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Triarthron maerl'eli Schm.

Yid slaghivning i skymningen den 14 juli 1965, ca t nril N Nykiiping i
Sddermanland erhtills ett exemplar av denna sellsynthet, tidigare endast
kflnd frin Skflne, Smiland, Gotland och Yistergdtland.

Aguthidium plagiatun Gyll.

Yid sillning av vitrtitad starkt fuktig bokved med bl.a. Rhi:opha.qus
brnncsil'i Rtt. den 2 juli 1965 i Sk[ralidsravinen i Skine erh6lls ett exemplar
av denna -4gathidium-arl, senast tagen av T. Nvholm onrkring 1943 iveusom
vid Skiiralid i en bokstubbe. Arten har f6rgives letals av flera samlare bl.a.
Palm och ir uppenbarligen en stor sillsynthel.

Stenichnas pusillus l{ull.
Under letandet den 22 juni 1965 efter jordl6pare \bl.a. Horpalus rupicola

Sturm) i en sydsluttning ca 1/2 mil O Trosa i Sddermanland pitriiffades pi
undersidan av en sten ett exemplar av Slenicinus pusillus, tidigare endast
kiind frin Skine, Oland och \rdstergtitland.

Bledius lilipes Sharp

Vid Bredsandsudde pi norra Gotska Sandiin togs dels den 25 maj 1963
dels den 27 augusti 1964 ett 10-tal exemplar av denna lidigare endast frin
Skine kiinda Bledius-art. Samtidigt erhtills iven Bledius tibialis Heer. (Exem-
plaren har kontrollerats av T. Palm.)
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Ptetoloma lors.strdmi Gyll.

Yid skakning av bokltiv tiver en plastduk intill bdcken vid foten av ras-
branten i Skdralidsravinen i centrala Skine den 2 juli 1965 erhiills bt.a. ett
exenrplar av Pteroloma forcstrtimi Gyll, en art, som tidigare endast rappor-
terats frin Yestergtilland siider om Yirmland-Dalarna Gistrikland
(tagen bl.a. i Boris-trakten av Gtista Svensson).
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Quedius rulipes E.

^{v denna art, som tidigare iir kind frAn Sklne, Blekinge, Oland och Got-
land, har ja8 ett exemplar (hane), som pAtreffades i juni 1956 vid tr{orjdrv
ca 3 mil N I(alix i Norrbotten. Arten ar ej kiind frin \orge eller Finland
varf6r fyndet ar anmerkningsve - Bestemningen har kontrollerats av T.
Palm.

Aguricoc hara lalissimc Steph.

Denna kortvinge ir tidigare endast kend frin trakten av Falun i Dalarna
och Fibv urskog i Upland. I samband med understikningen av en bjiirk-
stubbe ured Eicolgctus brunneus Gyll. ca 2 mil S Sdderhamn i Hiilsingland
den 2-l augusti 1965 (se Ent. tidskr. 1966, sid. 47-49) erhdlls ett exemplar
av denna art sittande i en ticka lPolgporus :onatus), som trekliidde delar
av stubben. .{rten [r tidigare tagen pl just denna ticka alr bl.a. lnton
Jansson.

.!nt hoco ntus coccincus Schall.

Under slaghivning i bladvass vid Norrviken intill Edsberg strax norr
Stockholnr i Upland den 25 seplember 1965 erhtills bl.a. ett eremplar ay
denna vackra malachiid. Ytterligare etl exemplar togs ca 1 km fran Siibysjtin
strax norr Jakobsberg lvensom i Upland den 2E september ocksi genom
slaghivning. Arten er enligt Calatogus 1960 kiind frin Skine och Blekinge,
men har av Giista Svensson tagils i sivel Smiland som pfl Oland och uppen-
barligen iir arten pfl spridning norrut.

I schnode s sanguinicollis P anz.

vid ett bestik, pl Hallands \'6derii. SkAne, den 10 maj 1965 letade jag efter
denna vackra nren sillsynta knippare. Resultatet iivertriffade ftirvant-
ningarna i det att 15 imagines patriffades, varav ej mindre 6n 7 satt pi en
och sanrnra tribit. som plockades ut ur en ihilig bokslubbe (Fig. l.). De
iivriga txenrplaren satt gtimda under barkbitar intilt hil pa ddda eller dtiende
bokar. Tydligen er arten ingen sillsynthet pA Hallands Yederii der rike-
domen pe grova dtiende bokar, sonr fir stA kvar, utgtir en garanti fitr rrtens
fortlevnad. Larven pAtreffades inuli triiden vid nedersta delen d[r kon-
sislensen var mycket bltit..\rten, som tidigare er tagen i ett exemplar pi
Viideriin av Bengt Rapp, tycks svirrna mvckel tidigt pe eret.

Procraerus tiDitlis Lac.

I torr ved pi bokstubbarna och vindfillen var denna knippare i form av
imagines och larver ingen selhyuthet pA Hallands Yiderti vid besiiket den
10 maj 1965.

Allecula rhenane Bach
.,llleculc-larver, som togs den 3 juli 1965 i torr bokved i en ihilig bok pA

Hallands Viiderti, ftirpuppades i bdrjan av juli och klicktes ca en vecka
senare. SamtliSa resulterade i Allecula then no.
Ehtonol. ft. h9.88. fl. 1-2.1 7
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Xglobius corlicrrlis Payk.

Yanligen utvecklas Eucnemiderna i liggande stockar, grenar o,d. fraur-
fiirallt av ltivtrdd frimst beroende pi att konsistensen trlir limpligast i
sAdana. Den 27 april 1962 pitriffades dock i vitrtitad ved starka lrn{irepp.rv
Xglobtus corticalis ca 1,5-2 m h68t upp pa en solexponerad, branddiidad
torr ek (Fig- 2.) vid Bitfors nera Alvkarleby i norra Uppland. Angreppet
var koncenlrerat pAL nordsidan diir vitriileveden var ca 5 cm tjock. Ur en bit
ca 1,5 dm ling och 5 cm tjock klicktes ej mindre in ca 20 imagines. Nigra
larver fiirpuppades fdrst efter drygt ett ir och utvecklingen var uppenbar-
ligen fiir dessa minst 2-irig. Arlen konstaterades i omridet {ven i liggande
eklflgor ocksi i vitr6tad ved.

Thgmulus sulrtilis Rtt

Iid bcsiik deD 10 juni 1965 i \luddus nationalpark i Lule lpm. patriiffade
jag 1rA urrdersidan av fntisketickor (Polgporus lontenktitts) pi bjitrkstubbar
i tallhedsartad skog tre eremplar ay frrgm(llus sablilis. Denna art togs fi,rsta
i{angen av \ils Hdglund (2 exemplar) och Thure Patm 19-18 (vid Sappisadsi i
Torne lpnr. respektive L1'cksele lpm.. se Ent. tidskr. 1950, sid. 127). F-iirst
1962 iterfanns arten i form av ett exemplar, sonr Knud Pedersen ti.l.1 tog
vid Iiiruna tTorne lpnr.), och vlterligare har elt erenrplar pAtreffats i
Reivoreservatet 1963 av Gustav Rudebeck (se Lundberg Op. Iint. 1966. sid.
35). Exemplaren i l{uddus var helt vitpudrade av spormjtil frin lickorna.

Eticnurs rrpicalis J. Sahlb.

Sonr framgAr av Bengt Ehnstrtims uppsats i Ent. tidskr. 1963, sid. 7l tog
Iihnstr6m tre exemplar av denna tidigare endast frin Finland kiinda
Enicnrus-art den l8 augusli 1962 vid Birtjirnsberget i Nis. siidra Dalarna.
I'lxemplaren erhtills genom sillning av tjock svampig innerbark pi en ca
3 tn hii8 granstubbe, stiende i tiit gransko8 av urskogstl'p. Fyndet fiiranledde
flera bestik pi platsen och ftitigt sillande siviil av den aktuella som andra
liknande stubbar i omgivningen. dock utan resultat.

Yid ett bestik i Lule lpm. gjorde jag i siillskap med Sven Pcrsson (Jokk-
mokkf en utflykt efter den nl-a regen mot Stora Sjtifallet vister orrr Lule-
luspen natten mot den l0 juni 1965. Pi en lokal med en bick omgiyerr ay
sumpskog bestiLende av enstuka granar och delvis diid bj6rk med rik fiire-
konrsl av tickor, fremst fniisketickor lPolgporus fom?nteriusl, undersitkte
vi tickorna pA jakt efter skllbaggar, sonr i det varma vidret hiill lill pA
undersidan av dessa, tydligen iitande av spormjiilel.

Pi fiirsta tickan erhiill jag helt oviintat ett exemplar av Enicztus rr2icolis
och vi varl dA instiillda pi att forstika ta virt lystmite av arten. Trots rik
ftirekomst av Enicmus-exemplar {iirlas Gyll.. con.simili.s tr{nh.. minulus L.
och lungicole Th.) lyckades vi dock endtrst hitta ett fiU exemplar av rrpicrrlis,
och det satt typiskt nog pi sanrma bjiirk pi sjiilva barken intill tickan.

Yid ett besiik pi lokalen vid Luleluspen den tl juni 1966, d.v.s. ett Ar
senare. iterfann Thor-Bjtirn Errgelmark (Jokknrokk) och jag inte Enicmus
apicalis pit undersidan av fniiskelickor. Deremot hitlade jag pi en bjiirk-
stubbe elt fjolirserenrplar av sleursvampen F'uligo septica och i det syart-
bruna spormjiilet fanns som det brukar giira talrikt av Enicmu.s funrlicolo,
Ent.'hbl. Ts. )ttJ.8a- H. 1-2.19Ai
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Irig. 1. Bokstubbe i l'ars inre ,scrlnod€s
sunguilicollis Panz. levde. Hallands \-Iderd

l0/5 1965. - Foro fiirf.

Fig. 2. I ritr6lad ved pA denna lorra ek
starka angrepp ar ,tglobius co.ticolir. BAt-
fors i norra L-pland 27ll 1962. - Foto f6rf.

men ocksi rninst lika nr,r-cket av (pic(dis..{llt som allt tilvaratogs seledes
i den lilla svampen 16 exemplar ay Enicnus (pic(/is och uppenbart er ntt
arten liksom flertalet andra .,9-nicmr.s-arter ir spordtare och atl arten d{r den
ftirekommer ej alls ir sA siills]'nt. Frigan hr bara hur denna ver stiirsta
Enicmus-art tidigare kunnat undge att uppteckas.

I.at hridius const.icrus Gyll.

Denna art dr i Sverige fremst tagen inonrhus i nybyggda hus dir den bl.a.
konstaterats leva pi mtigelbildningar pi tapetklister. f id klickning av
DorcetooTe punctulate Muls. ur tickor pi granstubbar \PolAporu$ pinicoktl,
som insamlals i stidra Dalarna vid Birtjirnsberget i NAs, erhtills totalt fem
exemplar av l.uthridius conslricaus. -{rten herr [ven i bl.a. Danmark tagits i
anslutning till gran i bamfOrna. Lokalen Ar densamma diir B. Ehnstriinr
tagit bl.a. Enicmus apicalis J. Sahlb. pi (Se Ent. tidskr. t963, sid- 7l l. Ur
tickorna, sonr var starkl siinderiitna. erh6lls dven rikligt nred Enneartltrttn
laricinum \!ell., Cis nilidu.s F., enslaka I)orcrrtome punctulqte sanrt ett
exemplar av Curtodere lilrrm -{ub6, en art, som tidigare ej konstalerats i
Dalarna.

H i ppodamia 0rcrico Schneid.

Yid sillnin8 av ris och lavar pA hedmark med enstaka fjnllbjdrkar den
!3 augusti 1965 erhtills vid Kisoris i Padjelanta nationalpark. Lule lpm. bl.a.
ett exemplar av denna tidigare endast frin Torne lpm. kAnda nyckelpiga.

Adolia lrigida Schneid.

Denna art anses vara en av de sillsyntaste av vira nyckelpigor. Det kan
dirftir vara av visst intresse att S. Persson och fiirf. erh6ll arten i storl antal

Eht.'nol. Tt. -trs.88. H. l -2,1967
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(ca 50-tal e\emplar) vid slaghivning av sdlgbuskar, frdmst Salic alnuca,pi en m1'r intill vegen mot Stora Sjtifallet. Y. Luleluspen den 9-10 juni
1965. I dvrigt togs bl.a. Dorytomus lapponicus J. Sahlb. och salicinus Gyll,
Coccinello ttifesciate L. och ]lelusomu lapponica L.

Xglelinus trcmulicolu Y. Kangas

Under en exkursion den 6 rnars 1966 understikte Jan H0jer och fiirf. en
hdg stubbe av asp vid Faringe ttster om Uppsala i Uppland. Ltt stort anlal
langhorningar kunde spAras. SAlunda fanns angrepp av Xglotrechus rusticus
L., Necgdtrlis major L., Sopertkt perloruta Pall., Obrium conllrnrinum L. och
Acanthoderes clauipes Schrk (sistnimnda i inlillstAende asp, dock troligen
dven i denna stubbe). Angrepp fanns ocksi av Poectlonota uoriolosa Payk.
I den tjocka nAgot svarnpiga barken iakttogs flyghil av en Trgpophloeus-
art, som vid klickning visade sig vara bispinulus Egg. Inblandade bland flyg-
hrilen frln Trypophloeus fanns grtivre flyghil, mindre och rundare [n de av
Obium conthorinum. De liknade mycket flyghilen fdr Xylelinus tremulicola
orh ndrmare understikning av barken visade att anobiid-larver h6ll till dAr.
Aven angreppsbilden var densamma som ftir.Y. tremulicola. Frigan var om
det verkligen var denna art. som tidigare endast tagits vid Kalix i Norrbolten,
eller evenluellt nigon annan Xylelinus-art. Genonr kliickning ur bark, som
togs henr, erhtills ett 30-tal exemplar tv Xgletinus, samtliga tremulicola,
vars utbredninggrins siledes ftirflytlats ca 100 mit stiderut, samtidigt som
f,vndet talar f6r att arten biir ftirekomma i hela Sverige atminstone i de
0stra delarna liksom iven sikerligen i Finland. Arten er dock uppenbarligen
en stor sellsynthet.

Utvecklingen i Uppland tycks vara 2-erig liksom i Norrbotten av larvfynd
att diima (se f.ii. Ent. lidskr. 1961, sid. 67).

I sanrband med kl6ckningar av Obriunt cantharinum ur aspbark frin Bit-
fors i Dalilvsomridet erhiill f.at. Bengt Ehnstrtinr 1964 fvi exemplar av en
.Xyletinus-art, bida honor. varf0r bestiimningen ej kunnat klaras ay. Sanno-
likt ar det iven i detta fall frAga om X. trcmulicola.

Sleaosto/a dubic Laich.
Vid ett besiik pA naturreservatet Hirntiiingen intill Mariefred i norra

Sddermanland den I april 1965 pAlriiffades bl.a. linghorningsangrepp i en
torkande Bren av en alm. som stod exponerat ute pe en iker. Genom kldck-
ning kunde jag faststilla att det var friga om .Slenosloln dubin, vilken
tidigare varken iir kind frin detta trddslag eller pitreffad i Stidermanland.
-{rten rir i och med detta i Sverige kind frin lind, iippeltred, bok och alm.
Sannolikl biir den liksom i Finland dven kunna pitriiffas i klibbal och siilg.
-\nmiirkningsvirt er alt arten, som ju pitriffats pi nigra lokaler inda
uppe i f)alarna, ej tidigare tycks ha tagits i anslutning till Metardalen der
den uppenbarligen ir mycket sdllsyirt.

Bradgbatus lellneri Bach

Denna vivel, som skall leva i ldnnfrukter, er tidigare kind frin SkAne och
Blekinge samt i ett exemplar frln Ostergtitland (Bertil Lekander). Arten
Enlonol. Ts. hc- 88- E.1-2, t 7

ti0 STIG LUNDBERG



BIDRAG TTLL K.iT-NEDOV O}{ SYIiNSKA SNALB.{GGAH IO sl

har framfiir allt trgits i Hissleholurs-traklen irr Gunnar lsrirelsrorr och Folke
Olsson genom bankning ay blommande liinn i uraj nrinad. r'issa ir i flera
exernplar, uredan den andra er nistan helt saknats. \'ireD 1965 besiikte jag
Hdssleholm och fiirviirvade ett e\emplar rv arten av Folke Olsson. Pi hem-
resal till Stockholnr passerade jag Yristerts den l-1 maj och passade ptr att
som vanligt vid besiiken i Yisteris-trakten ta ett sallproy vid basen av en
helt dtid ek i Strijmsholms-omradet, vilkeu visat sig vara tillhnll ftir uranga
rariteter och runt vilken fiirutom jag 6veu Thure Palm, Bengt lihnstrtim,
Stig -ldebralt och tivriga Yiisteris-e[tourologer flitigt sillat och slaghivat.
Silrrnda har bl.a. Errgrrsa coerctate \Iirk., sinurrta Er., Ilolrisodes adneuts
Hanrpe och deluportei Aub6, Scydmaerrus perrisi Rtt., DreTroscio umbrina
Ilr., m.fl. trevliga arter erhellits d[r.

Yid genomgAngen rv sillprovet hemmar krtip till min stora tiverraskning en
Ilnulybatus kellncri upp. Runt eken stir etl flertal liinnar och tvdligen hade
liveln av en ren tillfAllighet hamnat i sillprovet.

F1-ndet ftiranledde ett rrl'tt bestik nigra dagar senare vid Slriimsholm till-
sammans med Stig .{debratt. Trots flitig sAllning, slaghivning och bankning
l1'ckades ri ej fa kontakt med arten, men ner jag inyo passerade platsen
den 2l rnaj hade jag sttirre tur. Srilunda erhiills di ett exemplnr genom
slaghivning arl vegetationen under en av liinnarna intill eken. .\debratt
stikte dagarna efterAt energiskt men fiirgdves pfl platsen, diiremot lyckades
han fA tag pa tre exemplar pi en annan lokal genom bankning av blommande
lOrur. Uppenbarligen iir arten m1'cket sdllsynt i trakten, di den ej tidigare
pitriffats trots alla insamlingar.

Ur samma sAllprov. sonr gnv del f6rsta llrorlybolu.s-exemplare[, erhtills f.ti.
t-tterligare en ny arl fiir Yiistmanland, niimligen Colon lutum Kr. samt ett
exemplar av Tricftong.r srrlcicollis Reich., iven den arten ju betraktad som
en raritel. rnen tidigare tagen i flem e'\enrplar just vid deuna ek.

Gronops inoequalis Boh.

Yid besiik pi Stora Iiarlsti den 29 maj lg65 upp6ckte jag p& vissa stillen
efter strenderna en nryckel riklig fiirekonrst av insekler, frirnst skalbaggar,
som sktiljdes upp pa stranden. Del var hird NO vind och kallt efter att
dageD innan yarnrl yiider ritt pi Gotland. Uppenbarligen rtirde det sig om
djur som svArmal och harnnat i yattnet fiir att nu genom den harda vinden
spolas i land. PA en stricka av ca 2 m tillvaratogs tingrester m.rn och
ytskiktet av sanden skrapades ned i pisar och logs henr. Redan pi platsen
kunde jag plocka in flera exemplar av Gronops tneequdis och :rllt som allt
erhtills ej nrindre iin 116 exemplar av denna tidigare sonr raritet ansedda art.
Den torde i Sverige ej ha petreffats i mer An totalt ca l5 exerrrplnr, varar tre
pi Stora Karlsti av Nils Linnman jusl i vinddrift. Driftmaterirlet inneh6ll
givetvis even andrr fiir Iiarlsiiarna nyr arter och en samnlanstillning ar
dessa avser jag att iterkomma med vid ett senare ti[felle.

Den 18 juli besiikte jag invo Stora Karlsii och passade dA bl.a. pi att
slaghcrva vid Hien. Ddrvid erhtills etl e\enrplar av Gronops innegrralis inne i
snirskogen vid hflvnitrg av vegetationen ca 100 m frin strandlinjen, och
uppenbarligen fiirekonrnrer arten re5lelbundet pa 6n. Deremot kunde jag vid
detta tillfhlle ej hilta arten vid strandlinjen.
$ Entonol. Ts- .lto- 8E. It- 1-2, 191)i
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Ceuthorrhgnchus pallidicornis Bris.

Erhrlllen i stort antal lmer 5n 50-tal exemplar) av Jan Hiijer och ftirf.
genom slaghAvning pi lungtirt friinrst i maj mAnad pi Skokloster i Upland.
Arten er tidigare tagen i Upland av Thure Palm, men i iivrigt endasl kiind
frfln Skflne.

Ceut horrhg nchus conslriclus \{rsh.
Under tidigare ntimnda bestiket pA Stora Karlsd den l8 juli 1965 erh6lls

genom slaBhavning av ltiktrav iAlliurfu otficinalis) flera exenrplar av en vivel,
vilken vid besttimningen visade sig vara denna art, endast uppgiven frrin
Gotland och Skane (lsraelson). Nigra exemplar iakttogs sittande pe fr6-
kapslarna. En understikning av var tidigare Gotlands-fynd gjorls resulterade
i konstaterandet att Folke Kinnman redan 1949 lagit arten just pi Stora
Karls6. Det tycktes derfdr ganska anmiirkningsvert att arten ej patreffats av
Nils Linnman, som ju samlat under niira 30 ir pi denna ii. (Se Op. Ent. 1965,
sid. 185.) En undersdkning av Linnnrans Ceuthorrhgnchus-material visade
emellertid att arten fanns med i detta i flera exenrplar, men bestfimda till
cochlerioe Gyll.. vilken art saledes utgAr fdr Iiarlstiarna.

Ceuthorrhg nchus cochlerkrc G -'*ll.

Kontrollbestinrning av de exemplar, som utgiir underlag fiir rapporten onr
denna art frln Upland och Sddermanland lLinnman. Ent. tidskr. 1965, sid.
27), har visat atl det er friga om exenrplar av florrrlis Payk. Ett esemplar
av cochleriae finns emellertid i Gunnar Sjiidins samling taget den 29 maj
1963 pi Eldgarn i Upland varfiir arlen siledes utgAr endast f6r Siider-
manland.

Ceutlrcrrhgnchus thomsoni Kolbe och cftolgbaeus Gernr.

I Ent. tidskr. 1962, sid. 183 redovisar Thure Palm alt hans ,C. cftalyboeusn-
nraterial innehdll eremplar av C. thomsoni frin Ostergtitland. Genomging
av mitt, Gunnar Sjatdins, Giista Gillerfors, Bengt Ehnstrtims, Einar lVirdns
och T. E. Leilers ,C. chelgbaeus,- material har visat att C. lftomsoni uppen-
barligen dr den vanligaste arten i Sverige. Av totalt ca 30 exemplar har
sflledes endast lre C. chrrlgbctcus patreffats t\'g., leg. Stellan Erlandsson. Ol..
leg. \Yirdn och Ol.. Borga hage 2{ augusti 1966 under l0ktrav, leg. ftirf. ).
C. thomsoni f0religger i ovanstflende nraterial frin Nirke, Stidermanland,
Upland, Yistmanland, Halland och Oland. Pfl Oland har jag tagit arten
genom sallning under ldktrav och i Siidermanland under Akerkril. Besl5m-
ningarna har delvis kontrollerats av.{.. Strand.

Jag vill passa pA att tacka .{ndreas Strand och Thure Palm ftir hjilp
med kontrollbestimningar.
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