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Abstract

LUNDBERG, S. Contributions to the knowledge
of Swedish beetles. 16 (Coleoptera). 

- Ent. Tid-
slir. 97: 15-20, 1976.

A number of faunistically interesting finds
of Coleoptera are reported from different parts
of Sweden, among them some new provincial
records. Biological or ecological notes are given
for most of the species. Of special interest are
the observations made on Melantlrlla barbata
F. and Asclera sanguinicollis F., both of which

belong to the rarest of Swedish wood-boring
beetles. Melandrga barbata was found, in Norr-
botten, to live in decaying trunks of aspen lying
in very shady, moist places in forests mainly
composed of Norway spruce. The development
seems to be triennial. Asclera sanguinicollis was
found in two localities in Scania. In both cases
it lived in rotten wood in narrow holes in old
beech trees.

Darο rlecι
`s sθ

ριιnfriο nαris Gyll. Av denna

dykare, som i Catalogus 1960 ar upptagen
f6r 》Lapponia》 , log jag 19.9.69 1 ex. l ett
vattenhal inom naturreservatet Puolva i Lu―

Lpm.

Eο carο ps lα ppοnfcas Szymczakowski.Den‐

na nyligen i Ent.Tidskr.(96:3--7)beskriVna

catopid sё kte jag iterfinna varen 1975, men

vid mitt bes6k 7.6 hade arten tydligen redan

limnat virdmyran(Fο rmlca ramanf).Den
21.8 gjOrde jag ett nytt fifingt fё rsёk. F6rst

9.9 1yckades jag erhilla ytterligare 18 ex. av

Eο cαιοps genOm sillning av myrsamhallen

frinlst i murkna granstubbar pa fyndlokalen,

ett gamlnalt hygge i Reivo― reservatet, PLpm.

Jag har fbrgives sOkt hitta arten i Iン uIン pm
och Nb hё sten 1975.

PhifοrlrFIIIs sphagnicο lα SjOberg.Di jag pa
jakt efter■οttι chaSα ″arrθrtii Palm slllade

det inre av en SPIlα gnII凛 ノIIsCIInt― tuva med

ett samhille av myran Fο rr2tica arα lθnsis Pa

en ristalllnyr vid Sangis i Nb 13.9.75, fick
jag 3 sma PifIorllhals― ex., vilka samtliga var

sphagnビ εοra.

origoι α θrarlarfα  Er. Arten ar i sverige

uppgiven frin Sk utan nirmare fynddata

(Palm 1968:20).Den 4.7.73 fick jag l ex.

genOm sinning av ruttnande svampar、 'id en

grOv bOk i sm,Virnanas.

Tο mοglο ssα IIIι

`ビ

cο rnfs Er. och Tflfrlο ♭fus

braυピρ
`n■

ビs Kies. Tidigare har jag beskrivit

fyndet av 2 ex.av Tomο θlο ssα vid AlabOdarna

i Sk (Lundberg 1975:9). Den 24.5.75 sё kte

vi lterfinna arten och lyckades ёver fOrvan―

tan,dock ej pi fjolarslokalen utan pa kanten

av en lergroP, dar vi fick inte lllllindre in ca

25 ex. Flertalet erhёll vi genom att sё nder―

dela det ungefir centilnetertjocka lerlagret

pa grusunderlaget Och sillao Leran var be―

vaxt lned en spid mossa av Pο ryfrlchιlnl― typ.

vid sallningen fick vi Ocksi den endast ca

l lllin stora Thfrlob:us braυ :ρθrlnfs i 100-tals

ex. Denna art ir tidigare endast kand frin

2 1okaler: dels just frin AlabOdarna (2 ex.

leg.s.Palmq宙 st),dels fran en numera fё r―

stOrd lokal i nOrd6stra Sk, dir Folke Olsson

fitt den i stort antal genon■ sillning av lung_

mossa(MrrrChanffα ροJυ r21ο rphα)Vid kanten
av vattenhil.

vidÅ labOdarna fick vi vid sallningen iven

bl a. Faragrfα rJ、 οrα cica Cust, G`ο ryssIIs cr`―

llltraι as Rossi, Lfntnichas Pygntaι
“
S Sturn■ ,

Cυfffas sericalls Forst., Syllcaryplα  ″lfgrffα

Paln■  och sθιビθθrα  111・  samt Lビοdθs ουαIIs

Schm. och bαdfa Sturm.

Eη′.rj′ sた″ ,7 f,76 ゴー2
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Lο m`chusa ttα rピαο Palln. Den 19.5.75 pa‐

traffade Kurt Persson och jag arten i stort

antal (6ver 50 ex. tillvaratagna)hoS Vird_

myran, Fοrmica gα 9αfοfdas, vid Kuoka i

LuLpm. ⅣIyran var vanlig dels i granstub‐

bar dels i bjё rklagor och praktiskt taget varje

samhalle innehOll exemplar av L. marfaθ .

Senare, 7.6, fanns fortfarande enstaka ex.

kvar hos my■orna.Den 31.8.75 fick iag ocksi

l ex. av L. Imarfaθ hos F. 9agarο fdθs under

barken intill basen av en stiende gran inom

Blikё lsreservatet i Nb.

Mθοιビca rοhs`ビ  Bnk. Viren 1975 under―
sbktes pa nytt den plats dar Mθ ofica rOhs`ビ

togs 1974(se Lundberg 1975:10).Sillning av
jordblandad bark gav ett loo― tal ex.M`ο ficα .

Bland dessa dolllinerade M.Iο isθ f,men iven
M. 五αnsθ ltビ  Scheerp. var vanlig. Sttkerligen

kan M.Iοis`[patriffas pa liknande biotoper

i hela Sverige.

Pantα nο fα  ttι
“

sθII Bernh. Denna vackra
kortvinge, sOm uppenbarligen ar rovdjur
frimst i barkborregangar i barrtrid, anges

av Palm (1972:367)sisom myCket sallsynt
och tagen i ca ett 20-tal ex.allt som allt.ヽ/id

genOmging av ett mycket intressant fangst_

material, som erhallits av skogshё gskOlans

Ent. avd. Ined hjilp av fOnsterfi1lor upp‐

hangda vid travar av barrmassaved i /ヽstm

och Vrm,har jag funnit 26 ex.:Vstm,Gryt‐

hyttan 1972 1 ex.7,22,26,28.6 och 4.7,2 ex.

12.6 och 7.7, 3 ex. 11.7. ―一 アヽrnl, N. Skoga

1973 1 ex. 16.6, 1l och 14.7, 2 ex. 5 och 7.6,

5 ex.30.6.― Vrm, Rldahё jden 1974 1 ex.

13.6 och 10.7.

vid sallning av barken pa en hё gstubbe

frin en stOrmfalld tall strax utanfbr Reivo・

reservatet i PLpll1 9.9.75 fick jag f6rutom

en lningd PIα cこIsα iven l ex. av Pθ nfanο rα

凛
`IISerf Exemplaret togs i gangar av stё

rre

margborre, som utvecklats under somlnaren.

Drap`ιθs bigIIIιαfIIs Pill.Denna lilla vackra

throscid ttr av Thomsom uppgiven fё r Vg

(Sch6nherr)men ar under 1900-talet endast
patriffad i Hornsё―omradet i sm. Arten har

ansetts hёra till virmerelikterna och har tidi―

E″ι r,asλ″.97 ゴ″6・ ゴー2

gare endast tagits i enstaka ex. sittande pi

bl.a.grova bOkstubbar(Lundblad 1943:191-一

192)。 1971 pitriffade emellertid Bertil Sand‐

gren l ex. under en bridlapp vid 16vtrads_

sigen i HOrnsё  och 1972 togs ytterligare en‐

staka ex. dar dels under bridlappar dels
sittande pi stockar. Thomas Sandgren och

ヽヽアilly Kronblad har dessutom patriffat nagra

ex. sittande pl ekstockar respektive i spor‐

lnjёl under bark pl ett hygge vid Alsterhus

(KrOnblad 1975:64). Sommaren 1975 togs
ytterligare ex. vid sagen i Hornsё  (bl.a. av

Gёsta Gillerfors och Rune Vヽidenfalk)oCh

vid ett bes6k i Hornsё ―omridet i nlitten av

juli passade jag pl att titta efter Drapθ fθs.

Den 19.7 pl efterl■liddagen,di det var halv‐

klart,upptackte jag endast l ex.son■ satt pa

en planka, men dagen efter, di det var sol‐

sken och varmt(ca 25° ),lyCkades det bittre.

Pi en liten niverbit, ca 2× l dnl, satt inte

nlindre an 15 ex. och mellan kl. 15.00-―

16.00 riknade jag in ёver 50 ex., son■  dels

sprang Omkring pa firsk sigspin eller pa
bjё rkniver eller satt pa undersidan av niver

och bradbitar pi sigspanshё garna, dels kom

flygande och slog ned. I sigspanen strax

under ytan vaxte en vit svamp sOm luktade

starkt och uppenbarligen attraherade Dra―

ρθιθS・ Samma svalllp fOrorsakar vitrё ta pa

bjё rkligOr Och fanns f.ё . pa den bjё rklaga,

i vilken Rickard Barano、 vski 1974 hittade ett

nyklickt ex. av Drα PιιιS Vid Bitfors intill

Dalalven(BaranOwski 1975:105).

Genon■ sillning av den svampiga sagspanen

vid sagen i HOrnsё  erhё lls fёr ёvrigt bl.a.

Difο tta cranαια F., Scα pflο sοma αgαricln口 m
L. och _4ι Aθ fa sο dαごis Er. Fragment visade,

att noshornbaggen (OryCres nasfε οrnfs L.)

ocksi utvecklades i sigspanshё gen,Och Rune

ヽヽアidenfalk iakttog f.ё. flera ex. av Dircaι α

αrrsfraris Frm i sigspanen, en art av vilken

jag sig nagra ex. sittande pa bjё rkstockar

20.7.

Uppenbarligen utvecklas Drapθ ιθs bigIIffa―

ι
“
s  i  sigspinsh6garna  och  har  liksom

″ymenο ras dο IIbrferi NIuls, som gir i barr―

tradssigspanshё gar i HOrns6-omridet,lyckats
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anpassa sig till denna konstgjOrda biotop.

Arten bё r eftersёkas vid andra lё vtridssagar

i sёdra Sverige. Ambjё rn CarlssOn har f.ё .

patraffat fragment under en brada vid sigen

i JLllgunnen.Intressant ar den linga flygtiden

fёr arten, fran maj in i augusti med sanno‐

likt maximum i juli.

Dピρ■yIIIIs lanaras F. Det ovantade fyndet

、'id Bara pa Gotl 1973 (G6sta Glllerfors in

litt.)av denna raritet, som under 1900‐ talet

endast tagits i l ex。  1 0g av A. 」ansson,

gjOrde att vi spanade efter brinda trad pa

Gotl vid besOk dir 1975. Pa en del stallen

tycks bё nderna branna vegetatiOnen i dikes―

kanter, men mestadels ar det askar som
dOdats och pa detta tradslag vaxer uppen_

barligen inte den svamp, skiktad dynsvamp,

Dαrdfmビα (Hypο
“
yron) conCantrica, i vilken

DビρhyII“ s utvecklas. Strax N H6rsne hittade

jag dOck en Oxel med dynsvampar,sOm var

helt s6nderatna och innehёll dels Lfrar9us

cOnnθ
“
us Geoffr. dels Dピ phυrras I“ rtα !“s.

Totalt erh01ls 15.7.75 3 imagines och 6 1arver

av den sistnimnda. Ur larverna klicktes 2

imagines 29.8 och l imag0 13.9.En bidragan―

de orsak till att arten lever kvar pa Gotl kan

vara 16vingsskёtseln, varvid ris o.d. arligen

branns.

Bοrirfdares cο nfrαcrals F. Denna colydild

ar sedan ganllnalt kand fran Farё n Och Got‐

ska Sandё n. Daremot kanner jag inte till

nagon rappOrt onl fynd fran sjalva Gotl.Den

18.7.75 tog Jag dOck l ex. under barken pa

en Eremο ιθs‐angripen tall strax N Rute.San‐

nolikt finns arten pa limpliga 10kaler pa hela

Gotl.

xylerfnIIs υαθdθ rο θ
`nsls Lundberg. Denna

XyJ`′ inIIs―art har i Sverige endast rappor‐

terats frin Hallands ViderO, dar O. Lund―

blad tog typmaterialet 1951.Da arten nu ock‐

si l)itriffats i Tjeckoslovakien (Gottwald in

litt.)borde den finnas mer utbredd i sё dra

Sverige.Si tycks ocksa vara fallet.Den 20.7.75

tinvaratog jag nimligen ett dOtt Xylθ オピrlus―
ex.,son■ satt fast pl ett hasselblad i Halltorps

hage p1 01. Exemplaret visade sig vara en

2

hane av X.υαθdθ rοθθnsis.Bland nigra Xyra_

ffnas,som jag bestimde at Sven Backman,
fanns ytterligare en hane fran ol, tagen vid

Tveta kvarn 22.6.73.Troligen har arten nagot

med ek att g6ra, da samtliga fynd ar gjorda

l omraden med ekskog。

Ascrerα sαng“ fnfcο rrfs F.Denna art hё r till

vara sallsyntaste vedarter. Fё rutom ett en‐

staka fynd i Bl(Palin 1974:203)ar den en_

dast kand fran sk,varifran den rappOrterats

dels fran Hickeberga (Berdё n) dels fran
Sёderasomradet (Lennart Lindgren, Rune
Vヽidenfalk,Jan Hёjer)・ Samtliga fynd utgё rs

av enstaka ex. tagna i juni――juli i blomlnor,

framst ilggris.

Den 6.4.74 undersё kte Jag ett rё thal vid

basen av en grov bok i Skaralidravinen.
Halet var vint mot sё der och pa grund av
sipprande vatten hade en seg r6dbrun rё tved

uppkOmlnit. Nar jag petade i denna, fё ll en

imagO av A・ scrara sαrlgIIfnピ cοrris franl, men

trots ytterligare letande kunde jag ej upp_

tacka larver eller gangar i det tranga halet.

Jag besё kte lokalen pa nytt i juli 1974

utan framgang men vid ett besOk 6.12.75
1yckades jag bittre. Utgangshal i den harda

ytveden visade,att ett exemplar gatt ut varcn

1975, och i lnjuk rё dbrun rё tved under den

sega Och harda ytVeden patriffades tvl ilna‐

gines i puppkanlnlare intill varandra. Arten

ar sann。 1lkt beroende av denna specicna rё d_

bruna ved (Rftyncο [us― ved), SOm utbildas i

tringa hal, vilket f.6. bekraftas av fynd av

2 ex. i en vindfalld bok i Hackeberga(Peter

Cederstrё m och AmbjOrn CarlssOn in litt.).

Denna typ av rё thal ar ovanlig i Skaralid_

ravinen,lnen finns fortfarande i Hackeberga

i de ёverariga, 。fta ihiliga bOkarna, troligen

mestadels i anslutning till kajbon o.d.Det ar

dirfёr synnerligen angeliget, att si minga

sonl mёjligt av de innu kvarvarande ёver‐

ariga, grova bOkar, som finns i Hackeberga_

trakten, skyddas, sa att denna stora raritet

bland vara vedskalbaggar kan leva kvar.

Artriピ cIIs♭ f】ηacararas IH.Den 6.6.75 skulle
jag demonstrera fOr den finske cOleoptero―

10gen Jyrkё シIuona hur vi tagit rifrt。♭fIIs

E"ι .ri」 .λ r.97・ 197δ ・ゴー2
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pusillimus Heer i ett grustag vid Persdn utan-
f6r Lulei och skvalpade derliir upp vatten
pi sanden \Iid kanten a\. en vattengrop. Det
enda djur, som hdrvid kriip fram Yar en hane

av ,{nahi.rs bimaculatus, ett iiverraskande
f]'nd, eltersom denna art tidigare ar tagen

endast i Sk, Bl, Hatl, Gotl inklusive GSand

samt Vrm (Gillerfors in litl.), lrlmst i sand-

dynet pi striinder. ,\rten iir emellertid i Fin-
land tagen upp till Uleiborgs-trakten och

fiirekomsten i Nh hiiDger uppenbarliSen sam-
maD med den finska utredDilrgeD.

Melandtga barbdta F. I en tidigare uppsats
(Lundberg 1975: 12) har jag omnemnt de

svenska f1'nden i\- ]lelendrga D(rrD(:laa t.o.m.
1972, di 4 ex. togs pe nolra Ol undcr en bok-
stock. Viren 1974 hittade Rickard Barano\I'
ski 2 imagines under barken pA en liggande
bok i Skeralid och vi har der siikt efter an-
grepp, hittills dock fdrgives.

Den 28.9.75 unders6kte jag vid Kliivertriisk
mellan Lule:i och Alvsbyn i Nb en liggande
asp i tet granskog och upptiickte dA intill ett
angrepp av Sinodendron cylind.i.um L. ul-
gingshirt i helt barkfria delar av stammen.

H:ilens dimensioner' och svagt ovala form
passade ej in p:i nirgon av de arter, som er
kdnda frin asp, och efter niSot letande lyc'
kades jag hitta fiirska angrepp med larver i
puppkammare. Pri larven kunde jag konsta-
tera, att det var friga om en serropalPid,
och med tanke pi den nordliga lokalen var
jag fdrst inne p:i tanken, att den kunde vara
Phryganophilus .ulicollis F., som ju iir kdnd
frin Jmt och Ang.

Vid hemkomsten kunde jag emellerlid
genom s{udier cv Pclmr besliri\ ning av
Phtqganophilus-larven snabbt utesluta den
arten. Det kunde konstateras, att det i stiillet
var frriga om en Jrel(n.l.y( arl. Den sir-
priiglade biologin, som helt avvek frin den

hos Melantlt.rltt dubia Schall. (denna art ir
bunden lill diida bjdrkar med liis vitr6tad
ved) och niirmast fiirde tankarna lill Melan-
dtga caniroides L. (kiind iuin Sk, Halt och
Bl) gjolde, att jag gissade, att jag helt ofdr-
nrodlt stiitt pri ett rngrepp a\ lf?lendrga bar-

Ent. 'f i.lskt. 97 . 1974 . 1 2

Dota i Nb efter att fiirgeves ha letat efter den-
na art bide pi Ol och i Sk. Ett av de tidigare
fvnden gjordes ju dock i Norrland, even om
det var 40 mil liingre siiderut, vid Frensta i
Medelpad 1936. Just vid Kliivertresk har jag
f.ii. pAtriiffat atskilliga s]'dliga arter, vilkas
nordgrins i Sverige herigenom dndrats ennu
radikalarc, exempelvis Eicolgctus btutneus
G]'11., Eldte. nigtotldous Gze och Quedias
microps Gr.

Yid en jimfiirelse med larr'en arl Melcnd.ya
drDia framkom inga t\dliga skiljetecken och
fiirsiik att pfi lokalen ifftiga och pri andra lik-
artade plalser med liggande gamla aspar finna
bevis i form av imagofragment misslyckades,
lrots att jag kunde konstatera arten i ett l0-
tal stammar och tillvarata elt 30-tal fullviixta
larver. Karaktelistislit var dock att de full-
ylxta lar'\'erna \.ar malkant mindre dn rllelcrr_
drga duDio-larver och att biologin helt atvek
frin denna a s. Jag hade ingct annat ntt
giira iin att med spiinning alvakta klick-
ningen av larvmaterialet. Efter nedkllning
togs delta in 10.12. Ttlerr visade det sig v:rra
m)'cket svirrt att hilla den r:itta luktiSheten
fdr lalverna. -A.v de 30 larverna erhiills en-

dast tvA puppor', dessa dock redan 19.12. Den

ena pupprn dog men den andra klAcktcs 27.l2
och resultelade i ett felfritt ex. lT' den !iin-
tade arten, Meltndrga b(l.D(rta. Ut yedbitar
kliickles ytterligare 1ex. 10.1.76. I mols:rts
till exemplaren frirn Ol och Sk var brida
typiskt fergade, dvs. hade ljusa ben och pal'
per'.

Dri biologin hos ,llelandrga barbata mig
veterligt icke tidigare beskriyils utan e.r'ter

cndast rappor'ler'zrts txgen som imago i och pli
dil'else liivtrld, frdmst bok, och fl-rgande mot
Ijus. skall jag hIr nllnrcrc be.kriti sngrcp.
pcn i asparna.

Samtliga aD8repp hal konstaterats i grml
ligol av asp mcd undanlag av ett fall, dri ett
par hrver (av vilka en fullviixtl pitliiffades
i toppdelen av en ca 5 ir tidiSale ayrcrkad
asp. Utmerkande har. yarit rtt de angripna
stammarDa har leg2rt mycket skuSSigt i iet
skog ofta med gran som dominerande tliid-
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slag Och i ren nordslutining, dvs pa myCket

kalla och fuktiga 10kaler  Angreppen har
varit koncentrerade till barkfallna delar av

stammarna, som ofta lcgat mer eller mindre

nedsjunkna i mossan Flcrtalct angrepp har

funnits pa sidorna av stammen nara mOss_
ytan men i nagra Fall pa stammens ovansida

l)en avverkadc loppen lag dOck ca o,5 m

Over marken och angreppen fanns dttr i gran_

scn mOt resterna av tunn fastsittandc bark

Angreppcn har Oftast skett i ansluining till

gamla llackspettbOn, vid kvistknolar och vid

brickskador, som uppkOmmit, di stammen
fallit omkull Larver av ire dimensioncr har

pitriffats i samma laga,vilkct tyder pi tre―

lrig utvcckling, Och angrepp kan av gamla

lltgangshal att d6ma fOrsiggi langc i samma

stam Stammens tjocklck vid allgreppsstallena

har vixlat frin ca 15 cm upp till myckct
grOva dimensiOner

I.arvgingarna ttr vanligen koncentrerade

i ett gytter Och avslutas OFta med ati larven

g6r cn gAng av upp till drygl l dm langd

straK llndcr den harda ytan PllPPkammarcn

llig6rs av en utvidgning av gingen l nagra

Fall har larverna Frin dct inle av stammcn

■tit sig ut mOt ytan Och legat vinkelratt mOt

dcnna nled endast ett ca l mm tjockt skikt

kvar fOr imagO att ata sig ut genOm Vedens

kOnsistens har i allmanhet varit anmark―

ningsvart hird, starkt vatinig, IIAgOt vit―

rOtad l den avvcrkade loppcn var veden dock

markant lorrare och 10sare pi grund av lag_

ringsrOta

Arten gynnas uppenbarligen .t、  6veririg

skOg med gamla lagor av asp mcn 〕,all tyd‐

ligcn leva kvar i ansade bestind i Och med

att den kall utvecklas i avverkningsavfall

Sannolikt kan lamplig kOnsistons i vissa Fall

薇ven uppkOmma i stul)ヽ ar eller rotl)cn av

d6da trad

Flyghalen har varie】 at i storlck frin 6,5×

3,5 mm ned til1 3,5〉 く2,5 mm Till formen ar

de gcnomgiendc Oval・a 
「

て,rulonl Sino(Icndroll

l〕 ar larvor av 7・
`,■

ο
`ι

そs c[:rSOr I´  oc1l Srral:_

ク
“

ri`〔  9[:″
`′

riノαヽ riat`[ I′  pitriffats intill pl_
gnellde allgrepp av Mc7α

=lイ
ry`〔  b`:r♭

`ι

′
“

Ftirutom yid Kliivertriisk hann jag, innan
sndn kom, ocksi konstatera arten vid Kus-
triisk strax NO Boden och sannolikt kommer
det att visa sig, att den har en sammanhengan-
de utbredning i hela tistra Sverige. I s1d-
ligaste Sverige sker utyecklingen k^nske
huvudsakligen i bok, evenluellt ocksfi i nigot
annat tredslag.

Hgpophloeus lraxiii Kug. och longulus
G]ll. Dessa bida tenebrionidel uppges leva
undel barken pi stiende ipid-angripna tallar
och granar. Jag hal ftirg:iyes lctat efler dem
pfr en mengd lokaler pti st:iende d6ende lriid.
Fiirst 1975 kom jag i kontakt med dem men
dri genomgirende pir liggande stormfillda eller
avbrutna tallar, som torkat snabbt genom
starka anBrepp av ipider.

H, lrarini har ja8 tagit i totalt 5 ex. i lvri
grova tallar inom domiinreservatet Pellokielas
iLul-pm. ltminstone 2 ex., tagna 7.8. hijll
till i gingarna av Ip$ sex(l?ntclus Bdrn. 3 ex.
erhiiUs 14.9, I av dessa i g:rmmal miirgborre-
gang.

H. longultts har jag tagit i m]'cket stort an-
tal pir ett 10-tal avbrutna och vindfillda stam-
mar av tall i me[gborregingar och i girngar-
na av O.tft.rrnir[s proximus liichh. och 1ps

e(.tminetus G1ll. i s:iviil Nb som Lul-pm. I
en starl, som lig starkt solexponelad i elt
skogsbrl'n niira Nattbergsheden i Nb, togs sli-
ledes 21.8 iiver 50 imagines fiirutom puppol'
och larver.

HAlobius ttat$uer$ooittetus Gze. I sambaDd
med att Folke Olsson och jag undersitktc
Dlomvass efter lragox$ nodul(rrus Gtll. i
kanalen frin Lina mtr vid Dalhem pri Gotl
hiltade jag fragment av H. trettsuetsoltittatus.
UDdcrsiikning av liirdviixten, f aclielblomstcr,

{.iav elt 1o-tal imagines. Fleltalel clhiills gc-

nom doppning r\. yiixtens rotdcl i lattnct.
.\r'lcn iil rt Iiir Gotl. men dcn jir uppon-
barligcn fiirhisedd. Bengt Ehnslriim koDsta-
terade den niimligen iiven vid )l:isterm\'r.
nigr,r dagar senare.

Oorussomerus (' pul,rttus lJcck. I)enna Iivcl
iir i STerigc cndast kiiDd llrin Gotl, diil rn-

″″′ 7ル′、λ′ ,7 ′rl,` 7-′
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staka ex. dels tagits genom slaghivning (A.

Jansson,T.Nyholm,J.R.Bergvall,J.Hёjer)

dels p10ckats krypande pi marken eller sal_

latS(B.Ehnstrё m).

Enligt Urban (1929:7← 77)skall arten

leva i rotpartiet av bl.a. nysbrt, prastkrage,

fargkulla och rёlleka. Den fullvaxta larven

gar ned i marken pa hosten, dar forpupp‐

ning Och klickning sker,eventuellt iven ёver―

vintring。

Bengt Ehnstrё m visade oss pl de lokaler

vid Stinga, dar han tagit nigra ex., och
16.7.75 angrep vi den misstankta vardvixten

baldersbri (プリarriCarビα ピrlο dοra). Stjilkarna

visade sig vara urholkade av Cθ uriοrrhyn_

chIIs r“ 9“IOSus Hbst,vars larver vid tidpunk―

ten ifraga atit sig ut och gitt ned i jorden

f6r fё rpuppning. Sma larver och aven pup‐

por av Apビ οn cοnノ r“

`ns Kby fanns i nedre
delen av stammen och i ёvre partiet av roten.

Dessutom patraffade jag larver och aven pup‐

pOr av vad som miste vara Cο ryssο ttθ ruS.

Dessa hade gnagt framst i ёvre delen av■ot‐

partiet och i vissa fall urholkat nedre delen

av stjalken. De fullvixta larverna hade inte

gnagt sig ut Och gatt ned i jorden fOr fOr―

puppning, sOm fallet varit i Tyskland enligt

Urban, utan stannat kvar i vixten och fё r―

puppat sig. I ett fall patriffades 2 puppOr

i stjalken, av vilka den ёverst liggande lag

ca 2 cm fran marken, i ett annat fall hade

larven gnagt i ёvre delen av rotpartiet och

fё rpuppat sig i en seg kOkOng av gnagspan

belagen pl utsidan av roten menan tvi stjil―

kar. Klackningen skedde fё r nigra puppor
25.7,30 7 och 3.8 och utfirgningen tOg ca en

vecka.Den fullvttxta larven och puppan skil―

jes latt frin Cι
“
fflorrfllJllcFlus ragII10sas och

五p:ο rt cο llノ rtrθrts pi Storleken.Larven av den

lika stora Ps“ dο sfyp‖
“
sp:J“凛nus GyH.ut‐

vecklas i blomkorgarna Och gar ned i jorden

f6r fё rpuppning.

Bengt Ehnstrё m besёkte lokalen, ett grus‐

tag, l bё rJan av oktober 1975 och hittade da

2 imagines av Cο ryssο marus, som lag kvar i

puppkamrarna i rotpartiet.Utgingshal visade

dock, att vid detta tillfalle flertalet exemplar

hade lamnat vardvaxten.

Jag vill tacka S. Backman, R. Baranowski,

A.Carlsson,P.Cederstr6m,B.Ehnstrё m,G.Gil‐

lerfors, F. 01sson och K. Persson fOr fyndupp‐

gifter.
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