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Fttrcta. ex. pa ett skogsbrandlalt och det andra flygande i utrg tallskog intill er by. 
-A. maryinala F. Lycksele 2916 1946. PA etr Umbelifera. 

- 
Sa?erde s.alaris L.

Olika fytrdplatser. Pe bj6rkved- 
- 

ClyptocePhalus punctiger Payk. Kattisavatr
2516 1946. Pe videld!. 

- 
Chrysomel,e staPhylea L. UnglaLsele, olika t'nddatum.

Krypande bland allehatrda vair<ter. 
- 

Ch. analis L. Hedmark och Umgransele
4/q r9{5 tesp. 28/8 1946. Pe balde6bre. 

- 
Longilarcus lutidus Scop. Umgratrsele

8/q 19{6. Ratt vaalig. Coel4orrhinlts ,ornentosus GyU. Gnnseleluod 1516 1948.
PA bjtirklttv. APion lacetan GyL. Umgraffele 16/7 1945. Vid hevniog i 8ras. -A. oiciae Payk. Umgransele r/7 1945. Havad i gras. 

- 
A. assimile Knby- Iueoga

fyndplatser. 
- 

Dolytom .s alliflis Payk. Umgransele, flera f,'nddatum. Pe bjdrk
och vide, sS.Ilad lren ljoErsldv. 

- 
D.lort ia L. UmgraDsele 6lZ \948. Inga a -

teckninga.r. Furciqes lectiroslris L. Lycksele zr/5 1912. PA.hag9. 
- 

Phytohomus
lu/ni.cis L. V]rgIansele aglA $47. Pa rabarberbla-d. 

- 
Ceuthorrhynchid.i.us Barne-

rillei GteL Umgransele 1Zl7 a945. H va.d. i gres. 
- 

Rhi.koncus ?ericorPius L.
UmgraDsele, flera fytrddatum. Pe grasmark. 

- 
Phytobi,us quadir*belc latus F.

Umgransele 1216 1943. Inga anteckdnga.r. - 
Miatus cam?anulae L. Lycksele

ttlT tg+3. Pe Campanula ,otundilolia.
Birger PeTsson.

Negra fynd av Hylobius transversovittatus Goeze.

Vid ett besttk d,et zof r i i.r hos dr Einar Wir6n, Lundsberg, medltirde
jag nagra skalbaggar ur min samling, vilka dr Wir6n valvilligt lovat hjilpa
mig att bestamma, efteEom iag sialv ei lyckats komrna tilratta med dem.
Bl. a. medftirde jag 2 her i Yermbud ta8rra exx. av en f.ivelart, som jag be-
stamt sasom tillhtirande slek|e't Eylobiu.s Schdn., men som jag ej ansett
tnig ku[na had6ta till nargon av de i Aurivillius arbete om Rhynchophora
upptagna arterna. Dr Wir6n kunde dock snart, efter jemf6relse med ett i
hans samling befiotligt finskt ex., bestamEa de,I\ tlll Hylobi s transoerso-
aittatus Goeze. De dverensstzimde ockse. med beskrivningen av denia art
i ReitteE Fauoa Germalica samt i Danmarks Fauna Band IV Snudebiller
av Victor Hansen (dar kallad, H- lalwts Rossi), vilka arbeter jag ej hade tilt-
geng till vid mina bestemoingsfiirsirk. I ovan nemnda arbete av Auriwillius
linns arten som bekant ej beskriven.

I Cat. Col. (Helsing{ors 1939) {inns ej Hylobitas trakflersorittatus npptage\
Ltr Sverige och ej helter ltir Norge men deremot f6r Finland och Danmark.
Tord Nyholm meddelar dock 1943 i Opusc. Ent. (VIII, p.4o), att ett ex.
av arten tagits under ting pa stranden vid Torhamn, Bl., i aug. 1936 av
tatdlakare Arne Sundholm, Karlskrona. Detta ex. antages kunna vara
ilanddrivet. Som detta torde vara den enda uppgiften hittills om lyod av
arten i Sverige, kanske trigla narmare meddelanden om r:nina f,'nd av
ifregavaraflde wivel vore av intresse.

Det ena av de till dr Wir&r medft rda exx. Iann jag selunda den rl7 tg45
vid stranden av Vaflern c:a 15 km S Kristinehamn (Brattsand, \/rml) genom
att rycka upp nagra plantor av Zysima.hia oulgaris med rtitterna och herua
dem under vattnet. Danid fl6to 2 exx. av Hylabius ,rahs\elsooittalus iJ.pp
och tillvaratogos. Stranalen var pa fy-ndplatsen stenig med dels bergha[ar
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och dels stiire och mindre stenar. I bergsskrcvonta och mellau stenarDa
vaxte Lyirnachia och atrdra stratrdvaxter,

Det andra av dr Wi!6n bestamda ex. laon jag, jamte ytterligare ett,
utrder uppspolad vass pl en sandstrand pa Arntin i VenerD (Vase s:n, Vrml)
den r/8 1948. Pe denna lokal bestod stranden dels av Iin sand, dels av grdvre
och finare grus samt smasten. Lysirnachid aulgalis saEt andra strandvexter
fitrekomrao ockse her.

Slutligen hittade jag fdr eD tid sedaa ett lemte ex. av artetr i samlitrgen
ftAn min skoltid. Det er taget pe en tallbuske pl Falkkeletr i Venern (Var-
nuEls s:!r, Vrml) negon geng i stutet av rg2o-talet, exalt datum hade jag
tywarr ej antecknat.

I litteratureo ero uppgilterna om Hylobi.us trai.suersouittatus lefiadssatt
mycket divergerande. I Danmark ar deD. enligt Victor Haosetr (Danmarks
Fauna, B. IV) tagen dek pe ,F)'rD, dels rmellem Gresrodder i et udtorret
Vandstedr och dels.paa lave Planterr. Reitter uppger, att dea ar deD enda
Hylobius, rdte an LaubhdlzerD lebtD och anger even, att den skall fore-
komnoa pa Lythr&rn (Fa,ulla. Germadca V). ErDst Palm6n har dock slut-
ligetr, elter undersiikDingar i Finland, Jastslagit att artens niiringsvart ar
Lythrum salicaria, i vars stanglar och sedermera !6tter larven levet (Ann.
Ent. Fem., nr 4 r94o). Imago lever pe bhd och stjii.lka! av samma vaxt-
slag. De kunna dock:iven antraffas pir Salix <xh Alniat ghlrirosa i narheteD
av Lylhrurn-lokaler. Palm6tr har funrdt Hylobius transuersotittatus ltesl'J-
tande pa steEiga straoder men pa Hankoniemi ar den aven futrne pa. rdyn-
stratrd, (A, Wegelius eol. Krogerus rg32).

Palm€n uttalar i sin ovan citerade artikel den formodan, att deD ske[-
bara isolationen av det linska utbredningsoErAdet (artetr er ej funnen i
Balticrm) blott kan bero pi bristfillig uodelstikniog i graunlenderna. Det
s]mes hoaorD mycket sannolik, att framtida understikning,r skall koBrDa
att bekefta artetrs ftirekolost i itmiostone Sverige. Som i.amgi.r av mina
hiirovaD relaterade fynd, har han fitt riitt, dl dessa 4ryrd ju utvisa, att
arten fttrekomEer omkring itminstone de dorditstra straoderna av Vanern,
lastar den hittills blivit fiirbisedd. Betr. naringsvaxtetr si syntes mitt fynd
frA[ Brattsatrd peka pA, Lysimachia aulgais som neringsv?ixt ftir arteo,
men det kan mycket v6l handa, att det fantrs nagotr rot dv Lylhrurtu bland,
de uppryckta plantorna, fastaD detta undgltt mig, och att vivlarna suttit
just pe denua. Jag gjorde nzimligen ej Digon nermare undersaikning for
att fa-ststiila av vivlia,ma ev. ftirorsakad skada e viixterna, de jag ej visste,
vilken raritet jag funnit. Under den koamande soElulaneu hoppas jag eroel-
lertid bliva i tiluelle lterfiana arten pe tregon av ovannamtrda lokaler och
skall jag de, fdrsdka att narmare studera denna intlessanta coleopter.

Sedan ovanstiende skrivits har jag varit i tillfelb dtt efte$dka Hylobius
tronsoersoaillat .s pe de lokaler, d:ir jag tidigare fuunit deDna vivel. Der-
vid har jag kutrnat faststiilla, att arten {ortfarande ftirekonr]]er pA. tve av
dessa lokaler samt pe )'tterligare e[, even denna vid Viinerstranden. Dr
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f.ig Fit

Einar wir6n har dessutom fulrnit arteo i traktefl av KlaralveEs mynning
(SkoghaI, Vrml), vilket med hans benagna tilbtend ha! meddelas.

.A.rets Iyndplatser (samtliga betagna i Viirmlaod) samt data ero fdljande:
2215 r e\. Skoghatl (E. Wiren), 12/6 3 exx. Arnttn, Vese s:n (E. Johansson),
2516 fletu exx. Brattsand, \risn.-Kils s:tr (O. Jonsson), 2/7 flela exx. Ldvtin,
Visnums s:n (E. Nir6n, O. Jonsson), 317 2 exx- Ar:otill, Vase s:n (E. Ny-
qvist, O. Jomson), 6/8 3 e).r.. Lttviin, Visnums s:n (E. Wildn, O. Jonsson).

Samtliga dessa lokaler utgiiras av med smaEten eller grort grus betackta
strandremso! (Bild r) i \ilkas torltiga vegetation alltid Lythrum salicaria in-
gitt och iag har nu kunaat bekrafta E. Palm6ns uppgifter, att denna drt
er artens traringsvaxt ocD. ej Lysimachid t lgaris, som mina fynd Irin 1945

sytrtes utvisa.
Ftertalet av de i ovansteeode tiversikt upptagna Hylobius-exx. ha fn -

fits pe Lyhl*rn eller i denna vexts omedelbara ,1arhet. De sutto i allmen-
het under stenarna pl loten eller rothalseo, den 25/6 n,istan alltid 2 exx.
pe. samma planta, men dessutom aven pA stjalkaraa av naringsvaxten
(Bild 2). Ett ex. iakttogs vid sistaamqda tiufale atande pe ett blad, och
gtragskador ftirorsakade av arteo fdrekommo pe bhden av ett Jlertal plao-
tor. Ett annat ex. var i fard med aggH8gning pa en rot, der ett egg Ater-
fanns i en liteu spricka pe rotens 6versida. Ett par iakttogos iD copula pir
eD stjalk den zf7- Larver {unnos i rdtterna den 2516 och 317. Sistuemoda
datum hittades dessutom err puppa i en urgnagd rot, eD alldeles nyklackt
och ?hnu ej utfargad imago i en anuao rot samt en mumie p, marken un-

wr *kt-_-{
.A }r*lF&!t!
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der et Lythrum-plaDta. Vid besiik pl. Iiivtin der 4,/9 och pa Ardi5n deD ?lg
kunde varken larver, puppor eller imagines aotraffas.

.4.v ovaDnamada iakttagelser, som givetvis ej kunna gdra ansprek pa att
vara fullsuifldiga, lramgAr bt. a., att en generation av Hylobius ttansoer-
sooiltahts klecks under hdgsommaxen och sedan fdrmodligen 6vervintta!,
vilket senare dr Wir6ns fy[d den 22/5 synes utvisa. Om det ar deona eller
en ev. under ftirsommaren klackt generatioa, som fortplantar sig i slutet
av juoi-btirjan av juli, er svii.rt att avgtira. Det fiirstnamnda ar val
dock troligast och i sA fall skulte djuren uppnd. eu ilder av c:a ett ar som
fuut utbildade, vilket kanske ej er osanDoliLt.

Att av mina iakttagelser draga nagra slutsatser angaende utveckliDgs-
tidens liingd fren agg dll imago later sig ej gttra, dl detta val kraver stu-
dier under en langre tidrymd, i s)mnerhet om utr.ecklingeu tager mer an
ett ar i ansplek.

Olle Jonsson.

Cidori.. betbetota Schtff. i Sverige.

Den 30 juli r94g togs i Asarum, BleLinge, av .q.dvokat Hugo Santesson
er Ijar , som jag fick mig t bend fitr bestemring. Det visade sig vara en
hona av den fOr Sverige nya geometriden Cidalia belberota *}rill-

Exemplaret kalr i kor-thet beskrivas selutrda:
Framviogar ljust gregub, med kraftiga, svartbluDa rottvarlinjer och

inre tvarlinje!. Yttre tverlnjen i lramre hetften svartbrun med tvi klaf-
tiga, spetsvinkliga utbuktningar per ytteGidar Bakom dessa ar yttre tvar-
linjen betydligt ljusare. Vingspetsen iir delad av tydligt, svart snedstreck.
Bakvingar grAgula, ljusare mot basen, med otydliga, negot miirkare tvair-
linier. Vingkanteo vegig med Ileckiga vilrg{lansar. Halskrage med smalt,
svartbrunt tvarband. Palper llLnga, {ramskjutande. Viogbredd 24 Dm.

Om man folsiike! bestemma ljer en eiter Nordstraims artiiversikt i
Svenska Fjerihr, sid. 249r-253, kommer man Iram till mometrt 40 (sid. 25r),
som kan etrdras saluoda:

40. Bakv:s utkant a-agig; fratnvitrgar brungula-mtilkbrutra eller grl-grl.-
gula med svait snedstreck i spetsen och o.tirka tvarlinjer, den J.ttre
starkt vagig, viglinje vitakig, Underslektet E@lo?hila. . . . . . . . 4oa

- Bakv:s utkant ej eller otydtigt vegig ,. 1t
4oa. Palper medelmittiga, framvingens diskpunkt tydlig, svart, vinglratrsar

23. C. badiato

- Palper langa, framvingeDs iliskputrk nastan os],nlig pi ovansiilan,
vi[gJransar fldckiga. . . . , , . . . . 24. C. bcrberata

I-arven, som lever pe, Berberis vulgaris i juni och aug.-sept., ar enligt
t lgatrg[g littentur tzimligerr tjock, gulbruD eUer grl med svarta, vitkantade

eDfergade ,.....


