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Abstract
LuNonnnc, S. Contributions to the knowledge

of Swedish beetles. 15 (Coleoptera). 
- 

Ent.
Tidskr. 96: 8-13, 1975.

A number of faunistically interesting finds
of Coleoptera are reported. Among the species
dealt with are four ne$' to the country, viz.
Ptinella microscopica Gillm., Afheta tariceroides
Munst., Dirrhagus emgi Rouget (neu' to Northern
Europe), and Pitgophthorus morozoui Spess.

Several finds represent new provincial records.
Three species, viz. Colon calcaratum Er., Corgm-
bites cupreus F., and Ceuthorrhgnchus curuistria-
tus Schze, u'hich have been recorded for Sweden
on the basis of incorrectly identified specimens,
are removed from the Swedish list.

Thiasopltila rotundicollis A. Jansson is shou.n
to be a synonym of Th. wockei I. W. Schn.

Cofon carcararIIm Er. Vid nlina undersё k‐

ningar av svenskt Cο lο n―material har jag
kunnat kOnstatera, att atskilliga ex. star fel―

bestimda i sanllingarna. salunda har allt till

Cο Jοn carcararam bestimt material visat sig

vara andra arter,framst smi ex.av C.α ρρ
`n‐

dピc“ IαfIIm Sahlb. men iven C. brltrtnaum
Latr. och i ett fall C. υ:′nnensθ  Hbst. Detta
giller material i I“ unds museum(inklus市 e

ヽアirёns samling), Gё teborgs museum Och
Riksmuseum samt Anton Janssons sanlling.

Skulle nagOn sanllare ha nlisstankta c.caI‐

carararlt, ar jag tacksam fi lana dessa fё r

kontrollbestimning. Tins vidare bё r arten,

sonl i Cata10gus 1960 upptages fё r Gtl, Nrk,

Dl■ och HIs,avfё ras f6r Sverige.

■9α[わビdピ IIrrt ραIIFdIIm GyH.I samband med
sanning av markfё rna framst runt granar
men iven under bjorklagor pa Hertson utan‐

fёr Lulea pa jakt efter den fёr Sverige nya
Afrlθ′α ra″ ピcθ rο ビdas ⅣIunst.(se nedan)erhё lls

E"ι .rtasた r.96・ 1,75 1-2

flera ex. av ■9αιflピ dたlm ρα′′ピdIInt, sOnl tidi―
gare endast tagits i enstaka ex. l ex.fick jag

l.11.74 och 4 ex. 9.11, medan Kurt Persson

erh611 l ex. 9.11. K. PerssOn har f.ё . redan
1970 tagit l ex.sittande pl undersidan av en

fn6skticka pa samina lokal.

Prビ nιrfa nticroscορビca Glllnl. Vid genOn■‐

ging av mitt material av Prinerfα  fanerrα  Er.

patraffade jag ett ex.(♀ )av P.rrlピ crο scορピca,

som nirmast ar kind fran sydoStra Finland.

Spermathecan hos denna art avviker markant

frin spermathecan hos den till det yttre lika

P.ιθ■lθ IIα (se Die Kiferル【itteleuropas,Bd 3,

s.330). Honan ifraga togs 4.7.68i Nb, Over―

kalix.

Vid genomging av Riksmuseums material

av P. 》ιθn`rra》 hittade jag ytterligare 3 ёx.a、・

P. Inicrο scορピca, Samtliga tagna 8.9.50 1 Dlr,

St.Kopparberg av o.sjё berg.Dessutom
visade sig 2 ex., sonl J. R. Bergvall tagit
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15,7.69 i Jmt, Revsund(cOn. A. Carlsson)

ocksi vara P.mぜ crο scορビεα・

Phirorllヵ us θχ19“IIs Nordm. Denna kort‐

vinge ar uppgiven fёr Sk, 01 0ch Og i Cata_

10gus 1960 och i Svensk lnsektfauna (Palm

1963:106). Uppgiften fё r 01 hinfё r sig till

ett ex.i Riksmuseunl taget av Nils Bruce vid

HornsJon 1938. Jag har undersё kt detta ex.

och trOts att det ir en hona,ar det helt klart,

att det inte ir friga onll P. θ
“
f9“ IIS utan

sannolikt P ρ
`nrtα

オus Sharp. Detta resultat

gjOrde att jag iven linade de tvi ex., sOm

fanns i Lunds museum. Det ena av dessa,
fran skane, visade sig vara en hane av
P. frο ssurus Nordm. Det andra exemplaret,

taget 1925 i Hall, Laholln av M. LindstrOlll,

var diremot en hane av P.′
“
fg“IIs,sOnl bl.a.

karaktiriseras av lang, tit beharing pa in_

sldan av bakskenbenen.

Aven de 6 ex. solll fanns i Gё teborgs mu‐

seum var felbestimda (P. ρ
`nrlarこ

ls Och P.
frοssIII“ s). Varifrin uppgiften fOr Og hir_

stanllnar har jag icke kunnat klarligga,men

da Thure Palm, sOm siilv Saknar svenskt
material, har strukit landskapet i sitt exelll―

plar av Catalogus, anser iag att arten tills

vidare kan utgi fё r samtliga tidigare upp―

givna landskap men diremOt infOras fё r

Hall. Om nagon skune kinna tin ytterligare

ex.a、 denna uppenbarligen i Sverige mycket

sillsynta kortvinge, ir jag tacksam att fi

undersoka dessa.

MycaοροrこISわ ビr22aCl17α ιas BOis&Lac.(ra′ f‐

cornfs Kr.).Del1 7.7.68 erhё H jag pa Hapa_
landa Sandskir l ex. av denna shnsynta art

(Lundberg 1972 a:45). Varje ging jag sedan
dess besё kt On har jag sё kt aterfinna arten,

lnen fё rst l.6.74 1yckades detta.Di jag under_

sёkte en stOck ёvervixt med mOssa och till
hilften nedsinkt i sand, patriffade jag ett

ex.i den murklla veden.Sallning av murken

ved av nedsandade stockar gav ytterligare

ett 20-tal ex Ett par ex erhё lls Ocksi vid

sinning av fё rnan under enbuskar.

Bryο charis incrfnans Gr. I samband med

hёgvatten i Dalilven vid Upl,Batfors 28.7.73

sallade jag lovfёrna intin vattenlinjen.Dirvid

fick jag ett ex.av Bryο charビ s incrf22ans,en art

som narmast ir kind frin Og. NigOn vecka

senare erhё 1l ocksi R. Baranowski ett ex.

genOn■ sanning av fё rna.

7'αchinIIs arrfρ θs 」. sahlb. Om tidigare
rynd i Fennoskandien av denna art se Pallll

(1966:66)och Lundberg (1974b:93). Som
komplement till Palins uppgifter kan nim―

nas, att det i O. Sjё bergs samling befintliga,

oetiketterade exemplaret enligt meddelande

av A. Strand tOgs vid Lakselv i POrsanger

30.6.55.

Vid undersё kni,g aV en vinterspillningshё g

av fjillemmel pa sluttningen av Dundret vid

Gallivare 12.6.73 erhOH jag inte mindre in

4 ex.av TachinIIs arrfρ
`s Och 18 6 ytterligare

l ex.i salllma spillningshOg.

Totalt ar siledes nu 22 ex kinda av arten.

Boわ′凛ビ′′′frlα ραrα dο″α lrrach. Denna kort―

vinge har uppgivits vara synonyn■ till incII―

rofa s“ Icビ′rο 1lS Casey (Lundberg 1972 a:47).

Enligt en undersё kning av A Smetana ir
detta inte riktigt utan Bο ぬθnti′ IIinaヽIach.ir
ett eget slttkte nirstiende ti11■ rl′ こtrοια Casey

(Smetana 1973:351).

3ο flで凛:`′′ビlla ρaradο tr“  finns f.6. fortfa‐

rande kvar i kOmpOsthёgen i Lulel och har

dessutom tagits i LyLpm, Umgransel av
Birger Persson i l ex.127.72

7'omο 9`ο ss(` どこIιefcornis Er  I Sverige ir
denna kOrtvillge hittills endast kind i 3 ex.

fl、 an ctl(Palll1 1 968:106; Hёglunds ex. tOgs

dock ej,sOm dir uppges,vid valleviken utan

pa Rane Ytterhollne 4.548).

I samband med att Ambjёrn Carisson,
Allan I)ufberg Och jag p10ckade bl.a dell lilla

byrrhiden Lピ n171ビChas Pyθ r22α

`“
S Sturl■■64.74

intill framsipprande vatten pi lerunderlag

vid ÅlabOdarna i nOrdvistra Skane tillvara―

tOg jag ell liten kOrtvinge,sOnl sprang undan

da jag klal)1)ade l)a marken fё r att sitta fart

pi smidjuren. Det visade sig vara en hane

av 7'ο r22ο glο ssa r“ιθビcornis. Aven Ambjё rn
Carlsson visade sig ha fatt tag pl ett ex,

troligen i sanlband med trampning.

■ιハ
`ι

αわrilartrlirta Bernh.Som Palin (1970:

238)pal)ekar torde uppgiften fё I PLpnl i

Eηι.71」 sた″θδ ゴ,75 2-2
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catalogus 1960 vara felaktigo Ett faktunl,

som bestyrker detta, ir att fyndet ej finns

infbrt i Klefbecks privata katalog.

_4riθια
“
οrfIIο『

“
m Thoms. Vid ett besOk i

Upl, Batfors 27.5。 73 sillade jag fOrnan runt

savande bj6rkstubbar pa ett nyavverkat hygge.

Darvid fick jag ett ex. av en liten Arhθ ra av

Aricrodoι α―gruppen, som visade sig vara en

hona av Arhθ rrl mο rfこlοranl, fran Sverige

tidigare endast kind i typexemplaret(hane),

taget av Thomson vid Ystad under ett kada‐

Ver (beskriven 1867). Arten ir dock kand
iven fran bl.a.Finland o9h Norge.

■ffl`ια faricθ rο fdθs NIunst.H6sten 1974 var

i Norrbotten ovanligt nlild och tillit sillning

av fbrna hela oktober.I ett sillprov,son■ jag

tog 27 10 ptt Hertsё n utanfOI I“ ulea av fornan

under en bjёrklaga i gammal granskog, fick

jag forutom det andra exemplaret av den

fёr 、・etenskapen nya ノV`IIrαphas Pど rssoni

Franz (Se detta hifte av Ent. Tidskr. s. 1)

iven hane och hona av den fran Sverige
tidigare icke rapporterade ■thFfα  ι

“
tricero:‐

d`.s. Denna art, son■ star nira i nigrfcο rrtis

Thoms., ar i Norden tidigare endast kind
frin norra Norge, dir nagra ex. tagits av

H K.Hanssen och A.Strand.
Kurt Persson och jag fё rsёkte i ca 2 veckors

tid iterfinna sivil Ⅳ
`ι`raρ

fles― arten som
■fh′ fα fα″fcarofdes men utan framgallg, dar_

emot fick vi bl.a. Aクαthidillnt parrfd“m i
6 ex (se OVan), Lα firビ di“ s cο nsrrビcttts Gyll.

1 2 ex. samt de fOr Nb 》nya》 7・ (で cFtyροras

911α driscο pllJα fIIs Pand. och Afontaria (ι わic‐

finα Rtt (tidigare kanad ■. norica Gglb).

Tαεカリροr口s9“αdriSCο PIIIαιIIs ir tidigare bara

publicerad fran Sk under namnet 7｀  s:gni′θr

(Pand.)Kerstens(Israelson 1966:27), nlen
har tagits i flera ex.i」Πlt, Revsund av J. R.

BergvaH(in litt.).

CFlifο ροra crabr`ρ arlcrα ια A.Str.Ytterligare

ett 30-tal ex. av denna art, nyligen rappor‐

terad som ny fё r Sverige(Lundberg 1974 a:

29), har under 1973 insamlats vid Kage i
Vb, dels under varen dels i sept.― ―okt. Dar―

vid har iven honor erhallits. Spermathecan

har visat sig variera en hel del Hos nagra

ex. stinln■er den ёverens med holotypens

E2′ rir7,た r,6 ゴ975 r-2

(Se Palm 1972:344),medan den hos manga
mer paminner om spermathecan hos Oκ y―

ροda crorlθ αιIIIα  Aubё. Samtliga ex. har er―

hanits genom sinning av tjOcka flytrinder

med bl.a.sorkgangar intill Kagein.

1イ

`ο

ιピcα  lo■scI Bnk. Tidigare har jag an―

milt denna kortvinge sonl ny fё r Sverige frin

Sdn■ , Sё dertilje (Iン undberg 1974 a:29). I

samband med sillning 18.5,74 av en barkhё g

vid Harads i Nb i ett fOrsё k att aterfinna

Fα′αgriα cο rlcirtna Er.(se Lundberg 1972 a:

46)erhё llS en serie av ljusa llf`ο ιlca. Nagra

av dessa var llr. flanseni Scheerp, men 4 av

nlina ex. och l av Kurt Perssons visade sig

vara lr. Iο rtsei. M`ο rica― exemplaren erhOlls

i kanten av barkhё gen i sandblandad fuktig

bark.Arten ar nu f.ё.iven antriffad i sё dra

Finland(J.MuOna in litt.).

7'Afで IsορぬビIa rο fandビcο rrls A Jansson.Anton

Jansson  beskrev  (1943:195) rifα s。′flirα

rοオItrldicο rris efter tvi exemplar, holotypen

frin Smaland och paratypen fran Norr―
botten. Genom vilvilligt tilllnё tesgiende frin

Bengt Rapp, som fё rvirvat Anton Janssons

sanllingar,har jag fatt lana typmaterialet och

en nirmare undersё kning visar, att bada

exemplaren tir Th.こ υοc■・
`II.ヽ

V Schn.Thure
Palln,som ocksi granskat de tva exemplaren,

ar av samlna uppfattning.

I detta sanllnanhang bё r papekas att ett fel

insmugit sig i bestimningstabenen fbr Thピ α―

sορhffa i Svensk lnsektfauna, Kortvingar,

7:410. Dir star under 3.: 》Halsskё ld nlinst

dubbelt sa bred son■  ling, 一一 ―― ―- 6. Th.

″οcl・

`j.》

Texten bOr indras till: 》Halsskё ld

ca l 1/2 gang sa bred som lang, 一― 一― ――

6.Th 〔υοcA・cI.》

Fё r de ca 15-ta1 7'■  lυοc■・ct SOn■  jag Och
Thure Palm undersё kt,varierar fёrhallandet

bredd/1ingd mellan l,50:l och l,63:1.

COrこ rr21わ fι

`s cIIPr`IIS F. v. 
αθrll`γinοsIIs F.

Denna art,sonl ir vitt utbredd i Finland,har

av Einar M√ irёn(1947:191)anmilts som ny
fёr Sverige efter ett ex. taget i LuLpnl, Pali

kem. Vi har linge sOkt aterfinna arten i Nb

men fbrgives. 1974 1inade jag exemplaret,

sonl nu finns i I′ unds museum, f6r att
kontroHera bestimnin.Cen, varvid det visade
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sig, att det var fraga om en hane av Cο ryrlt‐

ゎfr′ s s′α
`Jandビ

cas llltill. C. cIIPrθ us utgar

saledes tills vidare ur svenska faunan.

EIIcnanls cα ρIIclna Ahr. Denna eucnenlld

har av Folke 01sson tagits sOm ny fё r Sk i

nordёstra hOrnet av landskapet.Det kan vara

av visst intresse att jag 10.7.74 tog ett ex. sa

langt sё derut soln i Tosterup i sydOstra Sk.

Dct krёp pl en skadad alm. Uppenbarligen

finns arten spridd i hela sydё stra Sverige,

frimst i alm‐ och lindal16er.

Dfrriα 9“ s θtty: Rouget. vid bankning av

hasselbuskar i kanten av en iker intill Hall―

10rl)S hage 28,7.74 erhOll Peter Cederstrёm
ett DfrriagIIs‐ exemplar som vallade problem

、・id bestimllingen.

Exemplaret, en hona, som var av D. ρy9-

″lα εこIS― typ, hade starkt kalninade antenner,

、ilket gjOrde att inisstanken f01l pa den frin

Finland beskrivna D.Iindb`rク ピPalm. Aven i

fl・ a.・ a om halssk61dens form avvek exemplaret

nltlrkant fran D.ρ ygr21α
`uS Fabr.

Vid jimfOrelse med en paratyp av D.
″′1(7わ er9ビ  i Thure Palins salllling kunde
kOnstateras, att exemplaret frin HalltOrp

nl)・ cket liknade rilldbargi i friga om antenn‐

byggnaden men avvek frin denna art genOm
halsskёldens form och l. framfotsleden, som

、al・  anmarkningsvirt ling Och triangulirt
l.ol・ mad p1 01ands_exemplaret.

En examinering av detta med hjilp av
Reitter visade, att det inte tillhёrde under‐

slう ktet ルffcrorr力α9′ s, dit ρygrrtαθIIs, Iピnd―

わrrgf och rθ ρidus hё r, utan underslaktet
r):rrFtagIIs s. str., vilket omfattar bl.a. D.

s“ハr19ergi Mnh.Enligt Reitter kom jag fram

tin Dirrrlα gas θmy: Rouget, en narmast frin

s6dra ンIellaneuroPa kand art (jfr HOrion

1953:316--317).Jag har kunnat verifiera be‐

stimningen genOm jimfё relse med ett ex.av

Orllυf, SOm jag fё rvirvat av J. Gott、vald och

med vilket det svenska exemplaret helt
も、‐erensstimmer.

fёrsta framfotsleden (Se Ovan)och pa den
parallellsidiga och framit hё gvalvda hals‐

skё lden.

Fragan ar nu hur arten kunnat hina sig
gёmd i ett sa val genomsё kt omrade som
Halltorp.Det ar ju mё jligt att den uppfrider

senare an andra eucnenlider och darfё r tidi‐

gare fё rbigatts, eftersom insamlingar sillan

sker si sent sOm i slutet av juli.Det ar
ocksa m6jligt att det ar fraga om en fё rbi―

sedd art, som kan sitta i sanllingarna under

D. ρyθ mαθIIs. Arten skall utvecklas i ekgre‐

nar, videgrenar, hasselved, Inё jligen iven i

bok och ask (Se HOrion l.c.). Det ar saledes

inte nagon brist pl utvecklingsstillen i Hall―

torp.

Dicarca moesfα  F.Trots att Oland hё r

tin de bist undersё kta omridena i Sverige

kan man d慶  Och da patraffa nyheter dir.

Detta ganer kanske inte minst fё r norra
01and, dar de stora skogsOmradena sikert

d01jer atskilligt.Nar jag 2.7.74宙 d Ramsnis
pi vistsidan av ёn stod och tittade pa en

Ⅳoι■orrぬfna maricarα―tall, upptackte jag
helt plё tsligt ett ex. av Dic`rca rllο esra, sOm

sakta kravlade uppfё r stammen.En narmare
undersёkning av 10kalen,som lag strax innan―

fёr strandlinjen,avs16jade starka angrepp av

DicFrca framst pa mindre tallar och i grova

grenar.Ett ex.frin Bё da finns Ocksa i Lunds

museum.
Ⅳritt ex. var av fargen att dё ma ett ёver‐

vintrat fjolarsexemplar.Samtliga Dic`rcα ‐

arter ёvervintrar ninlligen efter att ha linl‐

nat puppkamlnaren i juli― ―bё rjan av augusti.

Det ir f.ё . anmarkningsvirt att inte nagra

fynd av ёvervintrande DIc`rcα ‐exemplar gOrs,

men uppenbarligen gё nliner de sig vil.

ν′クαfonl“ ρ
“
bescθ ns Zett.I Sverige endast

tagen i enstaka ex., de fOrsta i Abisko av

Selllllan. Dessutom skall ett ex  ha tagits

inomhus i Kvikkjokk (Lindroth)och Salto―

luokta,blda i LuLpm.
Frin D. ρyク ntαθus, med vilken den pa    Den 18.6.73 tog jag vara pa en dermestid‐

gl・und av habituell likhet skulle kunna fbr-  larv,sonl krё p utanpa en tallstubbe i ⅣIuddus
、ixlas, skiljes `myf fё rutonl pa de starkt  nationalpark (vid Liggavagindan). Imagon,
kanllnade antennerna och halsskё ldens kant―   som visade sig vara ν

`garο “
α ρabFSCで ns,

ning (Se Reitter)aven pa fOrmen hos den  klicktes 25.8 och var fullt utfargad 5 9.

E″ι riご sた″96 ゴ975 1-2
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Kurt Persson och jag besёkte lokalen pa

nytt l.9。 73 och undersё kning av en likartad

tallstubbe gav da 3 1arver av samma typ.
De levde i gangarna av Erθ mοごas och L`ρ:ura

ln`■ spθ crara l en nistan helt barkfallen gra

hOgstubbe i tat tallskog. Larverna matades

med insektsrester under vintern och en av

larverna fё rpuppades 23.4.74 och klicktes

4.5.

Arten har av Andreas Strand i Norge
tagits i alstubbar i gingar med BIIIs fhο ra‐

cicIIs, medan den i Finland ar kind fran
carrfdiant cο rfaccant‐ gingar i gran. Uppen‐

barligen har tridslaget ingen betydelse.

BοfrlrFdcr`s cο nfracrIIs F. Denna colydiid

patriffas numera framst pa Gotska Sandё n

och Farё n. Aldre fynd ar kinda frin flera

landskap och bl.a. fann jag 2 bakkroppar
1957 vid Overkalix i Nb. Att arten fortfa‐

rande finns kvar pa fastlandet visas ocksi

av att jag erh611 ett ex. vid sinning av den

svampiga barken pl en tallstubbe 24.10.74

vid Tisjёn intin Dalilven i Vistmanlands
lin men ilandskapet Uppland.

Scyntnas lfrllο nff Donisth.Enligt R.D.
POpe(1973:17)kan SCyttn“ s rfmonfビ  Do―

nisth., sonl av flera fё rfattare ansetts fё r

en subspecies av S. redr`n♭ acFtarf Muls. och

i Sverige anmalts fran Han,Nb och LuLpm,
inte uppratthallas som sj■ lvstindig syste―

matisk enhet utan b6r sittas som synOnym

till r`dfanbacheri.

Xylθ finas saacicIIs Lundberg. GenOm un―

dersёkning av typmaterial har J. Gottwald

(Prag)kOnstaterat,att den av nlig beskrivna
χyど

`ι

ビntls succicIIs (Lundberg 1972 b:57-一

59)ar synonym till den mellaneuropeiska
x.pra.lピ corris Lohse.Arten har i Sverige fё r―

utom pa Haparanda Sandskar nu iven rap‐
porterats frin Upl,Batfors(18.6.70U.Gir‐

denfors; senare iven R. Baranowski)sanlt
Sdnl, Tungarn 29.6.69 (fё rf.). Tr01igen finns

arten utbredd i hela Sverige.

Mararldryα  ♭arbαιa F. Denna serropalpid

hёr till vara sallsyntaste skalbaggar. Fё r‐

utom de blda ex., som omnamns av Palm

(1959:292), ar l ex., fran bOrjan bestamt

Eπι.71」 sλ r 96・ F'75 r-2

till M. du♭ [a Schall., taget av Tore ヽヽアiden‐

falk i Sk,SkaraHd ll.7.62.

Den 15.6.72 vttnde brё derna Sture och
Einar 〔ヽarklund frin Skelleftea pl en bok_

stock i Bё da‐skogen pa norra ol och upp‐

marksammade di flera snabbt springande ex.

av en ca 15 mm lang svart skalbagge pa
marken under stocken. Totalt 4 ex. tillvara‐

logs.Da jag senare(genom SVen Backman)
fick tillfalle att granska ett av exemplaren,

kunde jag konstatera, att det var finessen

M. barbαια som patraffats. Exemplaren var

svartbenta och stё rre in vad som anges fёr

arten(upp tin 14 mm).

Jag besokte lokalen i juli 1974 och pa―

triffade da sann。 1lka angrepp i en grOv bok‐

gren i skuggigt lage i narheten av fynd―

platsen.

Som jag nimnde under Dfccrcα mοθsfa har

ovan ar det anmarkningsvart att sa stora
arter kan undga upptickt. Di det galler
」ソ

`′

andry`(barわαfa kan det bero pa att arten

sannolikt fё rekomlner i sma populationer
och fё r ett undangё mt liv.

Fё r fuHstandighetens skull har jag kOntrol―

lerat de 12 ex. av M. d“ bFa fran sk, stehag,

Gyaborg, som finns i Thomsons samling i

I“unds museum. Samtliga, 1lksom ett ex.
markt sk i、、

ア
irёns samling,ar ratt bestimda.

Ca“ fflο rrrlynchas cIIrυ lsfrピ aras schze.Den―

na art infёrdes i Catalogus 1939 fOr Sk pa

grundval av ett av H. Vヽagner bestimt ex. i

Anton Janssons sanlling (Palin 1955:125).

Vid ett besё k hos Bengt Rapp 1973 fann
jag i Anton Janssons sanlling under namnet

cIIrυ ピsfriarIIs tvi  ex., bida bestamda av

H. ヽヽアagner. Bida exemplaren var gamla och

i daligt Skick, lnen ёver9nsstimde vil med

C. ρaIIIdicο rnis Bris., kind fran sivil sk

som Upl. Fё r shkerhets skun har iag litit

L. Dieckmann granska exemplaren och han
bekraftar,att det ar fraga Om c.ρ αIIピ dicο r″ 1ビs.

C.carυlsfrfα IIIs bёr saledes avfё ras fran den

nordiska faunan.

Pfryορぬfiο r口 S r22ο rο zουピSpess.I ljusfangst―
material insamlat 2--9.7.73 i Messaure, I´ u‐

Lpm(leg.K.Miller)patriffade jag ett ex.
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av P. ntο rozο υち en barkborre, som narmast
ir kand fran Kola― halvё n och siledes ar ny

fёr Skandinavien.Arten skall leva i fina gre‐

nar och kvistar av gran.

Fё r lan av material vill jag tacka Gunnar

Andersson och Henrik Vヽald6n (G6teborgs mu―

seum), Roy Danielsson (Lunds museum), Bert
Gustafsson och Tord Nyholm  (Riksmuseum)
salnt Thure Palm och Bengt Rapp,fё r kontroll―

1)estimningar Lothar Dieckmann, Thure Palm
och Vヽaclaw Szymczakowski, f6r fynduppgifter

J R. Bergvall, Lars Huggert, sture och Einar
lヽarklund, Jyrki N[uona, Folke 01sson, A. Sme―

tana och Tore Vヽidenfalk. Ett sirskilt tack vill

jag rikta till Peter Cederstrё m f6r tillitelse att

l)ublicera fyndet av Dirriα 9“ s anty:.
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