gran fler:r
puppor och nyklickta imagines. I)et normala skall enligt Lindroth vara
kl6ckning pi sensommaren och imagotivervintring.

Trechus obtusus Er. - l)oc. Ake Holm har sarit linlig iiverliimna nagra
rdr nred skalbaggar, som han t:lgit vara pi i saruband med insamling av
spindlar vid .\nkarvattnet (Jmt. F'rostyikens sn) sourmaren 1951. I elt av
r6ren fanns ej mindre in 26 er. av Trcclrus oblusus linsamlade den 28/6),
Iitket tyder pa alt denna art ej var oranlig pn den understtkta lokalen. Frin
T- quulristrittus Schrank skiljes den sikert pi penisformen och den inre
byggnaden hos detta organ samt pi fiirkrympta tlygvingar.l Deremot torde
supraorbitalpunktens lage i fdrhillande tilt tigat ej alllid vara en pelitlig
karaktir.

Badister meridionalis Puel {(irreli t{ak6lski). - I Opusc. Ent. 1961 s.
199-202 redogiir C. H. Lindroth fiir vira rtidbrokiga lindisler-arter och
paf isar, att de iiro f5'ra: unipustulatus Bon.. l,ipu.sluhtus F., Iacerlosus Sturm
och meridionnlis Puel, den senare en nyhel f6r den svenska faunan. Av
B. nrcricliorvrlis hade han selt ex. frin \ttickelmossen pi Oland (l d, 2 99)
och fran \iir pri Gotland (t d). lted anledning ddrav gick jag igenom mitt
malerial ay B. ,lacerlosus, och fann da 2 d 6 och 1 9. som med nigon
tvekan kunde hiinfiiras till meridionalis. Prof. Lindroth, som yarit yenlig
granska minn ex.. har bekriiftat att det verkligen nr frAga om den arten.
Aren dessa er. iiro tagna pd Resmoallaret i driftrand av liiv och grfrs vid
6stra kanten av \ftickelmossen den 2ll5 'o7.

Harpalus (Ophonus) rupicola Sturm. - .{lla fynd av denna art utanftir
Gotland torde rara av inlresse. Den 20/6 6l tos jag en d pa Oland, miirk-
vArdigt nog inte pi tippen grusmark lsom ir den vanliga biotopen) utan
ndstnn pa dess nrolsats: i Halltorps hage pi fuktig ur-vllrik mark bland liiv
Iid etl litet kirr.

I I Danmark har dock tagits obaarur-er. med utveckl"ede flygvingar
Entomol. Ts, Lry. E3. H.31, l#2
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Phllonthus (Gabrlus) sphsgnlcole Sjiiberg. - Denna staphl'linid har hit-
tills endast l'arit k5nd i tvi svenska ex., blda dd. Den 1/7 6l erhdll doc.
Ake Holm I 6 och 2 99 av arten pri Ryggmossen (Upl. Bnlinge sn), en bortit
100 hektar stor htigmosse av ursprunglig typ, numera naturfredad. Den ir
stillvis bevuxen med tall och har ljung dyer nestan hela sin 1'ta. Djuren togs
tillvara tillsammans med spindlar och andra skalbaggar i ett par s.k. glyktrl-
fdllor, som utsatts ett par veckor tidigare i mossplanet ett stvcke frin laggen.
Del inlressanta fyndet bekriftar, att P/r. spft(gnicola, sasom Sjtiberg alldeles
riktigt fiirrnodade (jfr Ent. Tidskr. 1950 s. 159-160), er elt ikta Sphagnum-
djur. Det blev beskrivet ftirst Ar 1950 och har vdl pi grund av sfirpriiglat
leynadssett linge kunnat undge uppt5ckt. Den vanligaste skalbaggen pA
samma lokal ir Agonum ericeti Pa.na

Aven honan av Ph. sphognicol( er, i motsats till de flesta andra artern:r
i underslektet, lett att kiinna igen pi antennernas och benens mtirka fdriJ,
tydligt tvflrbreda 6.-t0. antennleder och korta teckvingar.

Stsphyllnus latebricola Grav. - Den 20/6 61 insamlade jag under moss-
flak pl slora stenar i Halltorps hage (Ol) sex till synes fullviixta larver av
denna art. Tvi av dem hemfdrdes levande, rnen det drdjde till den l7l7
resp. 28/7, innan ftirpuppning egde rum. De klicktes den 5/8 resp. 15/8.

S. aeneoeephalus De Geer. - Den 23/6 61 under luckert viixtticke med
mossor, lavar och iirter pi berghdll i Karlskronatrakten (Bl) en slor larr.
som blev puppa den 27/6 oc}l. kliickres den l5l7.

S. plcipennis F. - Den 2116 61 under mossa vid stenmur pi Resmo alvar
(Ol) en puppa, som kliicktes den 7/?.

Emus hirtus L. - Den 29/6 6l en fdrpuppningsfiirdig larv i bottnen ay
en h6g torkad kospillning pi gresbevext sand vid Bjtirkains utlopp i Yomb-
sjtin (Sk. Bjdrka sn). Larven blev puppa den 5/7 och fullbildad skalbagge
den 26/7.

Horion (senast i Jh. Yer. vaterl. Naturkde. Wtrtemberg 1961, s.260) anser,
att denna virmeiilskande art i Tyskland ej har varaktig bosattning utan att
de flesta fvnden diir giilla frAn mediterrana eller submeditenana omrAden
influgna exemplar. Under gynnsamma klimatperioder kan dock en kortare
tiUfaUis bosattning fdrekomma..{nnu mindre fdrutsiiltningar att vara autok-
ton bttr ju Emus ha i virt kallare klimat, ehum man A andra sidan har
svert att ftirest la sig skalbaggen tillryggalegga sA lAng flygstricka, som det
skulle vara friga onr. -{v intresse dr emellertid fe sdkert konstaterat, att den
kan genomgi sin utveckling sA lengt norrut som i Sverige. Sannolikt f0r-
mir den iiverleva vinlern ocksl hos oss, ty dirpri peka de tidiga fynd nv
imagines som gjorts pfl Oland i slutet av maj (llnt. Tidskr. 1919 s. 182)
samt i Skflne den 2515 (Nalur i Giiinge 1958 s. 6) och i Smlland den 3/6
(Ent. Tidskr. 19{7 s. 126).

Ontholestes murlnus L. - I torkande kospillning pi sandf6lt vid Kivik
(Sk) den 3/7 61 tvl stora larver. som fiirpuppade sig 15/7 resp. l9/7 och
klecktes 2717 resp.29/7. N{gra dagar f6re fdrpuppningen ftirfiirdigade lar-
vema av spillningen en kokong, i vilken puppan sedan vilade imdjligen en
sekerhetsitgard till skydd mot rovinsekter i spillningshtigen).

Quedius humerelis Steph. (suturalis Kiesw.). -. En i virt lnnd s6kerligen
sellsynt art, av vilken jag tog mina fairsta exemplar (2 d 6 och -l 9?, darav
2 nykltickta) den l/7 61 i en gamrnal bokskog nlra Yombsjiin (Sk. Bjdrka
sn). De levde dir skuggigt bland ltiv vid kanten av en sump, som matades
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med vatten Iran en kiilla htigre upp i sluttningen. Bland Iiiljearter kan b[.a.
nemnas: .\lcpftglinrrs /uloipes Scop.. Ocaleu picuttt Steph. och O. boditr Er.

Q- hunerdis har lidigare ofta l'tirvdrlats med nArsteende arter ljlr t.ex.
Not. Ilntour. l9:16 s. :J4. Iint. Tidskr. 1935 s. 65), men kiilrus sekert igen bl.a.
pa lir;.Jen och halsskiildens form samt frarnfiir allt pA lormen hos pettis och
pilriurer. .{r'en i Danmark har arten anlreffats pi fuktig skogsmark under
liiv och mossa. sairskilt Yid kanten av bickar och sjtiar.

Q. pseudollmbalus .{. Strand. - Ijn i \orsk Ent. Tidskr. 19:18 s. 79 80
beskriven art. som tidigrre ei har publicerats fran Sverige. .\r' denna Qrrerlius
insamlade jag den 7/5 +{ 3 6 d och I ? bland fuktiga liir'. drtrester, kvistar
o.l. i en biickravin nedanftir Bispgirdeus jArnvtigsstation vid Indalsiilven
(Jrrt). Enligt eD anteckning i dagboker skulle arten (r'ilken ftirst uppfatta'
des som limDalrrs Heer) ha varit ganska vanlig pri. lokalen i fraga, diir andra
karrrktdrsdjur voro,VeI)ri(r Ggllenlruli Schtinh., Ptetolome l'orsslroemi G1*11..

,lth?te luridipennis \1annh. och Ocaleo lalipenrris Sharp.
Q. pseudolintbtrtus stirr ,imb<rtus mycket ndra, men skiljes frin denna art

pa negot mtlrkare fdrg, i.Jenomsnittligt nigot kortare. tetare och mer ri\-
jiirnsaktigt punkterade teckvingar, tdtare punkterade r]-ggleder pi bakkrop-
pen och nigol annorlunda formad penis och paramer. Den 5r tidigare kind
frin nigra lokaler i Norge.

Corymbites nigrieornis Patz. - 
Denna knippare svnes speciellt leva pi

fuktiga ilr- och skogsiingar med yppig iirtvegetation och rikligt inslag av
buskar och liivtred samt ir ddr ofta vanlig. 1'alrika larver i olika storlekar
har jag bl.a. funnil den 20/6 6l pi stora slenar i Halltorps hage (Ol) ulder
luckert lerltecke ned mossor och iirter..\v dessa larver ftirpuppades nigrr
den 2 2ti/7 och utvecklades till imagines den 23/7-10./8.

l)ermestes laniarius IIl. Den 1/7 61 tvA stora lartt'r under stenflr pd
sandf t i lljtirka sn (Sk), dlrav en som blev puppa dcrr 3/7 och imago
deln 23li -

Byrrhus arletinus Steff. 
- 

Vid unders6kningar 6ver coleopter-larvfaunan
i och under riixltecket pi berghiillar i Uppsalatrakten, diir larver av Eyrrftus
piluh L. iiro m)'cket lanliga, har ocksa nigra enslaka imagines td 6l ar
den nordliga /1. arietinrrs Steff. erhillits. Detta huvudsakligen pi en enda lokal:
t'n tallskog av lorr ristvp med rikligt ftirekommande lav- och mossklidda
berghiillar. Dir antriffade jag den l/8 61 ivenledes tve puppor, som klick-
tes den 3/E och 5/8.

Porcinolus murinus F. - Den 21i6 6l vid \ltickelmossen pa Resmo ah'ar
(Ol) i ton'arlat. tunt vixttdcke med mest mossor och larar invid en sterunur
sex vaxgula puppor. av vilka fyra kliicktes den 30/6-1217. Skalbaggarna,
som behtilde ling tid ftir att bli fullt utfirgade, gjorde ett fr6nrmande in-
tryck. emedan de saknade den grAa jordskorpa. som pa marken krvpande
invidid ndstan alltid iiro onrgivna av. Pa tiickvingarnas mitt framtriidde
mvcket tydligt tvi ty:irband r.ita hrirfliickar, piminnande om Bgrrftxs-arler-
nas I'irgteckning.

Cueujus cinuaberinus Scop. - 
Gliidjande nog s)-nes denna i Uppland

sedan flerir nr tillbaka fridl-vsta och av urskogsmiljo beroende art alltjemt
fiirekomma i nirheten av Uppsala, der jag 196l selt talrika larver i asp pi
sivil de gamla kdnda lokalerna i l'iby urskog som pi en nv lokal i Dalby
socken. PA den f6rstndurnda platsen upptr:ider arten stundom ocksi under
barken av vindfillda tallar. som viil bibehillit sin fuktighet.
I:ntomol. Ts- -lrs- 83- Il- 3-t. 1u;2
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Pediacus depressus Hbst. 
- 

Om dennn skalbagges levnadssfltt vid Lomma
i Skine har jag ftirut utf6rligt redogjort (Opusc. Ilnt. 1952 s. 8Hg). .{rten
iterfanns dfir den 2516 59 i stort antal i en biotop, som ritt markerat avyek
fran den tidigare beskrivna i torra stanrmar och slubbar av tall med kvar-
sittande bark. Den n1'a fdrekomstplatsen var en htig med utrangerade, murk-
na furusliprar. delvis iivervurna med en gulaktig svamp (sannolikt den van-
liga hussvampen, llerulius lacrimans). Prl sliprarnas undersida r'ar svamp-
belegget fuktigt och telt besalt med smi vattendropprr. Dir krtipo Pediucus-
lan'er i mingd livligt omkring och iiven en och annan fulltrildad skalbagge.
Ur svamparnas inre och den murkna veden innanftir kunde ocksfl imagines
griivas fram, och d6r hittades dessutom fltskilliga puppor. Utanfiir svamp-
riijongen saknades Pediacus helt. Av dessa iakttagelser erhdll man den be-
stiiruda uppfattningen. att Peditcus var bunden till svampen och det murknu
virket innanftir, dir inga andra smidjur iin cucujiden observerades.

Om tad arten egentligen livniir sig av har aldrig full klarhet ritt. \{an
har nog mest nrenat, att den i likhet med vissa andra cucujider skulle leva
ay rov eller insektlimningar lexkrementer, gnagmjtil. hudar o.l.). Uteslutet
torde dock ingalunda vara, att Pediccus-arlerna i likhet med t.ex. Prosromi$
mandibuluris F. helt eller delvis livniira si{i av stampar och syampinfeklerad
ved. Engelska iakttagelser t)'da pi detsamma. I ,The Entom. Ilonthly \Iag.'
1950 s. 212 omtalar A. -\. Allen fynd av Pediaclrs (l€pressus rid tre olika
tillflillen ,in a yellox'ish powdery fungus growing on an old raihvay sleeper,
probably of piner.

Cryptophagus cylindrus Kiesw. - Den 8/7 6l exkurrerade Sven Palm-
qvist och fOrf. pi Kullaberg (Sk), bl.a. inriktadc pfl att i naturen saika fi

Fig. l VeDslra antennen hos den fulllutna laryen ar'
A. Pkrlgce.xs captea De Geer och B. Platgce?us caraboider
L. - Orig.

B
A
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koltakt med denna vir minsta och smalaste Ctgptophogus-trt. I en ay stor-
mar starkt ulglesnad, ca 50-flrig !{ranplantering pd en tistsluttning nera
Hjorthagen hade ett av triden awerkats ftire!:aaende vinter. Dess grenar och
topp med lnnu kvarsittande grdna eller brunflickiga, delvis mtigliga barr
hade limnats kyar och Hgo tryckta mot den rett fuktiga, mosskledda mar-
ken. ,\werkningsavf allet skakades 6ver ett slort skynke, och bland rnIngden
av granbarrinsekter (diiribland Quedius tenellus Grav., Q. scintillans Grav.,
Atheta mgrmecobia Kr., ,{tftefo incognita Sharp, Alomnria ornnla Herr och
Luthriclius ru.clicollis Ol. 

- 
ingen av dessa arter uppta$na av Einar Wir6n

i hans inventering av Kullabergs coleopterfaunal kunde ocksi ett 10-tal er.

^y 
Ctgptophagus cglindrus tillvaratagas. Denla art dr, synes det, en utpreg-

lad barrskoi.Jsinsekt och har tidigare pA [knande sett insamlats av Israelson
och Palmqvist i Hhssleholmstrakten.

Platjreerus-arternas lan'er. 
- -{.v P. caprea De Geer har jag granskat 8

och av P. cqrabokles L. 14 i det niirmaste fullvuxna larver, som tagits ti -
samnrans nred imagines eller med puppor, son senare klSckts. P. ccrprca-
larr-erna hiirstamma frin Jdmtland och Lappland, P. coraboides-lan ema
frin lokaler i Skine och pe Oland. De iiro varandra ytlerst lika, men kunna
(niir en hel serie fiireligger) miijligen skiljas pfl 1. antennledens form och
relativa l6ngd sisom fig. I A och B utvisa. Denna led synes hos ccpreo-larven
i de flesta fall vara nigot liingre in hos cnraboiries, och den saknar tydlig
insntirning och knti i bakre delen. Hos den senare artens lary har leden
merendels en tydlig. om en svag insntirning i bakre hiilften och dessutom
n5rmare basen en autydan till kndled. Samlidigt mAste emellertid fram-
hillas. att nigra av lan'erna varit sydra att skilja pi 1. antennleden, on
beroende pn individuell variation eller pa konserveringens ofullkomlighet
mA tills vidare limnas dirhin.

Melasoma saliceti \Veise. 
- 

Denna art synes vara mycket lokal och
periodisk i sitt upptredande, och ej ftirrin den 1il7 61 har jag lyckats fa se
den i det fria. Den ftirekom di 

- 
imagines och larver i olika storlekar, de

flesta niistan fullvixta 
- 

i mingd pe dstra stranden av Yonrbsjiin (Sk.
Bjtirka sn). Nhringsvdrten var 2 3 m hdiJa buskar av Salix pentandra, som
i det nermaste avlirvats. .{ndra pilarter liksom asp hade ej rtirts.

Lixus iridis OI. och parapleeticus L. 
- 

Den 4/9 61 fann jag i vissna
stjdlkar av .{nthriscrrs silveslris pi skogsingar i Hi;Jadalcn (niira Uppsata)
ritt talrika puppor och nyklickta imagines av lirus iridi.s Ol. -{nmirknings-
vird [r fdrpuppningen vid sA sen tidpunkt, mtijligen nigot fiirdr6jd genom
den kalla och regniS;a sommaren. tr{en dven vid normal viiderlek torde fdr-
puppningerr iiga rum pa sensommaren. medan den hos liru.s pa tplecticus
L. sker tidigare. ,\y den sistnemnda arten har jag i Skine (Heckeberga) vid
flera lillflllen sell puppor och nlkliickta imagines i Siunr laliloliunr under
sista veckan av juni och i Gistrikland lOsterfdrnebo su) i Cicuta virosa den
t5 t917.

Arlernas puppor skiljas lilt trin varandra, bl.a. pi fiirgen. Hos partplec-
licas iir denna vit eller gulvit, hos iridis ljusare eller mtirkare smutsbrun.
Dessulonr har iridi.r pa ryi{gen av 7. bakkroppssegmentet en taggbevipnad,
kraftigt utvecklad puckel, som saknas hos pumplecticus. Larverna leya i
det inre al virdvAxtens stjiilk, diir de ftirtera mdrgen och genomgi hela sin
utveckling undcr nagra sonmarveckor. Fiirpuppningen sker vanligen vid
basen av en skiljevi;;g i stjiilken, sedan den urholkade mergkanalen ovanftir
Dntomol- Ts- .1r0.83- H- 3-!,1962
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fttrst teppts till med €n spinpropp. Nigra dagar efter kliickningen (efter
utfdrgning och hirdnad av kitinskalet) gnager sig imagon ut ur stjilkel
genom ett rundat ovalt hil. Pi lrrus iridis-lokalen erhdlls den 4/9 61 ocksA
nestan fullyexta larver av en Oedemera-trl (sannolikt uiridescens L. eller
/urido Marsh.), som urholkade stjalkarna pri liknande sett som viyellarven.

Cryptorrhynehidius lapathi L. Nrigra lepidopterologer gjorde i juli
1960 en insamlingsresa till de nordligaste delarna av virt land och funno de
vid Soppero (Torne lpm) i grenar och kvistar av Salix lapponum en stor
vivellarv, vars angrepp pitr:iffades lite varstans i lrakten. En av fdrddelta-
garna, jigmestare C.-G. Wahlstriim, lyckades ur hemfiirda kvistar kllcka
tre imagines, som befanns trara Ctgpto hAnchus lapathi L. och som han
varit viinlig dverlflta till mig. Det mhrkliga med angreppet ar. att det riktat
sig mot m-vcket klena stamdelar (med en genomskirning av inda ned till
12 ir 15 mm) och att en sfl slor larv, vars utveckling torde recka minst 2 ir.
kunnat fi rum och tillracklig ndring i dem. GAngarna fdrekommo mest i
grenar och stamdelar n[ra marken och htigst 1/z m iiyer denna. mtijligen en
speciell anpassning fiir larverna att best motsti vinterktilden.

Ceuthonhynehus Thomsoni Kolbe. -- Andreas Strand har varit vinlig
revidera mitt rdtt obetydliga svenska material av Ceuthorrhgncftus ,cftaly-
baeusr. Hin'id kunde han faststella, att tre ex. i.ro C. Thomsoni Kolbe, som
finns beskriven och jdmfiird rr.ed C. chelgbaeus Germ. i Horions tilHtigsband
till Reitters ,Fauna Germanica, Y s. 328 och i Norsk Ent. Tidskr. B. X s.

117-118. Tvi av mina Zhomsoni-ex. ha taliits i Alyastra grusgropar (Og)
den 2114 1928 odr det tredje vid hivning pA ett av Ombergs skogshyggen
(Og) den l7l5 1932-.{rlen ir bunden till cruciferer och har pi Jylland an-
tr[ffats bl.a. pi Rrassica campestris.

Mina 6vriga 5 ex., erhflllna vid hivning i bokskog vid Hiickeberga (Sk)
den 22h 1957, 6ro C- chalgbaeus Germ., som likaledes lever pi korsblom-
miga tirter, t.ex. Aliaria officinalis.

H)rlastes ater Payk. Under mina resor i siidra Sverige sommaren 1961
s6kte jag ofta efter denna art ftir alt om mdjligt fA nigon uppfattning om
hur den ler.er. Den 1716 undersiikte jag nigra tallstockar vid Stora Rtir pi
Oland. De vilade pi sandmark, hade pi 6versidan angripits av Blastopha-
gus piniperdcr L., Hglurgops palliatus Gyll. och Orthotonicus prorimas Eich.
samt pe undersidan av Hylastes (larver och imagines). Ett 100-tal full-
bildade Fiylas,es-ex. logs lillvara, och av dessa voro 2 ex. ater Payk., alla
iivriga brunneus Er. Arterna levde silunda i dessa stockar tillsammans.
Nigon skillnad mellan gengsystemen kunde jag ej se.

Ett par veckor senare (den 29/6) granskade jag i en planterad tallskog
tister om Revinge (Sk) nigra vedkubbar av tall med tunn bark, som ennu
lflgo kvar okluvna pa den sandiga marken. Pfl undersidan hade de just
b6rjat angripas av HAlastes. Ett 20-tal n)-ss ingrAyda skalbaggar insamla-
des. De visade sig alla vara brunneus utom ett enda ex., som er en lypisk
oter. Aven hiir levde alltse arterna tillsammans-

Pi grund av arternas upptriidande i samma veddelar kunde man miijli-
gen btirja tvivla pfl att de verkligen representera tvi olika species. Men di
de 

- 
utan att 6vergingsformer nigonsin iakttagits 

- 
skilja sig frin var-

andra ej blolt pA yttre kennetecken utan ocks{ pi 6:s penisform (jfr Danm.
Fauna XVIII. Barkbiller. 1956 s. 35), miste man ju betrakta dem som sjdlv-
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stendiga arter. Pa de 6 e\. ay oler. som jag hittills sett (jlr ocksa Ent. Tidskr.
1955 s. 135 och 1957 s. -17), finns en viss skillnad nrelhn denna art och
brunneus ocksi pA halssktilden, sonr hos den fiirstniinrnda genom tilare
punktering iir mindre 5;ldnsande iin hos den senare arleu. Alla mina hittills-
varande fvtrd tfrdn f1'ra olika lokaler) av ater ha gjorts pi sandmark.
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