
Anteckningar om svenska skalbaggar. V

THURE PALM

Bernbidion lutnigatu.m DIt - Av denna till sydvastra Skine m-
skdnkta art har hittills endast tagits enstaka exemplar, mest pe oppna
strandengar vid havet. Den r4i6 rg49 fann jag vid Lomma en lokal,
ddr B. lumigatun upptredde talrik och var en av de dominerande arterna.
Nigon tillf?illig fd,rekomst pa grund av vinddrift e. d. kunde det ej
vara frAga om, utan lumigalum-lokalet Jdrefdll att vara naturlig. Den
utgjordes av den vegetationsrika sumpstranden vid en vattenfylld ler-
grop omkring en kilometer fran havet.

Marken bestod vid vattenkanten av torvig slamjord och htt$e upp,
i en mot siider vettande sHnt, av sandmvlla pa lerbotten. StaUvis sipp-
rade grundvatten fram i nedre delen av shnten, Her var vegetationen
mycket frodig, bestiende av Chamaenerium, Urtica, Phragmites m. n.
I shntens dvre del utgiordes den av grds och tirter av xerofil tvp. B.
fumigahtm-lokalen beskuggades silunda av de hcigr,.uxna 6rterna samt
hir och var dessutom av enstaka ldvbuskar och torrtrAd. Vid rtramp-
ningr i vattenkanten med vissnade rester av vass och andra vaxtdelar
visade sig insektfaunan vara m)lcket rik. Av carabider fcirekommo ftir-
utom Benbidion fu.migalwn sarskilt B. assimile Gyll., Agonum Thoreyi
Dej. och Odacantha melanuta L.; av drriga skalbaggar voro Cercyon
Ntsh.latus Preyssl. , C oryLophus cassid,oides li atsh , P lenidium luscicorne Et . ,
Olophrum fusar,m Grav., Lesteoa Heeri Fau., Quedius maurontlu,s Gtav.
och Ocyusa maura Er. vanliga . Bland siillsSmtare arter kunna nemnas
Denretrias imperialis Germ. (r ex., n1. tdr Skine!), Slenus sol tts Er.,
Myllaena irluscata Kr. (r ex.) och Athel,a lallax Kr. (ej seltsl.ttt).

C. H. Lindroth (Die fennosk. Carabidae 1945 I, p.22o) betecknar
Bembidion lr,migalam som en halofit art, medan aldra forskare mena,
att den skull.e vara halobiont eller bunden till salina biotoper. Hir
torde dr Lindroth ha ratt. I den ifrigavarande lergropen vid Lomma iir
ndmligen vattnet ej salthaltigt, och arten fdrekommer siillsynt ocksi
pe sumpstranden av den genom samha[et flytande dLn.

Slenus d eclaratus Er. oc}. simillinr ns L. Bck - Dr h. c. L. Benick
har i Kol. Zeitschr. 19,19, p. 95 ro3, p6.visat, att Stephens' Slenus nanus
ei med sekerhet kan tl-das och att den art, som enligt gangse hard-
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bdcker burit det namnet, i verkligheten bester av lve:. declaralus Er.
(nanus alcl.) och sirn;llimus L. Bck. De skiljas liitt pi penisformen och
hanarnas sek. krinskaraktirer, men synas i tiwigt morfologiskt vara all-
deles lika.

Bida arterna Jtirekomma i Sverige. \v declarahts har Benick sett
ex. frrin .{,ng., Vb och Nb, av simillimus frin Nke. I min sanling finnas
declaratr.s, som er den vanligaste arten, frin landskapen Sk, Sml, Hall,
Ot, CO, Og, \rg, !'rmt, Dlr, Gstr, Jmt, Ang, Vb, Nb och simillimus friLn
Og (Ifotala) och Gstr (Griinsinka, Gysinge).

Yad. dr Quedius luliginosus Grav.? - Riitt nyligen har en upp-
delning av den nordiska kollektivarten ,luligiflosusr skett i luliginosus
Grav. och curlipennis Bernh. (Norsk E. T. t915, p. 126 o. f.; Ent. Tidskr.
rg47, p. 4o-4t). Emellertid ha H. Britten (North Western Natur. 1943,
p. 289) och G. Fagel (Bull. et Ann. Soc. Entom. de Belgique, 84, IX-X,
1948, p. 196-199) visat, att den av Gravenhorst ursprungligen be-
skrivna arten ir identisk med Bernhauers curtifennis, varftir den andra
bdr ha ett nytt namn. Britten kallar der. subfuliginosus. Vera arter
b|(ra alltsl benemnas pi fdljande sdtt: luligiuosus (Grav.) Britten (:
curtifeunis Bernh. sensu A. Strand, Paho\; subluligiwszs Britten (:
lu,liginosus sensu j\. Strand, Palm).

Bida arterna ftirekomma enligt Fagel i hela Europa. I Belgien [r
subluliginosus liksom hos oss den vanligaste.

Alhela (H ygroecia'; luridipennis l{annh. - Efter min erfarenhet
iir detta en slamart, som s,lrskilt pa viren dr vanlig vid kanten av sml
uttorkande biickar i skogsravinerna vid Indalsilven (Jmt: Fors sn).
Ndr sntin smdlt, dro dessa backar vattenrika och skdlia med sig l<iv,
kvistar och andra yaxtrester samt en mangd lerslam, som avsetter sig
som en mjuk, iesande bedd vid kanterna, se snart vattnet bdrjat sina.

D5. vd.dret er varmt, ser man en och annan skalbagge springa pi ytan
av slammet, men nigon riktig uppfattning om det rika hsektlivet er-
hilles ej, fiirrd.n man begiuter det med vatten eller fdrsiltigt trampar
tilt det i ytan. Di tvingas diuren fram. Bland Alhela-arlerna domitera
lwidipennis och sulcilrons Steph. En annan intressant a-leocharin iir
Ocalea lalipennis Sharp, som synes leva mera pA djupet av slammet och
ej visar sig, fdrren det grundligt genombltitts. Ddr. Ocalea-atten fore-
kommer, finnes alltid rikligt med ltiv inbiiddat i slammet.

Lomechusa M ariae Palm, nya f1'nd av arten. - Nar faltassistent
Nils Htiglund somrarna 1948 och 1949 reste till nordligaste Lapptand
pi ligelexpeditioner, bad jag honom att sevitt mttrligt stika efter Zozle-
clrrrsa. Resultatet blev ovantat gott. Den a2l6 t9l8 farln Hdglund vid
Soppero (68'5'n. br.) pi torr, sandig hedmark i en murken, liggande
tall 7 ex. tv en Lomechusa-art, som uppehtill sig hos m1.ran Folzica
gagatoides Ruzsky (det. Forsslund). Aret diirpi insamlade han och hans
fru den zo16 ej lingt frin den f<iregiende platsen ytterligare 6 ex. av
salrlma. Lomechusa, som ocksi pi den nya lokalen fiirekom i sd.llskap med
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Fig. r a-_b. Receptaculurn ho6 en f!e[ [ormalt]?en avikande forrn 
^y 

Lomechusa
Maiac Pelrn. 

- 
I.iE- 2-5. Receptaculum hos Scyrfirtls-arter av lrcntolis-gfippen:

2, S. rrlip.s F. Ex. fran a) Sk. Ven. b) Bl. Mjallby. c) Finl. Lojo. d) Tyskl. Diissel-
dorl. 

- 3. S- l/ontalis F. Ex. Iran a) Sk. Iv6. b) och c) Gtl. N,Lr. 4. S. rrian#latis
J. Sahlb. Ex. fren Lpl- Karesuaddo. 5. S. Aferzi Muls. Ex. ftAn a) och b) Bhl.
Orust. c) Ital. Rom. 

- 
Fig.6-7. Aedeagus (fran venhalsidari), antenDer och dgotr

host 6. Anobiurn luliPes F. och 7. A. Thornsoni Xr. Hos,r. Thomsoni intagz pata-
rirerema pe b defl naturligt lege, hos A. luli,es har detr enda utritade paraoere[
blivit nASot stfiickt och utsplrlad. 

- 
Fig. 8. Aedeagus och anteEDernas slutleder

}ros Dorcoroma sena, Pau. 
- 

Fig. 9. A[teDner (avbildade i samma skala) av olika
langd och {orE hos a) ett 7 mm lAtrgt och b) ett rr mm lAngt d-exeraplat ^y 

Anttri-
bus albinus L., bada tatna pa graal i Jmt. Ragunda socken. Orig.
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Fig- 2. I-okal tat Alhela tu"idif.mis Mannh. och Ocaha lat;fenn;s slr^tp i
beckravio vid Indalsllvetr. Jmt: Fors sn. \.lt 1949. - Foto: f6rf.

Fortnica gagatoid.es. Ilrran levde di.r i smi kolonier under stenar
p6. krtinet av en mycket torr, med enstaka tallar be!'uxen as.

Vid bestemningen av Soppero-exemplaren mdtte ov2intade svirig-
heter. Till det yttre liknade de mesl fuIariae. Kroppsl5.ngd, f6rg, skulp-
tur, antennbildaing etc. voro alldeles desamma som hos denna art. Men
betraffande halssktilden kunde man hos somliga ex. se olikleter: sido-
valkarna avsmalnade bakit mintlre starkt an hos Maiae och fdrde med
hinsyn till detta. inllala Zett. i tankarna. Den arten kunde emellertid
ej komma i fraga pn grrnd av skillnader i storlek, ferg, antennledernas
Iorm m. m. Aven genitalunderxikningen gav oklart besked. De hanliga
organen stamde dverens med dem hos Mariae; receplaculum hos z honor
likntde Mariae's, medan samma organs proximala del hos 5 andra var
betydligt mera Lingstriickt, med svagt S-formigt btijd (ej rak) d,verkant.
I fig. r a-b har receptaculum avritats hos ett par av dessa exemplar
(jmf med bilderna i Ent. Tidskr. 1949, p. 99).

Om ej en hel serie Soppero-exemplar av otvivelaktigt samma, Lotne-
rinsc-art f<irelegat, kunde man ha trott, att de fran Malrae (sisom denna
art ursprungligen beskrivits) aw'ikande exemplaren representerade en
ny art. Se torde det likval ej ftirhilla sig. I stdtlet far man mog antaga,
att thorax och receptaculum hos Mariaa variera nigot mera, iin vad som
framgick av de exemplar, som ligo till $und ftir beskrimingen. Den
awikaade formen av L. Maiae kan m5.hd.nda tenkas ha samband med
levnadssattet: i Soppero var verdmyran Formica gagatoifus, i Kihlangi
(platsen diir de fdrsta exemplaren hittades) mtijligen Formica pratensis
Ratz.
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Fig. 3. Bokstubb€ tued Hypebae s fiadqes F. SmaJatrd: I-e.ngemala str. ?/6 1949

- Foto: G. Norback.

Aleochara Bru.ndini Bernh. - Den 417 rgqS fann jag en typisk
lokal fcjr arten vid St. Lule i1v i Jokkmokks socken strax vester om
Messaurevare. Pi den sterila elvstranden vaxte pe sandfldckar mellan
stenarna enstaka frodiga exemplar av fjellvedel (Astragalus alpinu.s).
Ndr tuvorna rycktes upp och jorden skakades tiver en gummiduk,
kommo fem skalbaggsarter i dagen, alla vanliga, namtgen Amara Quen-
szli Schcinh., Tackyporus nitid.ulus F., Al,eochara Brundini Bernh., Hyp-
noidus d,ermesloides Hbst och Adonia vaiegata Goeze.

Bibloporus Hdglundi Palm. - Flera nya Iynd, gjorda av ftirf.,
f<iretigga: Lpl: Jokkmokks sn den 5i7 1948 6? i murken torrbj<irk; Jmt:
Ragunda sn den z5/8 t948 z gg 3 Qp i eiter skogseld torkade bi6rkar
och grialar; Jmt: Fors sn den 2 tl5 r9q9 t;f i murken bjrirk; SmI: Linge-
mAla sn den 5/6 och 8i6 tglg 2 d] i murkna bokstubbar.

Hypebaeus llaaipes F. I btirjan av juni 1949 tog jag i Sml:
L&ngemila sn sammanlagt ro ex. i och pi en mer iin manshtig, grov,
soltorkad, i det inre murken bokstubbe, som delvis alldeles genomdtits
av rovsteklar, Tomoria, Sinodend,ron, Ptilinus ?ectinicolnis L., Melasis
buprcstoides L. och andra vedinsekter. Hypebaeus-ex.rppehdllo sig serskilt
i Tomoria- och rovstekelgangarna, sAlunda i de ltisare vedpartiema, i
vilka de riirde sig mycket snabbt. Under en av dagarna, som var valrn
och kvav, hade flera ex. krupit ut pA den blottade vedytan, diir de kipte
or4kring, men vid minsta fara hastigt fdrsvunno i xvlofagemas flyghil.

I

I
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Fig. 4. Torr avenbok med vitriitved och utbrett angrepp av Phloeol/ya ruIi?es
Gyll. samt ttvdst i toppeD av Conopal?us testace&s O\. Sk. Skd.ralid. .r/s 1949.

Foto: ftirf.

Samtliga exemplar voro honor och ett par av dem nykliickta och out-
fairgade.

EypebaeNts llaoipes sTmes vara en mycket sellsl,'nt art, som i friga om
sina levnadsvanor awiker frin de flesta andra malachiider. Dessa leva
som larver visserligen ofta i tredstammar, men som fulibildade vanligen
i blommor. Dr Lirdroth har ftir snart 3o ir sedan {unnit r ex. av ff.
llauipes p2L den >tuseniriga eken> vid Bosj<ikloster i Skine, men i dwigt
er intet fdrut kant om artens levnadssitt hos oss. I Tyskland har den
enligt Reitter antri{fats rbesonders au{ Hainbuchen, die Larven in den
Gdngen anderer X1-lophagen in Hainbuchholzl.

Dasytes coer*leus De G., tivervintringsstadiet. - Det er rett
ovanligt att skalbaggspuppor iivervintra. Den zlgtg4g Iann jag vid
Riistinga i SkAne inuti ytveden av en nigot murken stengselstolpe av
ek med angrepp av heteromerer och anobiider nAgra hiriga skalbaggs-
puppor, ungeIar..s mm linga. De togos med hem, och puppaskarna
placerades ute. Annu i slutet av oktober hade klackning ej skett, varfdr
det var tydligt att <ivervintring normalt skulle ega rum. Vid jultid ham-
tades pupporna in i eldat rum. De klaicktes efter en tid och visade sig
va.ra- Dasytes coeruleus,

H arm'inius undulatus De G. - Den sydligaste svenska lokalen
fcir denna art torde vara Sml: Lingemila sn, der jag i b<irjan av jurti
rg49 fann ett ex.

't
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!'ig. 5. Avbhst, murken ekglen med bl. a. larver och pttppor a! Gnotirius
octoPunctolus F. SEl. St!6mserum. "ln tg+9. 

- 
Foto: R. Wideofalk.

Hypoganus cinctus Payk. - Artens biologi skall enligt Reitter
(Fauna Germ. III, p. zr9) vara daligt knnd. De brokiga larverna finner
man i stidra Sverige i diverse ldvtredshg, kanske oftast i ek och bok.
De uppehilla sig vanligen enstaka, alldeles som ,4dalocrzc-larverna, vilka
de i sitt upptredande iiven i tivrigt erinra om, i murket tre med vitritta
och livn2ira sig sannolikt fttretradesvis av den m)'celhaltiga veden. I
fingenskap hillna larver har jag sett gnaga p6. sidan. \reden kan ha
olika fuktighetsgrad, men ej se[an ar den ganska torr. Utvecklingen er
fleririg. Ftirpuppningen sker inuti vtket, elter allt att dtima i augusti.
Der. zlg tgqg antriffade jag vid R<istinga i SkAne i murkna stengsel-
stolpar av ek nykliickta imagines i puppkamrarna, Liknande iakttagelser
ha gjorts pi hem{iirda triiddelar av bok och histkastanj. De fullbildade
skalbaggarna hmna vtket pi viren.

M elasis buprestoides L. - En i xitlra Sverige flerstiides ej ovanlig
art, som utvecklas i olika slags l6vtriid, kanske frimst bok och avenbok.
Virket skall vara torrt samt helst solstekt och mycket hart. .{rten slir
lika giirna till i stammar och stubbar som i grenar av olika dimensioner,
med eller utan bark. Blott en gl.ng har jag funnit arten i skugglege i en
liggande bokstam med begynnande uppltisning av ytveden. Larv-
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gengarna ge ofta diupt in i veden i radiens riktning samt dro raka eller
nigot buktiga. Larven intar vanligen vikt st2illning i gingen och skjuter
efter hand borrmr6let bakom sig. F<irpuppning sker i gingen pi efter-
sommaren. I slutet av augusti har jag antrnffat slval lan'er som puppor
och nvkl?ickta imagines i puppkammare. Fd,rst i iuni fdljande ar lemna
de fultbildade skalbaggama virket. Utvecklingen ir minst z-Arig.

Trinodes hirtus F. Den 15/6 r9r19 tog jag vid Aharp i Skine
talrika larver och puppor av Trinodes i det inre av en murken ek, r'ars
svampiga ved alldeles s<inderatib Lv El'ed,ona agaricola Htxt oc}r Dorca-
lou.a chrysomelina Strm. Prov pi veden hemfdrdes fijr studium av artens
biologi. Larverna uppehtillo sig sarskilt pi med miigel eller spindelviv
tiverdragna, snustorra vedstycken, der de levde av insektrester och annat
avfall men ocksi gnagde pl virket. Liksom hos minga andra der-
mestider igde ftirpuppningen rum i den sprengda larvhuden. Puppor
klicktes i slutet av juni. En del av larverna <ivervintrade emellertid,
\-ilket tyder pi att utvecklingen, etminstone i vissa fal[, kan r2icka mer
ain ett er.

Cicones variegatus Hellw. - Arten torde cj vara siillsynt pl
Sdderisen i SkAne blott den eftersdkes pe de rdtta lokalerna. Detta ir
under barken av bokar, som angripits av Ustulina maxittt. Denta
svamp fdrorsakar, siirskilt pl mossber,'u,xna stammar, stora samman-
hdngande, till en bdrjan askgra, senare brunsvarta skorpor, rilka bruka
begl.nna pi sjuktiga stiillen av veden i fdrdiupningarna mellan rotbenen
och strecka sig ett stycke uppet stammen. Ofta er svampantreppet
inskrankt till ena sidan av tredet, som ej behtiver vara daitt.

Niir jag i btirjan av september 1949 uppehdll mig pi S<iderisen, I6re-
kom Cicones i sttirre antal i itskilliga Ustulina-bokar, ofta tillsammans
med.l[ycetophagus atomariusF. Den triiga, i f<irhitlande till omgivningen
rskyddsfiirgader skalbaggen dr mycket svar att upptecka, ner den sitter
ortirlig pi. insidan av bokbarken eller pi svampskorpan. Aven i sill-
godset fttrbiser man litt Cicones. Ett litet saflprov, som iaB tyckte var val
genomgan8et, fick sti kvar i pisen dver natten. Dagen darpa hade ett
ro-lal Cicofles-ex., som ej ftirut observerats, krupit fram pe tygpesens
veggar.

Ennearlhron lilum Ab. - Hittitls blott kdnd frin urskogs6arna i
nedre Daliilven, der ett Iatal ex. erhillits vid siltning av murket ek-
virke. I bdrjan av juni 1949 fann jag arten i stort antal i Sml: Linge-
mila sn. Att den upptacktes diir berodde egentligen pi en tillfiillighet.
Sillgodset frin cn kullst6rtad, murken bokstam hade genomgitts, men
kastades ej bort utan Iick vara kvar i tygpisen. Fdljande dag sutto
negra vtterst smi individ av en lingsmal cisid pi pisens vdggar. De
hade krupit fram ur sillgodset, diir de pi grund av sin trdghet och graa
ferg ei fdrut observerats. Skalbaggen var Ennearlhron lilutn. Samma
bok undersdktes derefter nogtrant, och det driijde ej ldnge, innan stora
kolonier av den lilla arten uppdagades pi insidan av den varmfuktiga
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och nagot svampiga innerbarken. De s,.ntes leva av en m6geltiknande
svamp, men hade ej trangt in i denna utan gnagde den frAn ytan. Under
samma bark fdrekommo bland andra skalbaggar Micromalus flaoicoruis
Hbst, Plegad.erus cacsrrs Hbst och HyPophloeus unicolor Pill.

Scymnus lr oulali s-grrpper. - Sisom vid ett tidigare tillfllle
\isats (Ent. Tidskr. 1944, p.r-8), kunna hanarna litt bestimmas pi
genitalkaraktarerna. Deremot ha sv6righcterna varit stiirre att at-
skilja frin normaltypen i frd.ga om fd.rg, form och punktering awikande
honor av arlerta nrlipes F., lro alis F. och Apetzi Illuls. En unders<ik-
ning av receptaculum seminis hos dessa arter har emellertid givit till
resultat, att organet i tveksamma Iall skulle kunna anvdndas som hjdlp-
medel vid bestimningen. Endast honor av till arten sdkert fixerade
exemplar, d. v. s. sidana som tagits tillsammans med hanar pe samma
lokal, ligga till grund ftir undersdkningen.

Olikhetema mellan arternas honliga genitalorgan ero ej stora, och
smdrre variationer slmas f<irekomma (fig. z-5). Likvdl kan man ur-
skilja en fdr varje art utmerkande typ hos organet, vilket best].rkes even
av de indextal, som erhillas, da man meter och jdmf6r liingden av den
distala och proximala delen:

Distale delens llngd proxi-

rulipes 9 undersd'kta ex.

mala deletrs lengd

.. 2,7-2,9
lrcifolis rr r r ... 2,3-2,5
Alctzi 8 r r ............. 3,4-3,5
triaagularis r unders6kt r ..,.......... 2,25

Indextalet fdr triargularis lir alltsi ungefiir detsamma som t6t luli|es,
men dessa arter skiljas i rcgel dndock Htt pa fergteckningen och punk-
teringen. Receptaculums proximala del synes hos ,/i4rrgularis pA. sidoma
vara mera ii.mnt rundad iin hos raliy'rs. Av figurerna torde i tiwigt fram-
ge, att den proximda och distala delen iiro mindre viil avtransade frin
varandra hos Apetzi och att ortanet hos lrontalis er grdwe dn hos de
andra aiterna-

Stephanofachys linearis Kugel och substrialus Payk. - Den
6/7 1948 fann jag vid Sarkavare i Lpl: Jokkmokks sn nagra barrtred, i
vilka bida arterna fiirekommo tillsammans. Sommaren fdrut hade ett
par medelgrova tallar (15-25 cm vid brh) starkt skadats av skogseld,
dock ej dddligt. I den sotiga barken, som satt hert fast vid den dnnu
firska veden och var ftiga kidig, levde i gr5nsen mellan bark och ved
talrika larver av sannolikt bagte arterna, av vilka ett antal imagines
antr?iffades. Samma ved hade ocksi angripits av Asemum slriatum L.,
som enligt min erfarenhet gdrna utvecklas i rotbenen och baspartiema av
branda barrtrad med fortfarande frisk och fuktig ved. - I en bredvid-
striende ihjilbrdnd gran Ianns under den lossnande barken enbart nigra
imagines av StephanoPachys subslfiatus. I splintytan syntes emellertid
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artens skarpt utmejslade larvgingar, vilka visade att utvecklingen i
denna stam sannolikt varit r-arig.

Anobiuru r*lipes F. och Thomsoni Kr. - -{tt efter Reitter
(Fauna Germ. III, p. 312-313) ftirs6ka bestimma dessa arter, ar ganska
vanskligt, emedan flera av de i handboken upptagna kinnetecknen va-
riera. Detta gav frirf. anledning att litet nermare studera artema. De
biista artskiljande karaktererna ha befunnits vara: de hanliga genita-
licrna, antennerna och tigonens Iorm, sisom fig. 6-7 utvisa. Till bil-
derna mA fogas nigra kommentarer. Av genitaliernas inre byggnad har
endast preputialsecken med sina karakteristiska taggar antytts. Deras
l6ge kan pi skilda preparat synas negot olika i frirhallande t l sAckens

1 fultstendiga utstjelpning genom penistippningen. \'id bed<imningen
av antennernas och tigonens utseende mAste kdnen noggrant hillas i
sir. Efter matningar ha f<iljande relativa matt erha[its:

9. antennledens lingdTsammanlagda Hngden av 3. 8. lederna:

niifes 6 o,9-r I o,k,g Thomsoni d r,3-r,6 91,2-14
Ogonens liingd,'dgonens bredd (medeltal):

rulipes g 2,2 ? 2,5 Thomsoni il r,8 q 2,o

Anobiutn rulipes och Tltom.soni ha ocksl olika levnadssett. Den fdrst-
namnda arten a.ngriper fdretrAdesvis olika slags ldvtred, den senare
huvudsakligen gran. .

Anobium costatun: Arrag. - Arten torde ej vara ovanlig pe Sitder-
isen i Ski.ne. I bdrjan av september 1949 fann jag den pi Ilera stellen
i pA marken liggande 5-r2 cm grova bokgrenar med hird, halvtorr ved.
Larverna hade med sina relativt glesgiende gingar i alla riktnintar
genomborrat grena.rna. Tillsammans med dem antriiffades ocksl en
och annan fullbildad skalbagge. Dessa belunno sig iinnu i puppkamrarna
+ djupt in i veden. .{ngreppen s}'ntes ha pagett i flera 6r.

I samma grenar hittades even Hedobia imperialis L. och larver till en
tredje anobiidart, som nar detta skrives innu ej kl?ickts. Hedlbiq im-
ferialis levde i ved1.tan, dar larver och i sina kokonger innu vilande,
fultt utfiirgade imagines autriiffades.

X yletinus-arternas lewadssiitt. - Genom Janssons och Lundblads
systematiska utredningar kunna sldktets arter numera sekert bestiimmas.
llen om deras utvecklingsbiologi vet man annu mycket litet. Thomson
(Skand. Col. Tom. 5, p. 169) anger, alt han.s Pectiflatus, enligt Jansson
(Op. Ent. ry$, p. 2i bestaende av lsclinahts F. och langilazsis A. Janss.,
skulle leva i ugamla stubbar i granskogar,r. Jansson har firnait peclinatus
F. pi den barkltisa stammen av murkna ekar, och sj:ilv har jag tagit
Hanseni A. Janss. i en murken ekstubbe under ftirhdllanden, som pekade
pa att arten utvecklats i stubben. Niistan alla andra Xylelinus-tynd. ha
mig veterligt giorts lid hivning, ofta diir murkaa ltt\.'trad funnits, De
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utlendska handbtickerna, t. ex. Reitters Fauna Germ. III, meddela,
att Xylelinas-aftema leva i ruttnande virke eller treartad substans, i
plantors marg och betrilfande en art t. o. m, i torr spilhing.

Den 616 tg4g lyckades jag Iinna nigra larver av Xyletinus hngitarsis
A. Janss. vid Str<imserum i 6stra Smiland. De levde i den murkna
toppanden av ekstangselstolpar. En puppa, som hittades inuti virket
tillsammans med larverna kldcktes der 916 tg4g. I samma stolpar fdre-
kommo Leltura tnaculicornis De G. (puppor och imagines) och Ptinus
rulipes Ol. (talr. imagines).

Dorcatoma serra Panz. - Nils Htiglund har viren 1948 och r9.+9
kliickt talrika exemplar av denna art ur en murken och mycket grov
bjtirkstubbe, som tagits hem frin Gullgruva i Stilerala sn (Hls.). Lar-
verna levde av Polyporus laeuigalus och den uppmjukade ytveden ndr-
mast under svampen, diir ocksi f6rpuppningen i regel iigde rum. LIt-
vecklingen s)mes vara minst 2-er.

De svenska ex. ha jiimfdrts med {yra <isterrikiska, som dr H- Franz,
Admont, varit vdnlig skicka mig. De stiimma helt 6verens med varandra
utom i det avseendet, att de svenska individen genomgiende dro mdr-
kare, helsvarta-mdrkt rtidbruna, medan de utlindska alla ha en ljust
rtidbrun Iarg. Av vira svenska arter llkr.ar serra kanske mest chrysotne-
lina Strm, men avviker bl. a. genom 6versidans punktering, antennerna
och hanens genitalorgan (fig. 8).

Orchesia undulata Kr. - Lokalt talrik i svampig ytved av diverse
lii\,tradshg i s6dra Sverige, di.r jag funnit arten pe ett tiotal olika platser
och flera ginger klackt den. .Ett typiskt angrepp skalt beskrivas. Den
zolto r9q8 antrdffades i Vg: Oglunda sn stora larvkolonier i den svam-
piga, mycket fuktiga ytveden av ett vindfnlt kdrsberstred. I samma
skikt funnos ocksi larver av Pyrochroa coccinea L. och Denlicollis linea-
is L. Orckesia-luverna levde tett tillsammans, f<irekommo endast i
en storlek (8j mm linga) och voro till fiirgen sn<ivita. De dvervintrade
och f<irpuppade sig den 5-ro/5 1949. Klackning igde rum den zo/5
4/6. Dock s5mes fdrpuppning kunna ske even pe hdsten. I Sk: Skdralid
hittades den z8/8 1949 i svampig bokved puppor, som kldcktes en vecka
senare. Utvecklingen ar sannolikt r-erig.

Phloeotrya ruliPes Gyll. Ndr jag sommaren 1949 bes<ikte Sm6-
land och SkAne, tntrdllades Phheotlya rulipes i stort antal pi Iy'ra olika
lokaler. Artens pistidda sellsynthet torde nog mest sammanhiinga med
dess undang<imda levnadssett och nattliga vanor (jmI Opusc. Er:.t. 1944,
p. r3). Med ledning av dr Janssons uppgift, att arten pi Gotska Sanddn
uppehiller sig pi torra hasslar med lavliknande, gulbruna svampar,
letade jag vid Strtimserum i Smiland den 6/6 e{ter just sedana stammar.
De visade sig vara rett vanliga. I den f6rsta, som unders6ktes, funno:
utbredda angrepp av Phloeotrya, och samma var fiirhallandet ocksi i
andra liknande stammar. En del buro spir av iildre angrepp och voro
alldeles perforerade av skalbaggens cirkelrunda flyghal. I de tr?iddelar
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(5 ro cm), dar angreppen pagingo, hittades endast puppor och enstaka
nyklickta imagines. Veden var utvandigt dnnu timligen hird, men inuti
s5. uppmjukad av svampmycel, att den kunde brytas stinder med fing-
rarna. Larvgingama slingrade i det inre av veden; de voro jamf6relse-
vis korta och Iyllda av ett skarpt gult gnagrnjtil. Puppkamrama lAgo
i regel blott nagon centimeter under vedytan, i vilken larvema, sisom
fallet ofta ar med tridinsekter, hade gnagt utgingshdlen i det nirmaste
fiirdiga. Utvecklingen ir mdjligen r-d.rig.

Ett par dagar scnare patr[ffade jag dter I'l oeolrta i Lingemila sn,
men di i bokgrenar, som lange legat pi marken och diirfdr fitt upp-
mjukad, svampig ved. Angreppet var av samma typ som i hassel-
stammarna. Endast puppor observerades. Trdddelar frin bida de
nimnda lokalema hemfdrdes. Pupporna khcktes i hela juni, rikligast
i veckan ftjre midsommar. Skatbaggarna visade stor ljusskygghet. Av
minst 50 ex. ld.mnade ej ett enda klaickningsladan och kr<ip fram i dags-
ljuset. De sutto vanligen pi de stilleu av vedbitarna, dir svampar
vexte, och ato sannolikt av dessa. Ner de oroades, flydde de genast
och giimde sig pi baksidan av trastyckena.

N:ista gang, i slutet av augusti, sag jag Phloeotrya pi tvi lokaler vid
Skiiralid i Skine. Pi den ena levde arten i ett svampigt vindfiille av
bok, pi den an&a i en murken avenboksstubbe med vit riitved. Vid
denna tid fdrekommo blott larver, vilkas identitet kunde laststillas
bl. a. genom i samma ved hittade limningar efter imagines.

Phloeotrya rulifes synes dltsir ej vara bunden till nigot visst trddslag.
Si iir det ocksi med mdnga andra lttvtradsskalbaggar. De kre,va ei ett
bestiimt triidslag, men ero mera nograknade med beskaffenheten hos
veden, sAsom dennas I6rmultnings- och fuktighetsgrad, liige i ftirhrillande
till sol och lrus o. s. v.

Hyfulus quercinus Quens. - Den zo/ro 1948 antriiflade jag i
0glunda sn (Vg) talrika larver i den barkfallna, murkna och nAgot
svampiga ytveden alldeles vid markltan pe mycket Bamla och grova
ekstubbar- Larvema grivde oregelbundna ldngsgingar, fyllda med ett
brunt gnagmjtil, i grinsen mellan murken och fastare ved. Samtidigt
hittades i puppkammare levande imagines, vilka silunda av allt att
dtima klS.ckts pe hdsten. Redan i mitten av april 1949 krtipo de full-
bildade skalbaggarna timligen allmiint fra.m ur veden och visade sig
giima i kliickningslidans glasrtir. De h<isten r9.+8 iakttagna larvema
f6rpuppade sig sannolikt i augusti 1949, ty redan i mitten av september
antraffades eter nyklackta imagines i veden. Utvecklingen sJmes vara
minst z-arig.

C onoqal,pus leslaceus Ol. - Sommaren 1949 tog jag arten pe flera
platser i Skine, dlr den siikerligen skall visa sig vara ftiga selkjmt, om
dess ftirstadier efterxikas. De fullbildade skalbaggarna ser man deremot
mera sparsamt i det fria. I Alnarps park voro den rr-15/6 larver i tvl
storlekar och puppor vanliga i grenar och stamdela! av hassel, bok och
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ek, som ldnge legat pe marken, blivit svampinfekterade och {itt alldeles
mdr vitrdtr.ed. Arten trdffades ocksa i annu staende, avbrutna torr-
hasslar, pA vilka veden t. ex. vid en brott),ta sugit at sig mycken fuktig-
het och fatt den av insekten fordrade mjuka konsistensen. Ofta givo
hackspetth anvisning om, r'ilka stammar som voro angripna. Larv-
gingarna slingra mycket tiitt i triiddelens hngdriktning och iiro I1'llda
med gnlt gnagmjtil. Puppkamrarna ligga mest nara vedytan. Puppor
klicktes den 1316 rol7 1949, de flesta Itire midsommar. Av ett 3o-tal
erhillna imagines tillhdrde ungefiir r/'3 huvudformen och zl3 v. flaticollis
Gyll. De fullbildade skalbaggarna kropo girna {ram i dagsljuset. }Iinga
av larverna frirpuppades ej sommaren 1949, vilket tyder pi minst z-irig
utveckling hos arten.

P6. SdderAsen (Skaratd, Rdstanga) voro Conopalfus-larver i slutet av
augusti likas6. vanliga pi bok, ek och avenbok i mjuk ved med vitrdta.
De kunde sikert identifieras pi samtidigt funna limningar efter ima-
gines. I klibbal och vildapel hittades larver av samma t!?, med den ka-
rakteristiska, tvart avskurna tappen i bakkroppsspetsen. Aven dessa
hiirde Itirmodligen lLll Cotuopalptus teslaceus, om ej i stiillet Osphya bi-
lunctata F. kunde komma i friga. Larverna tldl ConoPoJpus och Osphya
skola nd.mligen mycket likna varandra (Danm. Fauna Biller XII, p. zzq)-

Gnoriruus octoputuctatus F. - Den 616 t94g upptacktes vid
Strtimserum i Smiland talrika larver i tre olika storlekar och ett 2o-tal
puppor i det inre av en nerblist, 3o cm grov, murken ekgren. Pupporna
vilade i av den rridbruna rdtveden tilh.erkade kammare, vilkas lasta v?ig-
gar p5. insidan voro sldta och glittade. AIIa puppor hittades i grinsen
till det fasta vedskalet, minga mycket nd.ra varandra. Larverna levde
ockse fdretredes!-is i och av detta skikt. Flera av de ljusgula pupporna
medtogos jamte tremidlet hem Itir kltlckning, vilken emellertid miss-
lyckades. Sannolikt aro pupporna mycket timtaliga, sedan de flvttats
frin sin plats i veden. Skalbaggens identitet faststeUdes genom larv-
bestzimning och vingskal av imagines. I samma murkna ved levde
Elater- och Prionychus-larver samt lan en llll Mycelocharu linearis 1ll.
oc}r Ulomq culi-naris L.

Phymatod.es leslaceus L. a. variabilis L. - Den a2l6 rg19
togos vid ALoarp i Skine larver, puppor och enstaka nykldckta imagines
i kastved av ek, pi vilken barken satt hert fast. LarvgAngarna gingo
i barken och splinten, som endast grunt Iirades av dem. F<irpupp-
ningen egde rum i barken eIer i splintytan. De flesta pupporna
kliicktes den a5 z5i6 tg4g.

Variationen hos Anthrib*s albinu.s L. - Detta ir en till det yttre
mycket ftir,inderlig art. Storleken vdxlar frin omkring 7-rz cm, tack-
vingarnas grund{arg ftan svart-brunt; deras framre vita teckningar
kunna hos skilda individ vara ratt olika i storlek och form. Det mest
idgonfallande ar emellertid den htigst betydande variationen hos hanens
antenner. Ledernas inbcirdes liingd .ir o{ta si olika, att man kunde miss-
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t?inka, att ytterlighetsformerna representerade tv& skilda arter (Iig. g).
S5. slmes dock ej vara fallet. Jemna dvergengar meUan sedana former
finnas, de fiirekomma ej siillan tillsammans, och en unders<ikaing av
genitalierna hos ett stort antal hanexemplar har ej givit nigot beliigg
f6r, att det skulle vara lriga om mera en en art.

Dryo!htotNts corlicalis Payk. - Det 916 l949 fann jag vid Sand-
bickshult (Smf) talrika larver och imagines i en murken {urubrd.da, som
lag hbeddad i gammal sigspAn. Larvema levde i riitveden, vilken i
alla riktningar genomgrevts med slingrande, oregelbundna gangar. I
det inre var brddan ennu frisk. Angreppet piminde i h6g grad om Eze-
,rords-arternas.

Ttypophloews. - I Jemtland och Angermanland fiirekomma i
aspar, stundom i samma tred, tre arter av sliktet. Sedan de jdmfiirts
med av Spessivtseff och Eggers bestiimda exemplar i Statens Skogs-
forskningsinstituts samlingar, har det fastste[ts, att tva av arterna med
sikerhet iiro as|edus Gyll. och bispitulrs Egg. Den tredie liknar mest
Fgers' discedens, av vilken ockse flera ex. (det. auktor) finnas i institu-
tets samlingar. Arterna kunna skiljas pi fdlrande satt:

T. asleralus Gyll. - Liten art, 12-t,6 mm. Halssk6ldens bakre del
fint och glest punkterad. Tickvingar nestan sHta, med mycket otydliga
firor och avrundad bakkant, ej sl hdgvdlvda som hos 6wiga arter, borst
korta och glesa, mellanrum med korta fjiitlhar. J. Tickvingarnas bakre
sluttning btirjar vid deras mitt, normalt med en tand pe vardera sidan.r

- Granskat material: ca r5o ex.
T. bispinulus Egg. - Medelstor art, i,4-2,o fim. Halssktildens bakre

del tett och kraftigt punkterad. TS.ckvingar med fina, men itminstone
Iramtill tydliga firor, hdgvdlvda, nagot tillsmalnande vid bakkantens
rundaing, borst negot lingre och mindre glesstiende it hos asfelalus,
mellanrum med lingre fjA[har. d. Teckvingarnas bakre sluttning b6rjar
lingt bakom deras mitt, normalt med tva tander pl vardera sidar. -Granskat material: ca r5o ex.

T-? discedens Egg. i. l. - Sttirre art, t,8-2,2 mm- 0versida mindre
gldnsande an hos 6wiga arter. Halssk6ldens bakre del tett och kraftigt
punkterad. Teckvingar med mycket tydliga, grovt punkterade firor,
h<igvilvda, bakkanten arrundad utan tillsmalning, borst nagot kortare
och grd,vre al hos bisq;nulus och tiitare 'dr. hos aspeaalus, mellanrum-
mens fjiillhir som hos bispinulus. J. Tiickvingarnas sluttning btiriar
lingt bakom deras mitt, normalt med tve tender pl vardera sidan.

- Granskat material: 75 ex.
Beskrivningen pb, d.iscend,ens torde ennu ej ha publicerats. Dlrf<ir

vigar jag ej med sdkerhet hinfdra de norrlendska exemplaren till denna

r Tackvingsluttnitrga.rnas tlDder hos de olika arternas haoar slmas variera en
del, ej blott i storlel och inMrdes avstllnd utan ocksa i fraga om antal. Det ar
salunda ej ovaDligt att linDa tve tAnder (varav den ,lamre mycket liten) hos asy'rra-
,rs och tre taDder (den {remsta liteD) h$ bis?inulus.
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art, se mycket mer som iag ei haft tillfiille jiimf<;ra dem med nagot al-ex.
av grantdatus Ratz. Denna afts hane skall blott ha en tand pe vardera
teckvingen (jmf {otnoten sid. r42). Crunulqlus s}'nes eljest efter be-
skrivningen mycket likna bispinulus- Pt grund av den konstaterade
variationen hos hanarnas tande! pe teckvingarnas bakre sluttning ar det
mihiinda tvivelaktigt, om bspinulus kan uppriitthillas som art.


