
Filrde resan till Gotska Sandiin. I

A\TO\ JANSSON.

Sommaren 1946 gjorde jag i sillskap med en annan entomolog, Bengt
Rapp, 0rebro, ett f<imyat besrik pi Gotska Sandrin och vistides dir
14 dagar, 3-r7 juli. Det var den fjdrde resan som iag fdretagit tiU 6n
fdr att studera dess insektfaula. Di de entomologiska erfarenhetema
frln de tre fd,rsta resorna nedlagts fdrst i boken Die fnsekten-, MJ,rio-
poden- und Isopodenfauna der Gotska Sanddn (Orebro r9z5) och Supple-
ment till Die Insekten-, Myriopoden- und Isopodenfauna der Gotska
Sanddn (Entornol- Tidskr. 1935 s. 52-EZ) samt 6ns inseli:tfauna och
dirmed fdrbundna omstendigheter nu kunde anses ratt vdl kdnda, av-
s{g jag denna ging icke egentligen att gdra studier f6r ytterligare kom-
plettering men vdl att inrikta mig pi vissa grrpper, vilka tiden icke
medgav etna mera ingi.ende unders<ikningar vid friregriende besdk,
friimst di smasteklama. Emellertid blev det under den korta tiden fdr
besriket nu klart att det fort{arande har sitt intresse att med vissa 5.rs
mellanrum fi en bild av insektfaunans pa 6n sammansattning fdr att
kunna gdra jdmfdrelser, se vad som ar kvar av 6ns speciella sdregenheter
i insektvag, vad som f6rmerats eller avtagit eller fdrsr,,unnit, vad nytt
som kommit dit, och konstatera om tin fortfarande dr ftiremi.l fdr in-
vasioner av flygande insekter frin friimmande hill o. s. v. Och med
anledning av att fri.gan om avsettande av hela Sanddn som naturlredat
omride fortfarande var aktuell, var det av intresse att fi se hur pass
hirt de awerkningar av skog pl Sand6n vilka ftiretagits iren fdrut,
gett at tradbestendet och den inverkan de kunde tankas ha haft f6r
6ns speciella vedinsekters fortbestind.r

1 Detrna mitr redogorelse ha! betraffarde ioledning, Coleoptera o. s. v. lange
Iorelegat ferdig i manuskript, men publiceriDgen har fdrdrdjts pe grurd av de
svArigheter soE mdtt under bestamningsarbetet bet:zffande smasteklaroa. Just
vad Saler dessa sml, visserliten oftast bevioSade men 6mtaliga pansitiska iD-
sekter ha! det emellertid, s,'nes det mig, stort intresse att sdka utrdna vilka aiter
solll fiDn4s pI 6n, konstaot elter rnera tilfaUiSt. AnDu ttersta betrallande saval
cbalcidider som proctotrupider en del dunLla puoHer, Dretr da G. Saoddn Iru atrt[gen



E\TO}IOLOCISK TIDSKRTFT I95O

Vad denna arwerkning betriiffar, befanns att den omlattade omraden
tisterut i trakten av Sdlebo l<ivskog. Det var iugen angene.m anblick att
se spiren efter vedfororna i sanden pi smikullama, der nu var stubbar
mellan de enstaka kvarld.mnade treden och man knappast kiinde igen
sig sedan senast. Det skankte en oroande f6rsmak av fdrddelse <iver
vidare omriden av 6n, om dylika awerkningar skulle komma att fort-
fara. llen vad som da hade tagits kan inte dventga Tennochilas, Xan-
lhochroas, Rushias, Hyntenorus' eller Pogonochaerus Carolis existens pa
tjn. Dels funno vi alla dessa och de andra mirkliga arter, som tallskogen
pi Sand<in hyser, i andra delar av <in, dels giller vad en dbo sade: rDet
som tagits av tred miirks si litet, ty dn er storD. Skulle awerkningarna,
trots att de fortfarande, enligt vad som pastas, varit frirlustbringande
frir avverkarne, fortsetta, och kanske i stegrad omfattning, kan
emellertid tankas att de kunna bli iidesdigra inte blott fdr dessa dns
exklusiva insektarter, trots att dessa numera sedan er 1947 ero genom
lag fridlysta, utan fdr 6ns seregna natur sjalv.

Och alltjiimt geller ju att den sjdttedel av tin, vilken sedan gammalt
varit naturskyddad, i motsats till vad en fdr <iwigt utmdrkt skildrare av
tjn och dess natur seger i sin uppsats i den nya Gotlandsboken i Svensk
naturs serie, icke om{attar alla fdr dn representativa {ormationer. Ty
visserligen ingir i den naturskyddade delen Lilla lcivskogen och Vasse-
stens mor sdderut i omredet, men de iiro alltf<ir obetydliga slsom re-
presentanter fot litshogarna pa 6n. Stora ldvskogen dr i alla avseenden
rikare och si vdrdefull i naturhinseende att den avgjort txir bli f6remi.l
fdr skydd i framtiden.

Fdr <ivrigt har genom en hdgeligen v6lbetdnkt itgi.rd av revirfdrvalt-
ningen en del av tins virdefirlla naturfd,remal utanfdr det naturskyddade
omridet redan blivit sparade fdr skydd. Pi en anslagstavla vid upp
gingen till fyrsamhdllet stir niimligen att liisa att vid awerkningar
ir det f<irbjudet att fella pa rot stiende, ddda tred, detta med hensyn
till de fdr tin egendomliga, sillsynta insektarter vilka leva i dessa. Detta
ftirbud hade ocksi respekterats vid de senaste awertaingarna. Emel-
lertid vore det av vdrde, om detta fdrbud ocks5. utstrecktes tiu att
omfatta de pi rot stiende driende triiden. Ty visserligen leva och ut-
veckhs AtskiUiga av dessa m{rkliga skalbaggarter just i dttda trad,
stubbar eller omlullfallna trdd, ndmligen arter som Xanlhochroa car-

genorD Domanstlrels€ns beslut av 2r mars r95o i sin helhet blivit aaturskyddad,
synes det mig vara pA tiden att delge de iakttagelser av allm?in natur argeende
ins€ldfaunan pa otr vilka giordes under besttket 1946, inte minst med haosyn till
natuGkyddsfregatr. och vidare att lamtra redoSairelse ,6r artema inom de Sruplx!
vilka kunDa anses slutb€hatrdlade, flamligen HelnipteIa och Coleoptera. De 6\rriga
grupper av vilka material iosaElades komma att behandlas i ett fiiliande hafte
av denna tidskrirt.

Betreffatrde bestammelserna i det Demnda DomSnstyrels€ns beslut se O. Lund-
blad i Ent. T. rgjo s. r55-r58 och N. D. (NiIs Dahlbeck) i Sveriges Natur r95o
s. r39-r42!
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niolica, Hymenorus Doubliqi, Ergates laber, Tragosoma depsarium, Me-
nefhilus cylindricts m. {1., men andra av 6ns exklusiva arter torde
liigga iiggen i danu till livskraften endast om en starkt nedsatta men
ennu ej ddda triid, i vilka de vil kunna antriiffas sedan de kld.ckts
och silunda utvecklingscykeln genomgatts men lilka honorna icke
sedan upps<ika fcir iiggLiggaing. Bland denna grrpp vedskalbaggar
ingii arter som Temnochila coerulea, Rushia Pareyssi, Ips longicollis och
miijlgen Boros Schneide , vilken sistnamndas larver vi visserligen
endast sego i ddda triid men blott i si framskriden lamrtveckling att
det kan tiinkas att eggen liiggas i tred som ennu ha nagot liv kvar.
Ons mirkligaste linghorning, Pogonochaerus Ca/oli, torde ocksi fdr
sin utveckling krdva icke helt ddda trdd. Anledningen till att den hit-
tills, d. v. s. ftire v6r resa denna sommar, antreffats endast i tvA ex.,
ma sdkas dtiri att larven sikerligen lever i kvistar i tal.larnas toppar,
och just sidana som genom bruna barr r<ija att de begynt fdrlora vaxt-
kraften.

Alla de ndmnda miirkliga skalbaggarna iterfunnos nu till min glddje
pe 6n, de flesta sivdl i imago- som larvstadium. Dii dessa arter ju Aro
av serskilt intresse, vill jag har i korthet uppehrilla mig rid dem och
deras Idrekomst. Det mi Iramhl.llas att vedret under vir vistelse pi
6n visserligen mest var bhsigt - negot som pl Sandrin inte mdrkes se
sdrskilt i dns inre, i skogen eller pi sydsidan av dynema men relativt
vackert och silunda gl,nnsamt fdr insektemas utveckling.

Temnachil,a coerulea sigs si.som f<irut i enstaka ex. under eller pi barken
av ddda tallar, och even larver antrd.ffades i sjdlva barken, ej mellan
denna och veden eller i denna senare- En imago togs pa en tall som stod
pt sjiilva planen vid fyrmS.starebostdllet. Denna tal.[ r'ar inte helt drtd,
och detsamma gdllde flera av tallarna pe denna plan. Dessa hade fitt
rdtterna skadade genom att en rdrledaing dragits genom marken, och
bruna barr i toppen visade nu att treden voro pa veg att dd och torka.
Pl just dessa trid eller i nerheten av dem kunde vi varje dag finna ett
och annat ex. av tins speciella vedinsekter, och derav sjmes kunna dragas
slutsatsen att de upps<ilis av dessa Itir Sggliiggning. Utom Temnochila
funrro vi silunda bl. a. pi dem Rushda Pareyssi i miingd mellan bark-
flisorna pi ett tred samt Pogonochaerus Caroli, som sannolikt kommit
frin toppen av samma trad.

Ay Bolos antriiffades ingen levande imago, helt naturligt di arten
sannolikt klickes pi hdsten och imagon <ivervintrar fd,r att visa sig
tidigt pi viren, men vdl en baklropp. I-arver funnos under barken av
sadana trdd som hade kvar fultighet, sa att veden pa ytan uader barken
var liksom klibbig och svart. Nlgra larver som voro sa stora att de
ndrmade sig det fullvuxna stadiet tillvaratogos och hemftirdes i glas-
kirl som delvis fyllts med bark och maskmjdl. Ehuru vi voro skeptiska
betriffande mdjligheten att kunna tilliredsstdlla deras ekologiska krav,
lyckades det Rapp att fi inte mindre d.n tre av dem klickta. Hirmed
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iir slutgiltigt bekriiftat att denna larv verkligen dr Bozos-larven. Ty
sisom jag framhillit i ovanndmnda Supplement, hade ej heller ameri-
kanen George, som beskrivit den fdrmodade larven till Bozos americanus
Say, direkt iakttagit metamorfosen frin larv titl puppa eller frin puppa
till imago, lika litet som denna kliickning varit konstaterad betri.ffande
den europeiska arten, om ocksi samhtirigheten var firllt tydlig iindi.

Eymenorus Doublieri var frln G. Sanddn endast kdnd genom Mjd-
bergs {ynd av ett ex. pi drivved pe stranden samt genom det fragment
som jag tgzz fann under barken av en murken tall i norr-a delen av dn.
Nu, 1946, siig min kamrat Rapp ett ex. pi en gammal tallstock, i vilken
veden i det inre var s5. gott som uppltist, i skogen i dns inre sdder om
H<iga fuen. Rapp lyckades fi ex. i handen, men iindock undkom det,
mycket livligt som det var. Ehuru bel2iggex. silunda icke f<ireligger,
rider ingen tvekan om att det var ett ex. av Hymenorus Doublieri. Att
i stocken finna flera ex. av den stora sd.llsyntheten ly'ckades icke.

I Efterskrift till supplementet omnamnes s.87 fynd av Hyrnenor*s
Doublieri pri Oland, der tva ex. skulle ha tagits sornmaren 1934. Upp-
giften mi her rettas, ty ex. ha befunnits tillhora. Mycetochata arillaris
Payk.

Emellertid har Hymenorus Doublieri visat sig ha en vidstrdcktare
utbredning en ldrut antagits, och ddrigenom har klarlagts att arten i
sin utbredning icke er enbart sydeuropeisk med fdrmodad reliktftire-
komst norrut pi G. Sandtin. Sedan E. Kangas i Am. Entom. Fenn.
1936 s. r7o-r78 publicerat lynd. av Hymenorus i mellersta Fhland och
pi efter vad det synes goda grunder funnit det sannolikt, att Hynenarus
Araieui Sem. frin mellersta Ryssland er synonlm ned H. Doubliei,
samt vidare i universitetets i Helsinglors palaarktiska samling stdtt
pa ett ex. av E. Doublieri som enliet etikett ar taget i Minusinsk i Sibi-
rien, dr uppenbart att arten har en eurosibirisk utbredning, om ock
dessa nordliga I6rekomster Iortfarande kunna tdnkas vara av relikt natur.

Den av Kangas i citerade uppsats omnemnda fyndorten {iir Hyme-
aozns i mellersta F'inland, Siilakangas i Ruovesi, er ett gammalt brand-
fdlt, ddr fdre branden vaxte en sArskilt mektig tallskog. Hiir antrdffades
ett ex. av Eymenorus Doublieri pi en gammal tallstam, i vilken bl. a.
Ianns rikligt med larver av Tragosoma depsarium L, Av intresse dr
att erfara ali ltom Tlagosoma funnos i stockama och stubbarna Urorrrz
Perroudi Mnls., Calilys scabra Thtnb., Elaler ptaeustus F., Plegaderus
saucius Er., Bryocharis lortttosa Grav., arter vilka alla med undantag
av den sistndmnda fdrekomma just i dylika ta[stockar, sirskilt 1i8-
gande s6dana, pi G. Sandtin.

Kangas gd,r uppmerksam pi Perris' uppgift i Histoire des insectes
du pin rnaritime (-{nn. Soc- Ent. France 1862) att arten fitr ett rattligt
levnadssettl, vilket f<irmodas ha bidragit tiU att den antr,iffats se ytterst

l Jag har i min samling ei. av en nordamerlk^nsk Hymcnorus-a*, obsclous
Say. vilta Ietrgats da de elter mdrkrets iobrott fl68o Bot etehisLt ljus.
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sdllan. Ddrtill kan emellertid anmerkas att om den icke vore sArskilt
sAllsynt, si skulte dock ett eller annat ex. ha kommit till slmes i en eller
annan av de minga stockar som vi unders<ikt, och vidare 

"tt dver. Rushia
Pareyssi ar ett sk1'rnnings- och nattdjur men att detta icke hindrade
att den stundom kunde antri.ffas talrikt i de tallar i vilken den ut-
vecklas eller vilka den uppsdker 16r ;iggEggning.

Larver vilka vi Iunno i liggande stockar kunna mdjligen tillhdra
Hymenorus.

Xanlhochroa carniolica kunde under de senaste dagarna av vir vistelse
pi dn fortfarande nattetid Iramplockas ur blommor av odlad Rosa i
f],.rmastarens tradgard.

Nacerd.a tulitenlris upptradde i mycket stor individrikedom nu som
fi5rut pL Elymus sevi pa vestra som dstra sidan av dn.

Ergales laber hade dnnu ej bdrjat visa sig som rdrliga imagines, di
vi 18 juli l?imnade dn. Men nyss kldckta ex. kunde framskaffas siirskilt
ur liggande gamla tallstockar och ur stubbar. Just i stubbarna pe platsen
ftir awerkningen dsterut voro larver ar. Ergates valJ.liga, och nigot av-
tagande i frekvensen kunde ej pirisas, trots att de pa dn ratt vanliga
krikorna nu liksom de pi dn under sommaren r93r gastande rakoma
kommit underfund med vilka liickerheter stubbarna dolde i sitt inre
och med niibben hackade sig in till larverna och puppoma, drogo ut
dem och uppato dem. SpAren av denna krtkomas framfart slmtes
h?ir och diir.

Tragosoma depsarium. Om denna art geler vad som sagts om den
f<iregiende att den var fardig att klackas och limna puppkamrarna just
di vi liimnade <in. Nykteckta ex. funnos emellertid i liggande murknade
stockar Aven i iins inre.

-lcm,aeops murginara. Ett och anllat ex. av denna utdtiende urskogsart
slog i starkt solsken ned pe vedkaster eller pi ungtallar p6 dyner, men
var djuret utyecklas dr fortfarande obekant. Av de tillvaratagna ex.
tillhtira de flesta hurrrdarten och t ex. ab. corcobr Jaass., medan ett
ex. ar ett mellanting mellan dessa, i det att teckvintarna pi detsamma
ero svarta och endast epipleura gula.

Straagalia pubescens. Begy'nte visa sig f6rst mot slutet av vir vistelse
pi <in men dr fortfarande sannolikt allmin, ndmligen den ljusa ab.
aurillua Redt. medan den svarta ab. perobscuru Reitt. endast fdre-
kommer enstaka.

Pogonochaents Carcli. Utetter vigen fran Stora ldvskogen tenom tin
till Tarnudden ligo pi en strecka toppar av tallar vilka IAUts fdr att
anvendas som telefonstolpar. Di den vanliga Pogonochaerus lasciculatus
enligt Triigirdh (Sveriges skogsinsekter) I6retridesvis angriper tallens
grenar, tankte jag mig att detsamma skulle gdlla dven P. Caloli och att
denna diirfdr hitlle till i tallarnas toppar. Om si vore, skulle ju detta
kunna tinkas sisom {tirklaring till att denna art sa }'tterst siillan komnit
i h5.ndema pl nAgon entomolog pi Sandda, det enda steUe der den fdre-
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kommer i norra Europa.. I denna tanle begynte jag och min kamrat
syna grenama i dessa toppar, bestryka dem med slaghiven eller skaka
dem dver denna. Rett snart hade jag ocksa et Pogonochaerus Caroli
i hiven, och under timtals fortsatt stikande lyckades vi fi samman <iver
tiotalet ex. Att finna av larver till arten angripna grenar lyckades diir-
emot icke, men sannolikt hade det blivit resultat om vi kunnat agna
mera tid et uppgiften.

De toppar pA vilka vi funno imagines hade helt bruna barr men voro
icke alldeles torra. De voro efter tred som fiillts Aret f<irut. Det fanns
andra toppar, pi vilka en del barr i.nnu voro gr<ina. Pl. dessa kunde
inga P. Caroli antrZiffas. Dessa toppar skulle ju annars, tyckes det,
vara lampade fdr angrepp. Det ar salunda oavgjort om de Pogonochaerus
Caroli-ex. som ertappades klackts ur grena.na pi de mera torra topparna
frin iret fdrut eller om de slagit till pi dem.

Acanthocinu.s griseus F. visade sig di och dl. i han- och honex. pi
talltimmer som upplagts i ndrheten av f,'rsamhellet.

Sedan mitt f<ireg&ende besdk pi dn, r93r, hade en itgiird vidtagits
dir vilken tidigare skulle ha kunnat anses diskutabel med utgiagspunkt
frin de linjer vilka uppdrogos av naturskyddsrrirelsen i dess yngre skede
i vlrt land. I Stora ldvskogen, nemlgen i dess sydvestra del, hade I6re-
tagits gallringar, i det att ungtallar och sannolikt ocksi en del andra
trad utgallrats ur skogen, som her even f<irut huvudsakligen samman-
sattes av hassel. Dessa ornfingsrika och sisom <iverallt i ldvskogama
pe dn storvuxna hasslar \,'uxo fdrut sa tett att kronoma bildade ett valv,
vilket mycket sparsamt sldppte genom solljuset. I detta halvrndrker
blev den av bruna l6v teckta marken mycket fattig pe undervegetation,
och insektlir.et var, med undantag f<ir de arter vilka trivas pi liknande
platser, her fattigt.

Genom den nu fiiretagna uthuggningen hade luft och solljus kommit
in i det fdrut si slutna bestindet, 6rter och tres hade tickt den f<irr
sterila marken melan de nu mera fristS.ende hasselbuskagen och ekarna.
Det var en utomordentlig frodighet och grdnska 6ver det hela, se att
den som varit der fairut knappast kdnde igen sig. Av hassellunden hade
blivit en hasselldveng av det mest inbjudande ndstan elyseiska behag.
Att platsen vunnit i naturskdnlet genom etgarden, derom kunde ej
rida nlgot tvivel, men att den aven i hdg grad berikats med hiinslm
till djurv2irlden, d. v. s. hir se gott som uteslutande insektverlden,
det var nigot som entomologen som varit hi.r f<irr med d,verraskning
och gliidje kunde konstatera.

Arter vilka ftirut iakttagits endast i enstaka ex. upptriidde silunda
nu talrikt, och even f6r ldvskogarna pi dn och f<jr 6ns fauna d,verhuvud
taget nya arter konstaterades. Sirskilt pifallande var detta betraffande
si paranta arter som linghomingarna. Saperd,a scalaris och lejorala
segos i ett och annat flygande ex. under solvarma dagar men kunde i
stdrre antal framplockas ur puppkamrama i liggande darende aspar,
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Obrium canlltari ,un ftirekom di och di i slaghiven, Leiopus nebulosus
syntes nu vara vanlig pl sivil asp som sdlg och ek, och nu sig jag f6r
fdrsta gengen pa Sanddn hiir i kivskogen Phymolodes lestaceus a- lariabilis
och Clylus arietis pFL de angripaa ekar i vilka de utvecklats eller pi ek-
vedstaplar. Och den siillsynta heteromeren Phloeotlya ruli|es, av vilken
jag i den fcirut m<irka hassellunden i denna del av St. lcivskogen lyckades
pi de gamla dtida hasselstammarna fA samman 4 ex., visade sig nu
finnas pi alla dessa d<ida, lutande stammar av jettehasslar, vilka nu
sti mera fria men fortfarande ha skugga pi den lutande undersida di.r
PhloeotryahtLller lil). I dessa stammar utvecklas siikerligen artens tidigare
stadierl, men imago eter av den egendomliga platta svamp som vdxer pi
dessa hasselstammar, det kunde jag i itminstone ett fall konstatera
med mina tigon.

Det er uppenbart att dessa och aadm insekter erhillit gyrns:rmmare
ler.nadsmtijligheter genom denna uthuggning, som icke synes ha gett
fdr hi.rt fram utan tagit hiinsyn till de sk6nhets- och andra vdrden vilka
erbjttdo sig till ytterLigare utvinnande. Hiir har vdl aldrig varit vad vi
mena med l6vdng, men de vidtagna etgerderna motsvara havdandet
av lti*ingen, och de ha lett till samma resultat. Hir skulle sakert utan
galhingen igenvexningen ha fortsatt och lunden blivit allt mera ensartad
och mdrk, der nu ett si rikt liv utvecklar sig.

Det nu berd,rda omradet er endast en del av Stora ltivskogen, niirmare
bestimt omridets syddstra del. Den vdstra delen av Stora l<ivskogen
er mera hdgvuxen, vild och tet, sirskilt da dess vastligaste del, Stora
idmoren med dess m<irkgrtina virrvarr av idegranar med levande eller
dtida jitteaspar, ennu pa rot eller stdrtade, och even mycket ek och
hassel. Skogen har hdr urskogsnatur, och dess virde ligger just hfi,
var{dr ingrepp hdr er en mycket timtehg sak, som icke borde fi ftire-
tagas utan kontroll av i olika hiinseenden sak.kuaniga. Her har ju veten-
skapen m6nga drendeu, bl. a. att f6lja denua urskogs utveckling i fram-
tiden, liimnad at sig sjelv eller med ingrepp under dvervakande att
intet vasentligt kommer till skada.

Nu liksom tgzz-23 och r93r s,igos pi <ippnare stdllen i tallskogen
trollslitrdor jaga, och pii en plats, viil en ga.mmal odling, i Stora ltiv-
skogens syd6stra del, vid <iveryingen tiU tallskogen, fl6go samtidigt
flera ex. av en Aeschna med blitt pi bakkroppen och som mtijligen var
cyanea Mi11)- Di niigon blatecknad Aeschna-art e, fttrut tagits pi Sand-
tin, skulle i se fa[ arten vara en nykomling till dn. Dessa liksom en
Sympetrum-art visade sig emellertid endast under den I<irsta veckan av
juli men f<irsrrrnno si. egendomligt nog alldeles, tyviirr innan det lyckades
att infenga nagot ex. Av Ae. grandis eller iuncea, arter som sigos och
iniingades r93r, kunde nu intet ex. iakttagas.

Att trollsld.ndor vid varje mitt besdk pa dn visat sig dar och utse

r Konstaterad sedermera av Palm i SmalaDd (Ent. T. r95o, s. r39-r+o).
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jaktomrAden {dr sig tyder pe att tin normalt varje ir frin annat hill
fer mottaga invasioner av dessa starka och snabba flygare. Att detta
ocks6 giiller fjiirilar, framgAr av fy,nd frin mina tidigare besdk pi dn
och bekriftades ocksi nu av den machaonfjiril som visade sig pi 6n
och knappast har fortplantningsmdiligheter diir liksom av den amiral-
fjaril och ett ex. av den fiirggranna arcliiden Cal'limorpha dotniruda som
iven sikerligen frAn annat hell flugit till Sand<in.

Di vi under de fiirsta dagarna av vistelsen pa dn, under ftirsta veckan
av juli, uppsdkte den vestra stranden, befanns att pi en strdcka av
nigra hundra meter Iunnos vinddrivna och av vagorna uppkastade
insekter, mest skalbaggar. Det var samma fenomen som jag bevittnat
vid t. ex. Byerum pi norra Olaad samt 1923 ivenledes pe Sand6ns
vestra sida. Men under det platsen vid Byerum, hillarna och blocken
nedanf<ir raukama der, vel motsvarar vad Ernst Palm6n i sin avhandling
Die Anemohydrochore Ausbreitung der Insekten als zoogeographischer
Faktor (Helsing{ors 1944), var str?ickan f<ir arhopningen nu av den t1p
som i nii.mnda avhandling illustreras med bild pi s. ro8 och som ddr
betecknas som rYegetationsloses Sarldufer, sehr ungeeignet fiir die An-
schwemmung von Insektenr. Aven platsen f6r den rikliga fdrekomsten
av vinddrivna insekter 1922, Bredsand s<ider om den nordvestra udden,
s5mtes genom sin inbuktning hmplig fdr att uppsamla de vind&ir,la
insekterna, vilka di.r hade rikligt med tAng och bredbitar o. s. v. att
sdka skydd under. Men den straad der de nu uppehtillo sig, sedan de
drivits i land av, sesom vi trodde oss kunna sluta oss till, sydtistliga
viadar, var si. gott som linjerak och bestod av uteslutande sand, utan
stenar eller vegetation. Har antriiffades de vinddrivna insektema under
de enda f<iremAl som lago pi stranden, sme tangruskor av nAgon eller
nigra kvadratdecimeters omfing samt en och annan brddbit. Innanfdr
ett par insvingningar av stranden lig rikligare med ting, men denna
var ennu {uktig av havsvigorna, och under dessa lunnqs inga insekter.
)iestan samtliga av de antrdffade trsekterna voro livliga i sina rdrelser,
men nlgra diida ex. ligo ockse under tanganhopningarna, nemfigen ett
par ex. av den pi dylika vegetationstomma sandstdnder vid upprepade
t lfeUen funna Agonutn gracil,ipes samt ett ex. av Cassida nobilis-

De hir insamlade insekterna voro ganska fitaliga i jdmftirelse med
vad som fanns av pirtagligen vinddrivna sAdana vid Bredsand r9zz.
Men det dr ju mdjligt att de ISre vir ankomst varit talrikare och en
del av dem hunnit fdrsvinna pi ett eller annat sett di vi kommo till
platsen.

De nu funna bestyrka emellertid vad som i Sanddboken uttalades
speciellt om de pi 6ns viistra sida de funna vatteninsekterna, nemlgen
att det mfute antatas att de med viaden pa annat h6ll drivits ut iiver
havet och slutligen hamnat pi. Sandiin, dir de inom kort ginge sin under-
gang till mdtes, di f<jrhillandena ddr icke motsvarade deras existens-
krav. Litteraturen d,ver sAdana passivt, tenom vind (anemochor sprid-
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ning) eller vind och hav (anemohvdrochor spridning) dverftirda, pi
strdader anhopade insekter har under de senaste decenniema varit
ganska omfattande, med sammanfattning frimst i Ernst Palm6ns ovan-
niimnda doktorsavhandling Die anemohydrochore Ausbreitung der
Insekten och Carl H. Lindroths Die fennoskandischen Carabidae, tredje
Allmdnna delen (Stockholm 1949). De problem det hir gdller behandlas
ing,iende i dessa arbeten, och jag hiiuvisar diirf<ir till dessa, av vilka det
sistnemnda mycket omfattande arbetet pi grundval av de anhopningar
av insekter och speciellt carabider pi Sandcins strdnder, vilka kunnat
inventeras, sA att artlistor kunnat uppsdttas, uttalas att G. Sandtin i
likhet med tsir<in har erhillit och erhiller en stor kontingent av sin
insektfauna genom anemochor (inkl. anemohydrochor) transport friin
Ostbaltikum.

I Lindroths arbete uppraknas de 25 arter carabider vilka antrdffades
pi Sanddns vAstra strand r.id vir vistelse ddr 1946 och rilka samtliga
ml anses ha kommit dit pa anemohydmchor vag. Aven betriiffande de
<il'riga Coleopter- och Hemipterarterna som funnos pA stranden sam-
tidigt gi ler sd.kerligen detsamma. Pifallande ir bland dem bl. a. sta-
phyliniden Achcnium hu.mile (Se denna art i artfi.irteckningen!), vilken
utttir ett fdr Sand<in helt frdmmande element och mA antagas ha kom-
mit dit frin Ostbaltikum. Att den visserligen ej ar kend diirifriin eller
frin Nordtyskland ens, kan icke giirna bero pi annat iin bristande kenne-
dom om Coleopterfaunan ddr. De fytofager i relativt stort autal vilka
funnos pi stranden tillsammans med de rivriga siikert vinddriwa in-
sektema, detta ir och f<irut, bl. a. Phaedon-artema. cochletriae och arno-
taciae, Cassida robilrs m. fl., miste ocksA med sikerhet anses vara komna
annorstiides ifri.n, och sannolikt ocksi frin Ostbalticum, ehuru de ju
fianas pi niirmare hi.ll, ty de sakna pi Sandrin sina naringsvixter och
ha ddr liksom det t vervaigande antalet av <ins carabider, alla vatten-
insekter o. s. v. uteslutande artrS{fats pi. stranden. De mi aases sisom
tilfaiUiga gester inte endast pi stranden utan pe 6n dverhul'udtaget,
om ock en och annan i sil ekologi kan lita n<ija sig med vad dn har att
bjuda och kan stanna kvar samt kanske bli bofast dar. Att bland de
tillfiilliga, vinddrivna gdstema pd. stranden ocksd kunna befinna sig
sS.dana som hdra till strandens biotoper, kunde slutas av att bland dessa
strandgester befann sig staphyliniden Phylosus balticus, vilken ftirut
var kiind fren iin endast i ett enda ex., even det sannolikt vinddrivet,
men nu fanns under bradhppar samtidigt med de andra vinddrivna i
mycket stort antal men fullstendigt f6rsvann di sanden under brid-
lappama torkat helt. Att uppgdra en lista pe de pa Sandd,n funna insekt-
arterna vi.lka kunna betraktas som verkligt inhemska, d. v. s. Smgla d;ir,
och en namnlista pi dem vilka aro att betrakta sisom endast tillfd.lliga
pl <in, skulle vara en intressant men i minga fall mycket svir uppgift.r

r I etr artikel i Opuscula Etrtomol. for r95o s. 87 96 (Z*'ei fnr Sch\r'edetr neue
Catabiden, Amatu onthobia \illa n[d. Har|alus sig ali.ornis Dlt., sorr'ie iiber durch
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Anftirteckning.

Ilemiptera.

Nigra av de hir nedan som nya frir G. Sanddn upptagna artema ha
redan fdrut i tr!'ck varit angivna fdr dn, narn-ligen i f<iljande Frej Ossian-
nilssons publikationer: Halvvingar. Hemiptera. Stritar. Homoptera
Auchenorrhyncha. Svensk Insektfauna 7 (Stockholm ry46 och tg47)
samt Catalogus Insectorum Sueciae VII. Hemiptera Heteroptera
(Opuscula Entomologica 1947 s. r-33). De medtagas emellertid f<jr
fullstdndighetens skull dven hdr.

Hemiptera Homoptera.

Fdljande fran C. Sandon {6rut kanda arter eterlutrnos 1946.

Cixlldae,

Cirius cunicLlaius L. (srDilrs Kbnr. i Sanddboken, err.).

Araeopldae,
Dicn ottoiis hannta Boh.

Euscelldac.

A?hrodes bicinclus Sc}rrk \,4coce|halns rrpraosxs Schrk i Satrdttboken)

Fdljande fOr G. Sardata nya arter aDtttrIIedes 1946 eller ha pevisaLs i al&e
material.

Ar.eopldae.
Calligqona ercisa \lel. Ett ex. i ea tidigare hsamlhg lran SaadtiD, samolikt

Itin resoma ,922 23. Utb.. i Sv. i 6vrigt.: Sk., HaI., p5. Elymt s arenair.s.
C. BoAi kolt. Ett ex. tots 8.7. 19{6 uoder havDitrg pa den 6ppDa torrlatetr i

Stora ldvsLotetr eller pe dyEer utanf6r. Utbr. i Sv.: Sk., HaI., pA torr steppartad
8r:lsmark.

C. sp. 9. Ett ex. togs vid Gerden 6.7. 19{6.

Trocknis bediDgte Flucht von Carabiden) meddelar II. I-,amprecht om {ynd r94Z
av etr mengd caEbider, blatrd dem dc tva i artikelrub ken namtrda, under tant
vid havsstrandetr vid Vitemttua pa Skenes ostkust. HaE atrger dar som orsak till
att dessa carabider (t},.va.rr meddelas ej om vilLa andra itrsekter som samtidigt med
dessa fuDnos uader ta.ngen) samlats under de smA tenganhopnitrgarDa den osed-
vanliga torLa som re.dde roder sommareo r9{7: de hade stikt sig dit darltir 4tt
dar var mera Iuktigh€t :in pl sandbottnen i de vesteiut tiugraDsande hedtakterEa
och tallskogarda, dar de hade sitt normala rObertragungsquartier.. Det l6refaller
emellertid, med var truvaratrde kannedom om deq anemochora spridningens om-
Iatttritrg och bet).delse, vara gaaska klart att just har var ftega oE ett sedant mass-
anhopaBde av genom ainden ut 6ver barct pa fremmatrde hell &i!.aa, i havet
nedstdrtade och s€dan pe stxandetr uppkastade insekter. Att rust de tve i rubriken
namnda artema, vilka aro trya {6r Sverige och enligt I-amprechts redog6relse pA-
taSLigen befintra sig i spridoing norrut, {unnos bland de atrbeffade carabidcma,
er nagot soE ytterligare best)'rker att det var Irega om aneomochor spridnitrg



.{. J.{NSSON: FJIRDE RESAN TILL GOTSKA S.{ND6N. I 2O9

Achllldae.
Helico?tcrc la?Ponica Zetf. Ett ex- tots r93r tillsamhatrs med menga ex. av

Ciridio conlinis Zett. i springoi i etr av de gamla liggande stockarDa vid Gardeo.
Detta ex. uppfattades da som honan till Ciridia och firnes i Supplementet av-
bildad samt felakti8t diir angiven som C;xidia, ronlinis ?. Utbr. i Sv.: OE., Dlr.,
Asele lpm., I-ycksele lpm. Sasom F. Ossiannilssotr meddelar i sin Stritar. Homop-
tera Auchenorrh,,ncba i serien Svenska insektiaufla iiveremstemmer d€nna till
lemadssattet med detr aveoledes ).ttelst sals,.trr^ Ciridia corrlinis, och aven edigt
ZetteGtedt traffas tle i varandras sallskap.

Macaopaldae.

Oncopsis lorliol W. Wa8n. Etr d t4getr pa. Satrdotr fiuaes i Mj6bergs samliDg
Utbr. i Sv.: Sk., Vg., Og., Uppl.

Euacelldae.

A|hlodes histrionie{s F. 4 ex. tagna pa de! 6ppoa torrSrgea i Stora ldvskogen
4-4.7. 1946. Utbr. i Sv.: Sk., Sm., Gtl.

D.lt.EcPhaJ s abdorninalis F. Tvt ex. taSna vid cArdetr 6-7. 1946. Utbr. i Sv.:
Sk.-Nb. och Tome lpE.

Pszrn rlot.tti, no.losus Rib. Tve ex. togos 6.7 pa detr 6pptra etrtetr i Stola titv-
slogeL Utbr. i Sv.: Sk.-Vb. och Lule lpm.

P. sp. Tvl g-ex. tagna i Stora ldvskogen 8.7 1946.
Oqhiola ,rarsltersa Bnb.. Ett ex. fra.n detr dpptra engetr i Stora lovskogen 8.2. 1946.

Utbr. i Sv.: Sk.-JEt., .B. S...

Psyllldae.
Tre ex. togos i Stora l6vskogen g-t7.7. t946. Utbr. i SvPsylla Ha igi Fl

Sk.-Lule lpm.

Hemiptera Heteroptera.

F6liande frAn G. SatrdoD l6rut kanda arter a.terfunnos

Saldtdae.

Sauda lAcdnlhia i Satrd6boteu) PaUifcs F.

cerrtdae.
Gefiis rulosaiellefus I-atr. Best. aw F. OssiatrnilssoD.

r976

Crpaldee.
Poeciloscytus ttfiilascialvs I.ieb., Tigonolylus ?somrno.colot Rerrl. , Miris l.rrLga!$

Fall., Psallgs oaiabilis Fall., uarians Fall. De tvt sisttremnda bestemda av F.
Ossianailssoa.

Anthocorldae.
Ori!/f, (TriPhkqs i Saodoboken) *igcr WoVl. Best. av F. Ossieaailssotr.

Nabldae.

Nabis fiatomarginatus Scholtz, lrrus L. BAda best. av F. Ossiantrilssotr.

t4 - 3o3tot Errd- Ti&lr.. 14.2, EdB. J-1lr95o\



210 ENTOMOLOGISK TIDSIGIFT I95O

ReduYlldae.
Coranls suboPlrrus De G

Alod*s ?ittts Bat.

Merira lrerntahe Gera-

Aradidae.

Dysodiidae.

Lygaeld.e.
Nysius thyrni Wolfr, Ischno.lernus sabLbli Ea]J., Hel2rogastc/ ulticae F., Laggro-

colis sihestris L., E nblethis urbdsci I.-, Dryrnus brvnne{s Sah.lb., E/ernocoris abietis
L, (ertaticas L. i Sand6boLen).

Fttljatrde {air G. Sand6n lrya arter ankel{ades 1946:

Capsidae.

Cylletoris h;sttioni.].as L. Vid healing pA ekar vilka sta pe. 6stra och vastra
sidafl av detr 6ppna aogen, etr Sammal odlinS, i Stora ldvskogetr visade si8 dentra
vacka art lorekomma talrikt pe bhdeD. Ehuru dentra relatiat stora och paraata
capsid icke erhdlls av Big vid de {6regAetrde b€sdken pe dn, dA hevnin8ar ofta
t6retogos just ha!, 5r det saunolikt att arten fa[ns dar redan de. I Mj6bergs sam-
ling fran Satrddn fides tramligen ett ex. av arten. Utbr. i Sv. i 6vrigt Sk.-Vsttu.

Globiccps |tal)orr.acularu F. Best. av F. OssiaDnilsson. Ett ex. togs 5.7. vid
hevdog pa ek, haisel och a-sp i l6vskogen vid St. Beckrevet. Utbr. i Sv.: Sk.-Gstx.,
Jat., Nb., Lute och Lycksele LpE.

Orlholylus Uliteatus r.all. Best. av F. Ossiannilsson. Ett ex. Iunnet genoD htrv-
,dng 5.7 i latvskogeo vid St. Becfcevet. Utb!. i Sv.: Sk.-Ang.

Chlafit-ilahas Pulicaius Fall. Best. av F. Os$.nnilsson. Ett ex. taget pe den
,6ppna torrengen i Stora ldvskogen 8.7. Utbr. i Sv.: Sk.-Nb. och Tome lpo.

Nabidae.

Xdl)is jrntecoides Cosl^ llalientis Boh.). Ett ex togs pe den dppna platretr
vid f]..rsamhallet 5.7. Ltbr. i Sv.: Sk., Bl., Sm., Ol., Gtl., Og., Boh., Sdm., tlppl.

BerJrtldae.

Ilelattopis r{eseens H. Sch. Ett ex. erhtiUs 7.7. vid hAvning i S:febo latvskot
samt dess utkart Bot tallskotetr, dar linrea, pe v ken erten huvudsakliSeD I6re-
kommer, torde !lxa. Utbr. i Sv.: Sk., Og., NIr., Uppl., Dh., Hfs., Vb.

Coleoptera.

-{v de i Die Itrscktetr-, }lyriopoden- und Isopodetr{auna dei Gotsla Satrddtr
och i supplementet till densamma upptagtra sLalbaggarna etertuntros nu f6ljatrde:

Carabtda€.
Cyctuus earaboidcs L. , N otioqhitus big"ttatus F . , Dyschitius im|uncti?ennis Daws.,

Liiilersi Wagn., Btos.us ce?halotes L,, Bembidion &lo, L., obliqrt n Slnt'n, assirnilc
Gyll., quadtin aculalum L., gtttuh F., Trechus quatuiskiatus Scbrk., Hatapalus
(Oqhatus) seladon S€harb, ltutibafiis F. i Satrdoboken), (Ps.udo?honLst lubesccns
MiiU., ,ardrs Parz., Acu?alPtts ilorsal;s F., .4r ara ac ca De G., ,iriaris Payk.,
bilrcas Gyll., arlica Parz., Prc/osti.h s oblolgollrictatss F., Calalhlts lusci?es G(*z.e,
./ratlrs Sahlb., ,fielaftocePhahts L., ,nic/oPlerus Dnlt., AgofiLnL grucitiqes D\tt.,
Drorli s angtslus Bt1tll6, q{ddrino{alus Zenk-
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DFtscid.e,
Cocht tbus imfrcssopr.rclalas Schall.

Gyrlnldae.
Gtri us ,,tinut s F.

Hydroph tdae.
Helofhol&s ,rubilus F., l$bcrctdalus Gyll., Htdlobi*s Rolteflbergi Geth. lfitsciFes

L. i Sanditboken), E tochr s quadri|uncraras Hbst., al/iris Thunb. ("tirrutus F. i
Sand6bokcE).

Sllphtdae.
Sciodtelra \Cato?sl Il'also,,i Spence.

LIodtdae,
Aftisolorr4 caslenea Ebst.

Scydmae[ldae.
E lhit lincaris Muls., N.rrraPres angulatus trtriill., Sleni.chrnts cri.lis Er

Ptlllidae.
A crolrichi.s graruiicollis llannh., Prin?rra aptera Gner.

Scaphiditdae.
Sca?hosot la. agariei urn L., bolcli Panz.

Staphyltntdae.
Protcinus atomari.us Er., Phfllodteqd iopterasteph., Pygrrra.a Gyll., Phloronon tts

? silhts Grav., Orytelus laqueafus Matsh., sculPrus Gt^\r., ,titiililus Gra!., Platyste-
thrs arctatius Fojrrct., Bleilit s drendrits Payk., Slerrus irflptcsstts Gera., geniulelus
Grav., ,{srrflas lililornis L.2fi., PhilonlhLs qrisquiliarius GyI., pffrra Nordm.,
sPknd.tdltlus Grav., Cali s ta lholona Gra!., Slaphllin s ophthal ic$s Scop., cofl-
ftessus \larsh., Clcophifus maxillosts L., Qtedits lristis Grav., Mrccto?orlrs s cnd.i-
dl.s Grav., Conosortd tesla.eun F , Oligola P{sillima Gr e., Phtlosrs balticus Kr.,
Bolilo.hara lLnltlata Payk.., Tachyusa llschnoqoda) atre Gra,r., Dadobia irnmelsa
Er., -4rnis.ha analis Gray., Alhcta grcgaria Er., .lofigatula Grav., lit tclicePs Tbot\s.,
Jfarrssori Bemh., slabtilis Scrrba, gagatina Bztudi, crassicornis F., atlarncrrtalic Gyll.,
,tigriqes 'lholnts., longicolnis Crav., patrula. \lannh. (ia?oa Sehlb.), P$oeo?ora
testacea ManEh., Oxypoda oqaca Gr^v.

Pselaphldac.
Euqkcrus Pictus Motsch., ,(arsrrri ReicL., Pttctdls lo,1tls., Batrisoales rentsr|s

Reich., ?rfi s mu.rcnahs Pznz.

Hl8terldae,
Plegaderus sauius Fr., sar4rss Truq6i subq). GoDdrsi Mii[, (Ealardi JaD-ss.),

So|rhr.*s lugitons Dfit., Miclonolus ?alallelo?i?e&rs fibst.

Calrthaaldae.
Rhdgorrycho tignosd, elongotd Fall., Malthintas lldoeotts Pay}.., Malthodes guttilcr

]{ies., pttt titls Br6b. (aromrc Th.).
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Daavtldae.

HaPloaol us ,tigticornis F., Das)les ?lu beus \lnll., Dolithosona li eore Rossi

Elaterldae.
ElaLr ?aauslus F., balleal{s L., Melonotus caslanipes Payk-, ProsleitorL lcsscl-

lafuri L., Dolopirs nargind{s L.

Buptestldae-
B*flestis octog tatu L., Melanoqhila (Phaeno,s) eyanea F,

Dryopldae.
Dryo?s lulidus Er.

Dermeatidae.

Det estes laftlatius L-, Anlhreius ,fiuseorurn L.

Byrrhldae.
B yn hus Pu stul olu s F otst.

Oatomidae.
Tentochila coerulea Ol., Ostorna lerruginca L., Grynocharis oblonga L.

Nlttdulidae.
Thalycra lcnida Ol.

Rhlzophagidac.
RhizoPhaglts depressus F-

CucuJidae.
Hy ?oco l, us quaAr icoti s Rtt.

Cryptophagidae.
llictofibe tillosa Heer-

Lathrldlldae.
Lolhiidius ,todilcr W*Lw., Enicmus hi.rtus Gyll., Corriearia lerruginca Marsh.,

Colticari$a lusculo Gyll., gibbosa Hbst., Mclano,hthab.a lransucrsalis GylL.

Colydttdae.
Synchita lt cralis F., Borhridcres conlra.tus I.-, Ccryton hidtlo;dts F., l.fiugi-

ntwr. Stepb.., d.Plandha"L Gyll.

Endomychidae.
Myeetza hiltd \laIsh.

Cocclnellidae.
Cocciduld ruld Hbst., Scyrrrrr,s axrirrs Thunb., sltrxrarir Thunb., bif nclaius

Kng., Ei?podarrrio ,3-ptn rdla L., Cocc;nclta 7-Plnclata L., Mynha -#ttala L,.
Pararnysia oblongogdlala L.
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Sphindtdae.

2r3

S?hind s dltbius Gyt],

Aspidlphoridae.
A s|i.di|honas olbicula.tus Gyll.

ptirddae.

Ptiflas ruli?es Ol., .rrDias Sturm.

Oedemeridae.

Xanlhochroa .dtriolica Ghtl, )ia&rda ,ltelanur& L., rulit:entris Scop., Chr!sa lhia
lizidis Schm.

pythtdae.

Boros Schneidevi ]ranz., Pttho dePressus L., Salpingus caslaneus Panz., Rhinosi-
]i(s ?lanilostris F.

Aderidae,
Adet s ?ygmaeus De G.

A[thicidae.
Notohts monoceros L-

Mordellidae.

ArnasPis fiaua L., lrorztalis L., schilshlana Cs*i, tholacica L.

Serropatpidae.
Eallamei&s axillalis lll-, Phloeo{lya ruli?es Gy!],., Rltshia Pareyssi trlldls

Alleculidae.
Hymerotus Doubliei \fuls.

Tenebrlonldae.
ClyPtietus q isquil.i*s L., Dia?eris boleti L., Ulorna Pelvoaili \l\Is., Hyqoqhloeas

linearis F., MenePhilus cyli*driclts lll]6l.

Scarabaeidae.

GeolfttPes ste/co/osus Sciba, Aphodius haemotrhoiilalis L., nitidttlus F., lulus
\IoJl, Aegialia annatia F., Melolo tha. hi?Pocastani F., Phy0opetiha ho/ticole L,
Gttorin*s nobilis L., Potosia cuPrea F., s. netallica l{bst.

Cisidae.

Cis boleti Scop., al i Gyll., bide ta.t&s Ol., iestiaus Gt'11., E?l earthron cor utunt
GyIl.

Anobiidae.

Xestobiult rtlouillosron De G., Etnobiis fligtinks Stntn\, a. ?olitus Redt., mollis
L., Anobiurll ?ertiha, L., Ptilin s ?eclinicorhis L., lltsc s Geoftr., Xyletirl.us ater
Ctertz, Dorcatoma chr),someli a Sturm, rrlesdersis Hbst.
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Lucaddae.
S iao dea.dr or cy lindricsrn L.

Cerambyctdre.
Ergdtcs labcr L., Tlagosorrra .h?salit rrL L., S?ondytis brP!.tbiAcs L., Ctiocclhalus

,uslict s L., Ob/irfi canthainurl L.. Rldgillrn inq{isilot L., Acrrtdco?s tnarginata
F., e. con olol lanss., Lc?hara sangtinolcnta L., Slrdngalid plrbrsaens F. e. dttrilt{z
Redt., a. Pcrobs.ura R!.t., guadildtcidta L., Hylotru?ca bdi h.s L., Monochdri*s
sulot L. , Pogonocharr$ hisN{"t L, , Caroli M,ul6. , Lciopts nebralosut L., Acdnthocinvs
a.dilis L., gTiscus F., So?cda scalaris L., ?c4otula Pall.

Cihryaomelldee.

Clylra quatu;funcrad L., ClyPtocePhal{s bi?uncldtus L. e. sanguinor.nlLs *op.,
Phacdon cochlear;a F., Phyllodtcla lali@Uis S,uffr', Longitdtst s lalidas Scop., Cre-
?idod.cra leln gin o *op.

-{nrhribidlre.
Arnhribus albirtus L.

Curcullonldae.
A?ion llalti?.s Pey}'., Ot;o/rlrynchss scabet L., ot)arus L., atroapLr{s De G.,

Trdehy?hlocus biloo.olatus Btck, Btaehyderes incanus L., Slrophosom{s n4if.s
Steph., Philodcpon ?togidrus Schall.. Dryo?hlhotus co icalis PayL.., Ercmotcs elonga-
l*s Gyll., o*r L., Curctllio nuct rn L., P;ssoiles tolalus F., Magdalis drqlicalo Certu.,
Tr*hodcs hispidts L., Hylobil$ abi.lis L., Milehs crica2 Gyl., Ar.oflus flanlais
Naezen, Rhln lB.nl/.s qtdclts L.

Scofytt&c.
BlastoPhogt s ?ini?ctdo L,, Hylurgo?s pallialls Gy\., Tryfophloct s asleralus

Gy,J.,, Pilyo?hthotus ?ubes..ans MaBh., Try?odendror. l;r.cahrrn Ol., Piryogefts
Uden atus IIt6t, quadridcns H.art,, tre?dndttts N0tdl., O holornicus longicollis Gyll.,
Xylebon s cryprograPh&s Ralz.

Ftiljande i mina publi}ationer d,ver G. Sanddns insektfauna icke upp
tagna arter antreffades 1946 eller ha pivisats i iildre eller yntre sam-
lingar frin cin. Ddri ingi av Mj<iberg funna arter samt de carabider som
iusardades piL o\ rg47 av E. Wir6n. Av dessa ha samtliga carabider
redan ftimt publicerats i Lindroths arbete Die fennoscandischen Cara-
bidae, men f<ir fuUstdndighetens och sammanstelningens skull upptar
jag dem ilven hiir.

Carabldae.
Notiophilus aqtdticus L. Ett ex. i Mjtibergs samling, Iretr G. Sandirn, best. till

,Uolasrrist. Utbr, i Sv.: Sk.-Lpl., Ol., Gtt. och Fertin.
ElaPhr s uliginosus F. Ett ex. i Mjdbergs saEling. Utbr. i Sv.: Sk., Bl., Hall.,

Sm.-Lpl., Ol., Gtt.
Dyschirius a.encus Dej. Ett ex. tegel23.6 tg4? av Wir6n. Sk., Sm., Vg., Boh..

Og., Sdm., Nar., Uppl., Vstm., Dlr., Vrm., Ol., Gtl. och FAr6n.
Asalhidaor, llauiie,L. Ett ex. pa den vestra stranden 19{6. Sk.-Ang.. Ol., Gtl.
Bernbid.ion latium OI. Ett ex. liksom fdregAende. Sk.. Bl.. Hall., SDo., Og.,Vg.,

Uppl., Ol., Gtl. och Fe.6tr.
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B. lemotahtm SturE. Ett ex. Wirdn 1947. Sk.-Ang., Jmt., GU., (ei Ol.).
B. ,r.inirnwn F. Ett ex. pa vlst a stf,anden 7.7. 1946. Sk., Hall., Boh., SE.,

Vt., Sdm., Ol., Gtl. och Fardn.
Clrazrit s ,/isris Schall. Ett ex. i Mjdb€r8s saml. Irlo Sand6n. Ex. saknar huvud

samt {ram- och mellatrben och g6r intryck av att vara lun et d6tt pA strand€n.
Sk.. BI., Sm., Og., Vg., Sdm., Uppl., Vrm.. Iled., Ol., Gd.

Har?alus (OPhonus) ?unctalulus Duft. 2 ex. jutri r94Z av Wifdn. Ol., ctl.
H. griseus Paaz. Ett ex. togs +.7 och ett 8.7. 19.{6 pe vastra strandetr. Sk.,

Bl., IIalI., Vg., Sm., Ol., Gtl. och FkdD.
H. aeteusF. Tve ex. i Mi6be.gs saEtitrg fran dn. 19{6 segs den i flera ex- efter

mitrkets iEbrott uppkupna pa vaggen till er kalhre vid ry'rsamhallet. Sk.-Lpl.,
Ol., Gu. och FeritD.

H. f.a.dri? nctat{s Dej. Ett ex. i Mittbergs saEling. Sk.-Lpl., Ol., ctl.
Ac{Palpvs cons?tltts Dutt. Ett ex. 6.7 och ett 7.7. 19{6 pl vAstra sbandetr.

Sk., Bl-, Hall., SD-, Ol., Gtl. och FAr6o.
TriEhoc.llus Phcidus Gyll. Ett ex. p, vestra strandetr 6.2. 1946. Sk.-JEt.,

Aos., \'b., Ol., ctl. och Ferdo.
Artata otala F. Ett ex. taget tg47 av Wirdr. Sk.-Lpl., Ol., Gtl. och Far6n.
A. lwicolis Schdte. Ett ex. liksoB ftiregaende. Sk.-Lpl. (ej Med.), Ol., Gtl.
A- lltcido D\rft. Ett ex. av de av Dig 1923-24 tagna och till ,tDiaris Payk. best.

har visat sig vara rr.rdda. Sk., Bl., Halt., Boh., Sa., Vg., Ol-, ctl. och Fardn.
A. ,ng.tua DuIt. Ett ex. i Mjober8s samlhg. Sk.-Jmt., !-b., Lpl., Ol-, ctl.

och Feriitr.
A, bruflnca Gy[. Ett ex. liksoE Itfe8eende. Sk.-Lpl., Ol., ctl. och FAr6n.
A.lulvaDe G. Ett ex. Iiksom fdlegaende. Sk.-Lpl., OI., ctl. och FArbn.
A. ,rraiusculd Chaud. Av de som A. dpritaid Payk. upptagla ex. frer Satrd6n

rg22-23 tillh6ra 3 ex. derDa sistnaEada ar't, meda! 4 Lro maiuscula, av \,rlkelr
!946 pa vaska skandea 7.2. to8o6 3 er. och r5.7 2 ex. Om deDna aits lortskridande
utbredning i laidet se LiEdioth i tredie delen av hatrs citerade arbete, dar den
troteras Iratr Sk., Sm., Og., Vg., SdEx., Ner., Uppl., Hb., Ol., GU. och Fer6o.

Ptelostichr.s coc/ulcsc.ns L. Ett ex. i Mjttbergs samlitrg. SL.-Lpl., Ol., Gtl. och
Far6n.

P- anrhlacinrs Ill. Ett ex. 28.6. r9{7 av Wirdn. Sk., Bt., Sm., Og., Vg., Dlsl.,
Nrr., Uppl., Vrq., Dlr., Vstm., Gsrr., Ol., Gtl.

P- gtacilis Dej. Ett ex. 30.6. 1947 av Wirdn. Sk., Bl., Srn., Og., Vg., Dlsl.,
Vrm., Nlr., Vsto., Dlr., Gstr., Ol., Gtl.

Agoutm litens GyU. Tre ex. i Mj6bergs sanlling. Sk., Bl., Hall., Sm., Nar.,
SdE., Vstm., Uppl., cstr., Vrm., Hls., Ol., ct.l.

A. Pic.t m L- Ett ex. liksom foregeende. SL..Lpl., Ol., Gtt. ocb Feron.
A. gru.it. Gyl']- Ett ex. liksom f6regeetrde. Sk.-Lpl. (ej A.), Ol., Gtl.

.. Drornius lencsbatus F. Ett ex. i MjdberSs samlhg. Sk. (ej BL)--Lng. och Jmt.,
ot., Gtl.

Microleslcs mirlah.lus G@ze. Ett ex. pa vastra strandea 4.7. 1946. Sk., Bl.,
Sm., Og., Vg., Ol., ctl. och F&dD.

Eydroph tdae.
Ochthebhts marinus Payk. Ett ex. pa vastra stranden 4.7. t946. Da stxStrdema

pa. Satrddn ej motswara artens levtradsvillkor, torde dea, ehuru ej ovanlig pe havs-
sftendema pA Olaod och Gotland, endast tilfatligtvis ha f6rts hit med vind och
vAgor- SL., Bl., HalI., Boh., Vg., Ot., ctl.

HeloPholus grrt xrrs Motsch- s. brcuipolpis Bed. Ett ex pa visha stf,arden.
Ehurg i hela landet upptill Nb. en ].tterst allmatr art, torde icLe heller denna ha
hemortsratt pa Satrdtir.

Cercy(m ,ralints C. G. Thoms. Tva ex. pa vestra stranden tillsammans Eed
foregaeDde. Aven denaa osaker med avs€etrde pa heaortsretteo ploD, da slallr-
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eller mylkika strauder, dar den trives, alldeles saknas pa 6n. Sk., Bl., Boh., Og.,
Ner., VstE., Uppl., Dlr., Vrm., Gstr., Med., ., Gtl.

C. qu;squilius L, Ett ex. pa vestra straode {.7. 1946. Ehuru dettaex. sakerligeo
var vioddrivet, katr arten liksom aDdra Lopro{aga av sl. forekomma i lrreatuG-
spillDitrg pe 6tr. Sk.-Lpl. i de flesta ladskap, Ol., Gtl.

Orthoperidae.

Seticoiletus latclalis GyU- Ett ex. erhalet genom hA!'ning vid Gardea 6.2. 19{6
Sk., B1., Ha[., Boh., SE., Nar., Sdm., Uppl., \'stm., Ol., Gtl.

Strphyltddae.
Bleilils lra.ticornis Payk. Tva ex. pe vesxa strandetr 6.7. 1946. Lemplig Eark

,tir just deDia Bled;us-art saknas pa. SaoddD, varfor ex. Ee antagas vara vhd-
drivra dit fren antrat hall. Sk.-Lpl. i de flesta lardskap, Ol., Gtl.

Paalelus lttscilcs Crrt. Ett ex. i Mittbergs saEliEg fraa Sand6r1. Sk., Bl., Boh.,
Sm., Sdm., Uppt., Ol., Gtl.

Aahznium h{rnih Nic. 4 ex., vil}a [vf*t sprungo oo]ring pe vestra stianden
4.7. t946. Denn'a avetr p, ko[tiDenten sasom mycket sallsFt betraktade kort-
vinge er f&ut (av Th. PalE) i SveriSe etrdast funnen vid LoBma i SL. i 2 ex. ett
at gAtrgetr, i bada lallen i Juhiga sprickor i lersluttning, diir r.atten sippraale IIam.
Under liknatrde {tjrhalhodeo ar den enligt AuB. Wests Fortegnelse over Danmarks
Biller (Etrtomol. Meddel. r9+o) vid ett par tilualleo aotrallad i Danmark, dtu der
emellertid i h€ {a[ ar Iuonerl uDder tlDg pe. $randeE. DeD fdrstneEEda biotopetr
torde vara artens egentliSa. Uoder alla omstatrdighete! torde de pa Saad6tr funna
ex. fran ftammande hell ha vinddrivits till 6n liksom ltEi[stoae de flesta av de vid
t llallet och dagaina efter pe standen {uDna insektema, men va flln 5r sr€rt
att sega, de aiten icke ar kand fretr Ba]tikum och ej heller anhelfats pa tska
6stersj6kustetr utan dtrr eadast inne i landet-

Plilonthus rectangulus Sharp. 3 ex. i tamlgen {arsk kospilloitrg i Stola l6vskogen
r2.7. 19{6. Detta lemDar ett n}tt bevis fdr denna ursprungligeE japaEka arts
utotuordeDtliga sp.idningslormega. Efter att under ,a ertionden ha utbrett sig
over l\Iellaa- och Nordeuropa afltialfades den 16r l6rsta gatrgetr i Skane 1937, och
efter att ba Lulnat anteckras frAn flira l,andskap i sddra, mellersta och norra Sv,,
konstateGdes deE A! tg4r sa lengt norrut som vid PA.lkem i Lpl. av Wfu6n.

Ph. longicont;s Steph. Ett ex. Iunnet pa detr vastra sb:anden 6.7. 1946. Ehuru
koprotil och stlunda tlnkbar pa. Satrd6tr, har ex. sAkerligen t llelligt koEmit hit,
vinddrivet. Sk.-Lpl. i de flesta landskap. Ol., Ctl. och Ftuttn.

Ph. coqinis -\. Str. En o' i Miatbergs pe Saod6n insaElade material. Avenledes
koprofil art. Sm., O8., VrE., Ol.

Taehyfdlus pusilllts Gr^v. Tre ex. toSos vid vextr6tter 6-7. i9{6 vid Gerden
pe 6pp€n, solbelyst plats. UppeobarligeD nu inhemsk, ehuru den liksom negra
andra skalbaggaiter (Longita/sus luri.h,s Scop-, Sitona fialtescens Stepb., Phylolomts
ped.stris Payk., A?ion fiaviqes Payk.) kan aDtagas ha inkommit till denDa trakt
av 6n flen Gotland eller fastlardet med hai eller anDat som fdrts dit under detr tid
baracker fdr skogshuttare eller militart inkalade voro bebodda der. Sk.-Lpl, i
de flesta landskap, 61., Gtl. och FAr6n.

Alheta euryptelo Steph. Ett par ex. erha]lna 1946, daraw ett r4.7 uader bark av
asp i Salebo l6vskog. Sarckilt i utsipprarde tedsaft almatr art med utbr. Sk.-
Lpl., Ol., ctl.

Malacbttdas,
Malachius uiliAis F. Ett ex. togs 6.7. 1946 utrder ha!'niug pa, ruderatvexter vid

baracketr vid Gamh CerdeD ocb ett ,2.2. sanoma Ai uoder havdng pa EarhalE
och Lathyrrs ,iaritimus p^ etr dyn pe dstxa sidaa av 60. Uppetrbarligeq fullt iq-
heBsk pi itq, Sk.-Dlr., Ol., Gtl. ocb FardD.
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Anlhocomlts tasciohls L. Ett ex. erha[et ti sammaDs med loregtrelde \/id Gamla
GArdeo. .{rten triilla-s som bekant gema vid uthusvaggar oah omkiing lador o. s. v.
sk.-Dlr.. Ol., Gtt-

Helodidae.

CyPhon ochraceus Steph. Ett ex. erhdlls genom h,,vDing 8.7. 19,+6 i tallskogen
strax 6ster om Stora ldvskogen. Om arten ar bofast pa Sandiin, ar naistatr etrda
m6jligheten att lan-erna utvecklat sig i den cemetrtcistern som fitrncs i utkatrten
av den aippna angen i Stora lttl'skogen och som vid vait besitk pa iifl hade nagot
vatten samt deh-is yar fylld med tredgretrar och annan brate samt nedfa[na lity
pa bottneo. Sk--Lppl., och Ystm., Gstr,, Ol., GtI.

Nltldulidae.
E?uraea lelrnitalis MaDEh. Pa en ung asp sorD Lort fitrut fallts men antru icke

hunnit torka, hade i btiriatr av juli 19{6 ett ex. av denDa art krupit in under ved-
flisor, dar det aDnu var fuktigt av saft. Sk.-Lpl. (ej Bl., Dlsl., Ang., Ol., Gtl.).

E, llorca Er. Tre ex. tillsarnmans med fdrege.ende art. Efter allt att ddma liksoE
denna bofast pa on. HaU., Srd., Og., Vg., Sdm., N:ir., \'rm., Dlr.. Hls., Jmt. (ej
Ol., cd.).

Cryptopbagidae.
Micrar bc cbietis Payk. Ett ex. erhellet 19.16 genom hlvoing pe talris, Sk.-

Lpl. i de flesta landskap, Ol., ctl.
Crypto?hqus banius Sturm. Denna art kunde etrdast med ? upptagas i supple-

Drentet 1935. Nu erht tls emellertid getrom srllning av efl murker stletrde gammal
tall i rorra delen av 6tr ett stort antal ex. av artetr. Sk.-Lpl., Ol., Gd.

Alorrlatia ?usilla Payk. Aven denaa, i Satrdttboken, endast upptagetr med
?. Nu, 19{6, erhaills emellertid vid havtritrg i Stora ldvskogen 4.7 ett ex. avarten.
Sk.-Dlr. och Gstr., JEt., OI., Gtl. och Far6n.

Phalacridae.
Phalanus corusctts Panz. Ett ex. i Mjatberys samlitrg fran ttn. Ett ex. h5,vat

16.7. t946 pa detr dpptra eoSen i Stora ldvskogen. Sk.-Vrm. och Dlr., OI., Gtl.
Stilbxs oblong* Er. Ett ex., uppenbarligen witrddiivet, altrallades pa vastra

straaden 6.7. 1946. Sk,, Hall., Sm., 6g., Sdm-, \ar-, V.8., Dlr. (ej Ol., Gtl-),

Coccinellidae.
Anat;s ocelleta L. Ett ex. i luj6bergs samltug lren Sanddn. Ett ex. Junnet till-

sammaos med oarmast ldregA.ende art pe vastra stranden. Sk.-Jmt. och \rb., Ol.,
GU. och Fardn.

Cucujtdae.
Prcslomis nanilibulars F. Denna f6rut i Skandhavien endast IrlD Olatrd och

i Danmark fian LollaDd och Sjelhtrd klnda, sannolild utdtiende art hade anteffats
pA OIatrd endast av lraml. prof. .{. E. HoEgren, okaot var pe dn men sannolilt
vid HaUtorp, dar de urtldriga ekama kurde antagas hysa denna satrtrolika relikt
frAD den postglaciala varmeperioden. Den 5'terfatrDs ocksA der 27.7. 1938 av prof.
V. Butowitsch och mig, som {uono deB i stort artal, bide imagines och larver. Den
levde iamte tawer i det tranga mellarrummet mellan de koncentriska brutra metr
eotru ej upplosta och sdnderfallna vedla8ren innanfdr barken pa' detr till Barken
falloa halval a.v err gartmal murken ek.

I Mjdb€t$ samling fian G. SandOD finnes et+. ex. zv Plostomis, och med vetskap
oa detta tADkte jag mig att pA detrla ti bade M. sannolil:t tagit ex. i en omLull-
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falletr stor ek i Stora l6!.skogens vestla del, den enda der vilken lik ade der! vid
Haltorp som hyste Prostomis. DA jag nu, 1946, aterkom dit, aterlarB jag inte
getrast denna li8gande ek, alldenstund den under rretr sedan sist murkoat eD tller
och sjutrkit ihop. trIin kamrat under resan stdtte emeUertid pA ekresteroa och
fatrn i dessa P/oslorris. Den levde hlr Illed sina larver alldeles som vid Ealtorp,
altsa ej i det bruna, snusliknrnde innanmatet utan i mellaor:umme mellan murkoa
men antru icke sdnderfallna ersringar.

De detrDa ekrest ar dea enda nuvaraDde av detta slag pl G. Sand6n och den inte
se BAnSa er till kuEde laatas bibehllLa den konsistens som passar Prosro,is, sa
syotes den tid ej Yara lingt avlegs{ da detr bleve helt utd(,d har. Eoellertid
fann jag till mio stora dverraskning en koloni P/osromis med ett fetal larver i eD
gammal murken omkuliggarde tall pa norra sidan av Hd,ga aseE 16.7 saEma ar.
Tallen }ade motsvarande murkningsgrad som eken vid Halltorp och den i Stora
l6vskogen. Proslorrris kan salunda leva avetr i murkeo ved av tall, om denna har
eo \iss konsistens. Detta s),'Des vara ob€kant ftu bade GaDglbauer och Reitter
(Ganglbauer: .ln fauleDdem, Dassem I-aubholzer, Reitterr rin stark vermodertem,
,eucht liegendem I-aubholzr). Da liknande tallar av den nemEda koasistens€D
aro ganska vanliSa pe Sanddn, torde P/osrornis lortvaro dar vara tryggad.

(lisidne.

Cis denlatus llell. I en satrka i skogetr strax 6ster om lyrsamhalkt hade tred-
kastats en mlngd gammalt vtke, plaokor. lredhirdgal1gar o. s. v., trumere mest
tillhill Iitr grasDggor, tusedotingar o. s. v. Dar levde emellertid ocksa jemte
l,Jr'et Ulo a Penoudi, Me e|hilus cylin.lricus, Ostome lenugin.d *h nagra atrdra
skalbaggar. Pa undersidan av en Sammal Bre, tuktig breda vexte en tunn, vit-
aktig svamp som sag ut som ett overdrag 6ver )-tan. Itrkrupen i denna svamp JanDs
en Cir i stort antal. Dct belanns vara de ahrs, en ait som sallsynt anhal{ats i
Sk., Og., Sdm., Uppl., Hls., och Jmt. SasDolikt ar detr att betrakta som erl ut-
daj,ende urskogsart, och pe Satrd6n ar den tdrmodligeo inhemsk. Da nu 1946 alla
fdrut av mig pa itn konstatcrade cisider eterfuntros men Cis dentatus vid mina.
tiditare bestik pa 0n urdAatt mig, ar deo uppenbarligen htr mycket salhynt.

Lyctidae.

Lyctus liteatis Goeze- I ett av Stora lit!-skogens ljusaste och vackraste partier
stod grunden kvar efter atns lilla trak)'tka. som nedbrafln Itir omk. 20 Ar s€daa.
Vid branden blev gcnom hcttaD ett antal ekar som ste runt k].rkalt skadade pA den
sida som vetter mot denna och vilken nu er barklds och ddd metr icke svart[ad.
I ii!'rigt belinna sig ekarm i IulI vaxtkratt. Den selunda blottlagda, ddda veden
hade atrgripits av ett par skalbaggarter, vilLa vid mina I6regaeDde besdk alls icLe
iakttogos pe Sandatn, jamte parasiter, saval en skalbagge soE ett par chalcidider.
Den ena av dessa i r.ed boende skalbaggar. Lgctus linca.iis, visade sig de och da
i ett och aDnat ex. frt?atrde pa det skadade partiet pe en av dessa ekar,

EDIigt Reitter, Fautra C,ernranica, skall deona art I6reLomEa raD trocloeten
W'eiden u- \\'einrebcn u- anderen Laubhiilzemr. IIos oss hat jag aldrig Iunoit
Ltctus liflearis pa annat an ek, och dessutoe altid pa sadao som blivit skadad,
se soo her pa Sanddo var fallet, och ocks, pa ekvirke som bearbetats av metrni-
skatr; iag har sa t. ex. vid ett tilfelle funtrit deB borra sina gaogar i en av ek Itir-
Ierdigad gammal drdg som stod lutad mot en vagg-

-{rten ar salunda bofast pt iitr, men oEr den idkommit ,6rst pA senare & euet
funnits dar vid mina tidigare besitk. er ovisst, Att ehellertid vissa skalbaSSartet
{.er langt hlll inliara sig, vagledda av lulden, och slA till pl braDdsLadade tred,
ar katrt. Sk., Bl., SrE., Boh., Og., Vg., Nar., Sdm., Uppl., Ol., GtL
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Anobiidae.
E tobius abier'inus Gy1l. Vid ha!'oiDg Bed slaghtv p6. topparEa av fallda ta[ar

erhdlbs abkiliga ex.. a! Ernobit s. De utgjordes at nigtirrlts Sturm. a.2oritrrs
Redt., ,rorlis L- oc}] abielints Gyll-, den seoare i endast ett ex. Ha[., Boh., Sm.,
Og., Vg., Sdm., N:ir., Uppl., Vstm., Vrm., Dlr., Ol., Gtl.

Aderldae.
Ad.erus oculalus Palrz. Vid ha!'nitrg i Stora liivskogen 9.7, r 2.7 och r7.7 insamla-

des sammanlagt a Aderus-ex. Ett av dessa visade sig bara pygmaelts De G.och
de dr-riga, 3 hanar och 4 }j,onot, ocularus- Aven denna art er selu[da inhemsk pe
Sanddo. Sk., Sm., \'g., -\ar., Dlr., Hls., Ol.

Scarabaeidae.

Geo{rubes stercoralius L. Ett ex. i }Ijtibergs saEling Jran Sard6E. Sk.-Lpl.,
ol.. Gtl.'

APhodius lossor L. Ett ex. togs i spilldng e{ter iins enda kokeatu] t2.2. tg46 |
Stora ldvskogen. Da en sa stor art som detrna k appast skuue ha uEdgett mig vid
undersdkning av defl koprofaga faunan pa 5tr under Bina f6regaende besttk d:ir,
meste aatagas att arten koramit till dn sedan dess. Sk. Vrm. och Dlr., Lpl., Ol-,
Gtl. och Ferdn.

A. at.r De G. Ett ex. pa vastm stranden Z.Z. 1946, tydligeu vinddrivet Lit-
Sk.-UppI., Nar., Dlr., Gstr-, Hls., Jmt., Vb., Ol., Gtl. och FAroo-

Cerarnbycldac.

-\senum stviatult L. Ett ex. togs 4.7. rs+6 pa eo av de av Hylotroqus baiulus
L., Rushio. Palrtssi \Iuls., Criocephalus rusticus L- och atrdra vedinsekter angripna
tallama \'id {Fsamhallet, vilka fdrsvagats genom att r6ttema skadats av e rdr-
ledning sorn dragits genom markcn, pi tomten intil {yrmastarebosfiflet. Ex. hade
sannolikt genomgatt sin utveckling i talleD. Arte[ ma salunda anses som inhemsk
pa On, och egendomligt :i.r att detr icke iakttagits vid mina I6regeende bes6k pA
6n. Sk.-Lpl-, Ol., Gu.

Cvioce|hdllts ler,rs Muls. I apotekare Gdsta SvenssoDs, Svenljunga, samling
befitrtra sig t1'5 ex. av detrna art !'ilka bara lokaletikett G. Saad6n. Det ar hr S.
ickc bekant av wem eller nar ex. togos pe 6tr. Nu 1946 anballades ett ex. av arten
pa urdersidan aw en av havet uppkastad bradlapp pa vestra straaden. Ex., en
hatre, var vid Iull vigdr. Bredlappen leg h6gt upp pa stmnden pe den der Iullt
toEa och varma sanden,

Under var yistelse pa dn de {6rsta tva a'eckorna av juli 1946 sego vi blott fe
CriocePhahs-ex., da fl]'gtiden {6r slaktets arter inlaller nAgot senare. Samtliga
iakttagta ex. r'isade sig tilhiira Trsricrrs, utom det nemnda. Om C. lrrus verLligen
ar inhemsk pa dn eller rinddrivits dit Irer andra hal, ar saluada oavgiort. Det
fora antagardet s]'nes mest sannolikt. SveNka ex. av a.ter iiro kanda Ir5,n Sm.,
Yg. och Gtl.

Phyrnatod.es testace&s L. a. yatiabi.lis L. En form av denna som val narmast ma
{ttras till a. lenuicus F. be{antrS ha angripit etr medelstor ek i syddstra delen av
Stora ld\skogeD och en annan ek i dess nordvastra del. Nyss klackta ex. togos
undcr barken av ekarna ro och r5-2. Ett ex. ocksa iaktta8et ptr ekvedkast i Stora
ldvskogeff centrala dcl

Deflna Ienghorning er uppenbarligen {ullt inhemsk pa 6n och mtute antagas
ha undgett min uppmarksamhet vid mina fdregaetrde besitk pe 6n. Sk., Bl., Hall.,
Boh, t-tg., \g., Sdm., \air., l'ppl., Dlr.. C,str.. OL. Cll.

Clytus a.rietis L. I lljttbergs samlitrg av insekter tagna av hotrom pa Satrdtitr
fi.nas flela ex. av deDaa vackm och i s6dra Sv- valkarda timoerbock, som jag
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under mina Ioregaeade tr€sttk pa dr icke Jann. liu, 1946, visade sig en solvarm
dag, r7.2, ett ex. av arter i Stoia l6vskogen pa en av de delvis murkna ekama i
narheteu av det brunna kapeUet, och dagarna eJter klacktes flela ex. igrena.av
ek som upplagts i vedkast i trarheten.

C. dvietis ii6 v,] a .a.gas ha lundts h:u avea tid mina Idregaende besdk pa 6n,
ehuru detr de inte kom f6r mha 6gon. Det me aven hair lramhallas att genom dell
utgalritrg av ungtallar o. s. v. som pa sen€ue ar gjorts i Stora id!.skogetr mera sol
kommit in i der l6rut mdrka och beskuggade dele[ av 6stra delen av l6vskogen,
vilket patagligt gj,.nnat inte blott markvegetationea utan ocksa insektlivet. Att
sa paJalatrde skalbaggar soiT Phymato.les teslace s ocb Cb/tus arietis inle t6fit
observerades av mig men v?ll au, ka]1 b€ro pA. a1t stammeo a\. dessa orsaker da
!-ar mycket svagare an nu.
.C'lytLs arietis ar Innnen i Sk., Bl., HalI., Boh., Sm., Og., \'g., Sdm., Uppl., \rstm.,
ol., Gtl.

Chrysornelidae.
Phyllolreta uittula Redt. Ett ex. av deDna jordloppa \.ar bland de till vastra

strandea viaddrivna insekter som insamlades d?ir 6.7, r9.t6- Ex. harstammar
sakerligen ei ftan Sardon- Sk.-Gstr. och Dlr., Lpl., Ol., Gtl. och Ftu6n.

Psylliodes naPi F- Ett ex. togs genom hevtritrg pa rudeBtvegetation vid Gamla
gerdeE 6.7. 1946. ,{rten kan fran Gtl. eller Jastlatrdet ha kommit ilr ha., d;r ba-
racler anlagts och mycket folk varit boende under skogshuggninger och den mili-
tiira vaktha[ningen utrder krigstider. Sk., Hall., Sm., 6g., Sdtro., \?iLr., Uppl.,
vstm., Vrm., Dlr., Gstr., Jmt., O1., Gtl.

Cassida nobil;,s L. Ett vitrddrivet, d6tt ex. antraffades pa vastra strandetr r5.7,
19+6- Sakert kommct lran frammande hall. Sk. \er., Dlr. och Gstr., Ol., Gtl.

Curculionidae.
Cry?lotrhylchidi s la?athi L. Elt ex. i Ujttbergs samling fran Sanddn. Ett ex.

togs \7.7.t946 i norra delen av Stor3 ldvskogetr. Sarurolikt hade det utvecklats
i en gammal s,ilg som v:ixte har t)ch vilken fdr itvrigt !'ar svart angripen av larvema
tm Sinodendro$ cylindricurn. Sk, I{all., Sm., Og., Sdm., )iar-, Vstm., Uppl., Dlr-,
Vrm., Hls., Hrj., Jmt., \'b., Lpl., Ol., Gtl.

Scolrtidae,
Bldsto?hqus ,ninot }{art. Eo liggande, {a d ungta[ i rorra delen a\'6r var

aagripen av denna barkborre. Sk., IIaIl., Sm., Og.. \ar., Vstm., Sdu., Uppl.,
Vrm., Dlr., cstr., Hls., vb., Lpl., O1., Gu- och Ftu6n.


