
Anteckningar om svenska skalbaggar. IX.

TI{URE PALM

Agabus ofacus Aubd och Wasastiernae Sahlb. - Vid ett besd,k
i mitten av juni 1953 pe ett stort briint hygge i Norra Arvidsjaurs revir
tve m nordost om kyrkbyn kendes myggen ovanligt phgsam. Ut-
vecklingspLatsen befanns vara nagra fotsdjupa, temportira !,attensam-
Iingar med dyigt vatten, tris, mossor och vissnat ldv i bottnen samt
Bammalt granris vid kanterna, dir det vimlade av mygglarver. I ett
par av p,Slarna hiilldes pi prov en liten kvantitet av DDT-preparatet
Gesarol 5o fair att fe ddd pd. larverna. Hiirvid visade det sig, att insekt-
livet dven i dvrigt var mycket rikt. Ett stort antal vattendjur fldto upp
till ,tar, diiribland Hyd.roporus och Agabus. N6gra av de senare sam-
lades in och ha efter bestdmning befunnits vara lgcbzs cotgener Thtng.,
opacus Attbd och Wasastictnae Sahlb.

Dteposcia umbtina Er. - Vid Strtimsholm (Vstml.) sAllades ur en
ihAlig, murken men annu levande ek den zzl5 t d och den Z/7 rg53
r Q av denna numera dverallt salblmta art. I eken levde Lasius brunteus
Latr., Elder Eioni \ye, Procraerus tibialis Lac., Ludius lenugineus L.
m.fl. urskogsdjur - Dtu Dleloscia uppehtill sig, funnos rester avett
gammalt kajbo.

Denna iakttagelse er av sArskilt intresse, emedan de enda tidigare
kiinda svenska exemplaren, {rAn Ringsidtrakten i SkAne, ockse tagits i
kajbon (Opusc. Ent. 1939, p. rz4 och r94r, p. 35). Sannolikt iir arten
en utpriglad urskogsrelikt, som genom sitt levnadssatt i ihdliga tr?id
ldtt undgir samlarna. De skanska ex. antriffades 1897 och ha under
felaktigt namn stett intagna i C. Mdllers och Roths samlingar, iinda
tills deras retta identitet uppdagades av doc. Per Brinck. En geng tidi-
gare har jag insamlat ett par ex. av arten, i bokskogarna pA Mte Pol-
lino i Kalabrien, d5.r den levde i en ihAlig bok med multnande lciv och
gamla fiigelbon i det iare.

Horion betvivlar, alt Dreloscia numera f<irekommer norr om mel-
lersta Tyskland, och skriver (Faunistik der mitteleur. Kiifer. Bd. II,
1949, p. rro-rrr): lEs ist wohl mriglich, dass im vorigen Jahrhundert
die Art vereinzelt auch in Norddeutschland vorgekommen ist, aber das
heutige Vorkommen ist sehr zweifelhart und muss durch neue Funde
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Fig- r. Hoble Eiche u.a. ldit zahlreichen Larvea von L&lirrs lcrrugincts L. ruad
OsfiaiLrna ercitita *op., sowie auch mit Drefosc;a trnbrina Er., Elarcr Hiodi
Rye und der .\roeise Carnfonolus carya. Fltcb ssp. laJra, Nyl. - Vastmanlitrd:

St(imsholm. 2j/5 1953. - Phot.: Verf.

bewiesen werden. ... Die Art wird fiir Denemark (ein alter Fund auf
Insel Lolland, nach West r94o) und fiir Siidschweden (Schonen, nach
Helldn-Jansson 1939) angegeben. Neuere Funde aus Nordeuropa sind
nicht bekannt geworden, so dass das heutige Vorkommen dort
ebenso fraglich ist wie in Norddeutschland.u - Detta uttalande belvser
viil den Alderdomtiga prigel insektfaunan ennu har i vissa delar av
Mdlardalen.

Colon rulescens Kr. - En J av denna art kviillshAvades den rz/5
1953 pA Strdmsholms kronopark (Vstml.) i en gles blandskog av ek,
alm, lind och kinn, diir markvegetationen var yppig och sarskilt bestod
av blommande Lathyrus vernus, Gal,ium odoralum, Conoallaria majalis
och P oly gonatfim odot alum.

Neuraphes talparum Lokay. - Vstml. Strttmsholm det]. rzlT tg53
r ex. i en ihilig, dnnu levande l<inn med gnagarbo och Lasius niger L.

Ortho|erus nigrescens Steph. - Under ett f<irnyat bes6k vid
Bellinga (Sk.) der. 2916 tg53 uppsiikte jag fyndplatsen f& Orthalerus
nigrescens (ifr Ent. Tidskr. 1953, p. r7r) och fann di arten vara talrik
pe torra ekgrenar med vitrdta, vilka sutto pa ennu levande triid. Senare
pi sommaren antriiffade jag den ocks{ i Ldnna sn (Upl.) och vid Strdms-
Errtorrtol- 7's. -.1r!. 75, H, r, rq5.l
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holm (Vstml.), pi. den f<irra platsen pe mdglig ytved av en torrgran och
pi den senare i en ihitig ldnn. Nils Bruce har varit viinlig granska
exemplaren,

Ptenid.ium gressneri Er. - Denna art dr ej ovanlig inom Strrims-
holmsomradet (Vstml.), dar iag i juli-auguiti tagit den i ihlliga almar
och ltinnar, som pA insidan haft veden starkt sdnderaten av Rhyncolus
orch Cossonus.

Scafhidium qu adrimaculaturl Oliv. - I Sandviks sn (Smil.)
der. z4l7 tg53 talrika fulh.uxna larver, puppor och enstaka nykHckta
imagines i pd marken liggande ekgrenar med fuktig, ruttnande ved.
Typisk fdljeart var hdr som p[ andra platser Bol:itacharc Mulsanli Sharp.
Fdrstadierna till Scaphidiutn 4-maculalum synas ej f6rut vara funna i
de nordiska ldndema. Larven piminner om Scafhasomo-lawen men er
mera jiimnbred och ner som fullvii:it en liingd av 8j mm, antennema
iro ldngre och tiversidans kroppsleder brunsvarta med ljusa kanter utom
huvudet och analleden, som ero gula. De helt vita pupporna vilade i
smi utgdvda hilor i ytveden eller i gamla Siaod.endlon-gilr.gar.

Arped.ium brachyPterum Grav. v. Cyllenhali Sahlb. - Vid
Strdmsholrn (Vstml.) iultngades den rr/7 rg53 i kanten av en fuktig
eng en del kvillsflygande skalbaggar, diiribland ocksa ett ex. av den
vingade formen av Arfedium brachypterum, fdrut i Sverige blott kiind
frdn Svartsidlandet i iistra Mdlaromridet.

Quedius Inrreae Gid. - Den rz/rr 1952 togs r ex. under barken
av en murken ekstolpe i Upl. Overgrans sn.

H yPocyptus nitidus Palm. -Ett nytt fynd i Lingemnla sn (SmAl-)
der. z616 rg53 styrker uppfattningen (Ent. Tidskr. 1953, p. r3o-r3r),
att arten ar en lSvtredsinsekt. De togs nernlgen ej mindre an 5 ex. i en
grov stubbe av bok, som brutits av negra meter ovan marken. Under
barken var veden dverkliidd med en br.rn Poly|olus-art (sannolikt laar,'r-
galus') saml soltorkad och hdrd. Med yxans hj?ilp kunde den efter Ars-
ringarna kisgdras i skikt. Lingre in var den niigot ldsare och fuktigare
({ast vitrdtved). Hiir hade tidigare levat Sinod.endron, vars 6vergivna
larvgingar nu hyste ett litet samhdlle av Losius brunneus Latr. .Alla
Hyfocyplus-ex. antrdffades vid inhugg i boken i de gamla Sinodeadron-
gengarna.

E*tyusa sinuala Er. - Vid unders6kning av skalbaggsfaunan
hos Zcsins brutneus Latr- inom Striimsholmsomridet (Vstml.) gjordes
maj-augusti 1953 minga nya fynd av Euryusa sizaala ffr Ent. Tidskr.
1953, p. r3r-r33). Arten Iiirekom mestadels sparsamt och endast i av
stora myrsamhe[en bebodda ekar, deremot ej i lind, alm eller l6nn,
som Lasius brunneus ocksA nigon glng kan upptriida i.

Euryusa castanopteto Kr. - Denna art synes i motsats till den
f<iregS.ende ej alltid f6rekomma hos myror. Tidigt pA veren (6/5 1952,
6l+ tgStl tog jag r-id Skdralid i Skine sammanlagt 4 ex. under den loss-
nande barken ar upphuggen bokved, dar inga myror funnos men i

Entot tl. Ts. -iro.75. H. r, t951
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stellet talrika sme dipterlarver och det vanliga selhkapet av Ditona,
Cerylon, Rhizophagus, Lcflusa, Dinarqea etc.

Plectophloeus nilidus Faim. - I maj och juni 1953 har jag fun-
nit arten pri fyra otika lokaler i Strtimsholms omgivningar (Vstrol.) hos
La^sius brunneus Latr. i ekl

Abraeus granulum Er. slmes ej tidigare vara lunnen norr om Om-
berg (Og.). Vid Strdmsholm (Vstml.) tog jrg den tzlT 1953 4 ex. av
arten i en ihrilig, nnnu levande ldnn.

Dasytes coerulers De G. - FuI visshet har nu erhfits om de
dldre larvernas levnadsvanor fifr Ent. Titlskr. 1953, p. r4). Arten er
mycket vanlig i Milardalens kivskogsomriden, och dd.r kan man i
mitten av juli finna de nestan fullvdxta larvema pi torra och helst i
ytan svampiga trenar av allehanda ltivtrS.d, stundom even barrtred.
Frin dylika grenar kuma larverna, r'anligen i selbkap med Drcmius-
larver (speciellt D. 4-n@calatus L.), bankas ner i stort antal, vilket visar,
att de vid den tiden leva utanpe trenarna. Vid en ndrmare undersdk-
ning av ett par sidana grenar pi ek och ldnn sigos lawerna angripa och
fd,rtera fluglarver, st6vslendor och andra smd.djur, som funnos pi eller
i grenama. Redan pi eftersommaren, i mitten eller slutet av augusti,
stika sig larvema in p6 temp[ga stdllen i ytan av grenar och stammar
fdr ftirpuppning. Diirvid begagna de sig giima av andra arters 6vergii'na
larvgingar eller puppkammare. Stundom maste de gri.va sig igenom
veden ldr att hitta passande fdrpuppningsplats. Pe sa satt rtrpryte. coeru-
lcus-gingar, som dock ej torde ha med neringsupptagning att gdra.
Helt siil(ert dro dessa iildre larver uteslutande rovdjur.

Trichoceble lloralis Ohv. och memnoria Kiesw. - BAda arterna
Iinnas i Strdmsholmsomredet (Vstml.). Av memronia har jag endast
antreffat ett ddtt ex. under barken av en murken ekgren pa levande
stam.

Elater Hjorti Rye synes ej vara sdrskilt ovanlig i de delar av Md-
hromredet, sdLvil i Uppland som Vdstmanland, dir ursprunglig natur
med gamla murkna ekar ennu finnes bevarad. Arten ses mycket siillan
i det lria men kan pl h<isten eller tidigt pA viren grdvas fram ur det
inre av traden. Den fdrekommer ofta i samma slags ved som l4si,{s
brunneus Lalt.

Elaler rulipennis Steph. - Nya svenska flmd av denna sdllsynta
art synas ej ha publicerats sedan Thomsons tid. Den var di kiind bl. a.
Irin Skitalid i Skine, och dar lterfann ,at arten den r2i5 1953. NAr jag
htigg s<inder ett stycke ved ur en steende, murken, niistan falfiirdit,
30 cm trov bokstam, som var bebodd av Lasius riger L. och lidrgare
Sinod.end.ron, blottades i puppkammare inuti veden ett par rddvingade
Elalet, utlln till min fcirvAning visade sig vara ?? av rulifennis. PL
samma stdlle iakttogos ockse rdtt minga Elater-larver i olika storlekar
av ftirmodligen samma art. Nlgra konserverades, medan de iivriga
liimnades i fred.
F-tttttnol. Ts. -.|r!J. 75. H. r, t951
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Fi8. 2-9. Hifiterleibs€nde der Larve von 2. Elater Hiolti Rye- 
- 3- Proc/acrus

,ibiatis IAc. 
- 4. Ludit s lctr{gineus L. 

- 5. Ilarnir.its ndslal s De G. 
-6, Atholls l,illosus Fourcr. 

- Z. Athots ,nurilatus Rosh. 
- 

8. Cortr bitcs bi?rs-
tuld.lus L. 

- 9. Hyfogan*s cin t,.s Pryk. 
- 

a. Voo obetr, b. scbrag voo der
Seite. 

- 
Orig.

Den r7/rr rg53 uppsttktes boken innu en ging, van'id jag hade turen
att even antriiffa J.)'. .{tskilliga imagines befunno sig pa nytt i sina
puppkammare i det inre av tradet, men blott pi sidana stdllen, ddr
veden var torr. I de fuktiga yttre partiema, dir veden var l<is och
svampig, upptacktes r.id samma tillliille en koloni Rir'zophagus Brancsihi
Rtt.

Ptocraerus tibialis Lac. - Da jag den r9/5 1953 i ldvskogsomrl-
den vid Mdlaren (Overgrans sn, Upl.) underscikte en grov ek, som ftire-
gAende vinter stdrtat omkull, upptacktes vid en sprucken, c:a 35 cm
grov gren en rddvingad Elalel, som hastigt drog sig in i springan. Med
hjalp av seg och yxa iippnades grenen, som var ihilig. I rddmurken
och nAgot fuktig rdtved antrdffades en koloni av Elaler catd,inalis, tal-
rika larver och enstaka imagines, som den solvarma dagen just h6llo
pe att ta sig ut i det fria. Bland de tillvaratagna honoma hade ett par
mdrk (ei som vanligen er {allet glldgul) behAring pi tackrintarna
(jfr Ent. Tidskr. ry47, p. 166). Langre upp i Brenen, dar veden pA det
z-5rfror l:,ltattol. Ts. .ir!. 75. II. I, tg:,t
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hArda skalets insida r-ar starkt sdnderfratt av tregnagare (Xestobium,
Eremotes\, betydligt torrare och liksonr mjdlig i ytan, hittades, serskilt
der rester av ett gammalt figelbo Iunnos - som jag f<irst trodde -rElaler>larver ar: en annan typ. De voro genomsnittligt mindre och
hade anakippningen anbragt tatt under 9. bakkroppsledens spets.
Detta er just vad som utmarker Procraerus-larven till skillnad fnin
Elaler-larterna., som ha analdppningen beligen under samma leds frd.mre
del (fi9. z 3). Saken blev fullt tydlig, nir ocksi fullbildade Procrqerus-
ex, kunde grdvas fram ur veden. Uppenbarligen har arten samma ut-
vecklingstid som Elalel: f6rpuppning och klZickning pe eftersommaren
och dvervintring i puppkamrarna. Nir jag en vecka senare ater besdkte
platsen, segs i middagshettan ett och annat Procrqerus-ex. krypa pi
grenen utanfdr kliickningsstdllet.

Ytterligare Procraerus-Iytd gjordes inom Str<imsholmsomridet
(Vstml.), i ihiliga ekar pa fdrsommaren - ett ex. ocksi flygande - och
den 16/8 i en ihAlig, kullsttirtad lind med Rhyncolus-angrepp pA vedska-
lets innen'6gg. \'id det senare t fallet antreflades ej endast larver utan
d,verraskande nog tillika ndgra levande imagines (5 st.). Huruvida dessa
djur voro rgamlar eller kleckta samma ir undandrar sig bed6mande,
Det senare ftirefaller troligast, eltersom bdda kcinen voro representerade.

Alla mina svenska ex. ay Ploclaerus tibialis hiira till varieteten sz6-
carinatus Germ., som har pannkdl (jfr Horion: \achtrag zu Fauna Ger-
manica, p. z6o).

Cardiofhorus ? grawineus Scop. - Den 2tl6 tg53 togs i en
Ludius-ek id Strtimsholm (Vstml.) en ftirpuppnlngsf.iirdig C ard.iophorus-
larv. Dessviirre fick jag ej tid att ordentligt skdta om den, varftir kliick-
ningen fran puppa till imago misslyckades. IlIen di lan en antrdffades i
rekmjtib i det inre av en grov, solexponerad rotgren och silunda levde
alldeles som gramineus-larverna pi Oland och i SmAland, f<irefaller det
sannolikt, att det var just den arten.

Alhous trutilalus Rosh. - Den z614 1953 fann jag i trakten av
Strdmsholn i en metergrov, manshdg almstubbe ett par till synes full-
vuxna larver a\ Athous-typ. Den ena konserverades, medan den andra
togs med hem f6r uppf<idning. Stubben stod fritt pd en skogsholme med
Aldriga kir:trnd, var i det inre sdnderaten ar- myror (Formica rula L.\
och utvandigt omgiven av ett ha.rt vedskal. Omkring myrornas ingAngs-
hil vid stubbens bas hade genom stindersprickning och fukt dock ut-
bildats en svampig och lds ved, som lingre ned och i r<itterna dvergick i
en mullhaltig massa. I denna levde larver av Liocola lugubris Hbst.
Athous-larverna antreflades i den svampiga veden.

Den levande larl'en innesltits i en glasburk tillsarnmans med nigm
bitar ar. svampr.eden, i vilken den omedelbart borrade sig in. Ddrefter
ncidgades jag ldmna den utan tills],n till den 16/6. De hade - naistan
mot fdn'antan - nitts kliickningsresultat. PA utsidan a\- veden satt till
min f6ri'ening ett vackert och mycket livtigt 3-e\. av Athous mutilatus,
[utort nl. Ts. -lr!t. ;;. Il. t, t)i!
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nnnu ej fullstdndig utfergat och kitiniserat. Denna art har tve ganger
tidigare tagits i Sverige, nemlgen vid Sirekripinge i Skine (Ekeberg,
Lunds Mus.) och i Ronneblrtrakten (Sellman, G6teborgs Mus-). Kanske
rider hos oss samma frekvensldrhAllanden som i Mellaneuropa, dar
imagon uppgir.'es vara Jrtterst siillslmt men lawen ej sdrdeles ovanlig i
omrd.den med ildrig ldvskog.

Ytterligare tvi f)'nd av Alho s fiulilatus kunde samma sommar no-
teras i Strdmsholmsomridet. Det ena gjordes i en Lud.ius-lhd (jfr s. zr),
i vilken imagotragment och fyra medelstora larver antrEffades, det
andra i en grov, ennu levande, ihilig alm, som nertill hade en dppning
och veden omkring denna starkt sdndereten av Cossonus cylindricus
Sahtb- och Rhyncolus Thomsoti Grill. PA bottnen av 6ppningen hade
samlats en del vedavfall, fitt fuktigt och ld,st men ofdrmultnat och av
fdga svampig beskaffenhet. Niir detta material sillades den r5/7, upp-
tecktes ett imagofragment och ndgra medelstora larver av Athous mu-
tilalus.

Denna arts larver skiljas latt fren ndrsteende arters (sdsom de hel-
miirka Harninius- oe}r Alhaus urTlosls-larverna) pi sin ljusguh ferg,
som pd. huvudet och r. brdstsegmentet dock dvergAr i brunt, samt pe
sitt skovelformigt tillptattade analsegment, vars yttre kitintagg utbil-
dats till en llng, uppntriktad krok (Iig. 5-7).r

Corymbites bipusl.ulatus L. - Larven till denna art hittar man
dd och dA i Strtimsholnstrakten och even i Miilaromridets upplandsdel.
Den liknar Hyloganus-laflen ej blott i friga om fargteckning utan
ocksi levnadssiitt (fig. 8-9). Liksom denna uppehAller den sig i d<ida
grenar och stammar av dir.erse ldvtred (ek, tind, ldnn m. fl.), som gdrna
b6ra ha svampig bark och vitrdta i \.edy'tan. Stundom fhner man laryen
inuti veden av murkna trad. Den ir pA samma satt som larverna till
Hypogaruts, Adelocera, Athous ,i,llosus och etskilliga andra elaterider
mycket rdrlig. Dirftir upptrider den mest enstaka under sina strdvtag,
varunder den siikerligen angriper och fdrtar svagare lan er och puppor.
En gAng har jag funnit Coryubites-larven i en koloni larver av Orchesia
un ulala Kr.

Ludius lerrugineus L. hor inom Strtimsholrnsomredet knappast
till de stora siillsyntheterna ddr gamla ihAliga ekar och lindar annu fin-
nas bevarade. Detta att d<ima av larvernas fdrekomst (iig. a). Att ff
se en fullbildad Ludius i det fria torde ddremot lyckas endast om man
har sirskild tur eller mvcken tid egnas it arten. Ftir egen del har jag
ennu ej antreffat nAgon imago ute, trots att larver iaktta8its i hundra-
ta[. Orsakeaa till detta er hn'ernas mengariga utveckling och sannolika

r Niir .iag setrare gratrskade mitt obBtamda larvmaterial av (aE, E alcrida.,
upptacktes aDnu en halwuxen l^rv a\r ,,lllors mulilahas, atlreltzA der r9/8 1952
na.a }lariefred (Sdml.). I-arven hade tagits i ea kullst6rtad, Eurken jattepoppel,
som invid en kitpptring i stammen hade delvis svampig ved med gamla atrgiepp
a\t nhyncolus lt rbtt lts *h,d'I}J-

];-nlottrol- Ts. .ir!t- 75. H. r, t95.1
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Fig. ro. Abgeholzter, hohle! Lindenbaum, im IlBeren rnit lon Rhwcoltts h$-
Darrc SchdDh. stark zerfresseaen Wanden utrd Reste[ votr alteD DohleDnestem.
Hier lebten \\-a. L|dits lerrugirreus L. (I,arven), Alhous mutilat{s Rosh. (Lar-
venl, Procrderus ,ibialis L.ac. (I.arven uod Imagines) und an einer resupinateD
Polg?orus-Art Enn.arlhron fruinosut{rn Perris. - Vastmadand: Strdmsholtr,

16/8 1953. - Phot.: Verf.

decimering genom fiender (bl. a. stora alleculidJarver) samt den full-
bildade insektens undangdmda levnadssatt och nattliga vanor. Enligt
samstiimmiga utldndska uppgifter limnar imagon, som klecks pe Idr-
sommaren, ogema tradens inre och svdrmar i sky'rnning eller nattmtir-
ker. NAgon gring visar den sig dock pe dagen pi utsidan av de murkna
starnmarna eller pa vegetationen i omgivningen.

I Strtimsholmsomredet upptreda Ludius-lar.terna. under nigot vdx-
lande f<jrhillanden vanligen tillsammans med Osmoderma ererrriao Scop-
De torde dock ej vara beroende av denna art pA annat sett an att ved-
avfallet fren Osruod,erma-atgreppet, som er mj<iligt eller komigt och
lett Iuktigt utan nemnverd svampbildning, sarskilt tilltalar dem. Diir-
fd,r finner man Zrdirs-larr.er mest i stamhefgheter (t. ex. dct inre av en
ansviillning) nara den Iasta vedyeggen, diiremot ej i stammens inre ner-
rasat gnagmaterial, som hiller pi att omvandlas till mylla. Dessb,ittre
F-'ttonol.'1.r. -ir!. i5. ll. r, te5t
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aro larterna i regel viil skyddade mot yttre fiender (cxr'. skalbaggs-
samlare), som endast dA stammen st6rtat omkull eller sAgats upp och
kluvits till ved fi det gynnsammare stallt.

Ej snlan iro ihiliga, grova rotgrenar pe annu levande ekar bebodda
av Osmod,erma och Ludius.

NAgot annorlunda lorckom Ludius i en grov lind, som under en storm
blist omkull sommaren 1953 och diirefter s6gats upp till brdnnved
(fig. ro). Linden var genom hela stammen ftelig titl mer in i/, av dia-
metern och hade innerveggarna i stor utstreckning angipna av Rhynco-
lus turbalus Schdnh. Dari;imte funnos pd olika hriid fr6n marken pd tre
olika stiillen rester av kajbon och getingbou med tillldrande dppningar
i vedskalet. Ner bottnen av borestema Benomsdktes - det var en rett
lucker och ej sirdeles fuktig massa av multnande kvistar, veddelar,
tidningspapper, tygtrasor, gres och gjordes dverraskande
fynd. I samtliga bon - det hitgst upp beligrra 7 m frin marken - an-
traffades talrika Ludius-lxver i olika storlekar (l6rutom Allecula-,
Prionychus- cnh Pseudocistela-larver) och i ett par av dem enstaka Pro-
craous (levarnde imagines och lan'er) och Athous mutilatus (imagofrag-
ment och larver, jfr denna art s. r9). Alla dessa larver torde ha uppe-
hAllit sig i grd.nsen mot den genom mengeriga angrepp sdnder{retta
Rhyncolus-veden. Pe en vit, resupinat Polyporus i det inre av linden
vid en av bodppningarna togs ett par ex. av Ennearlhron pruinosuluru
Penis. Fl,dr Lud,ius-larverna skulle komma att gi under i samband med
vedens bortforsling, dverflvttades de flesta av dem tiil en ihilig stam i
nerheten.

H yPocoelus procerulus Mannh. - Vid flera tillfdllen har jag fun-
nit angrepp av denna art i Skiiralidsomridet i SkAne men ej dess larver
(jfr Opusc. Ent. r95o, p. 7-ro). Den r8i4 1953 lyckades jag emellertid
antreffa even lan-erna i stort antal i veden av Etonymus europaea. De
voro letta att uppfdda och kliicktes samma ir i veckan fdre midsommar.

Evonymus-stammarna voro d<ida och delvis murkna, 5-rz cm grova
pi de stiillen ddr Hypocoelus-larver uppehtillo sig. De stodo eller lAgo
mycket fuktigt och skuggigt pA bottnen av bdckdalen. Angeppet hade
av gamla flyghAl och imaginesfragment att ddma Hnge pegatt i samma
stam eller stamdel. Andra larver i stammarna tillhdrde Denticollis li-
waris L., Hypoganus, Schizolus, Conofaryus, Strangalia sp. (sannolilt
,naculola Poda), Leiopus nebulosus L. och Pogonochaerus hispidus L-

Hyfocoelus-larverta (iig. rr), som aro rett lika tecknade pi iiver-
och undersida, voro alla av samma storlek, vilket tyder pA etterig ut-
veckling. De levde enstaka i det inre av stammama men behiivde ej
sarskilt stort utrymme. Pd en liingddecimeter av 7-9 cm grova stam-
mar rilknades iinda till ett ro-tal larver. I det inre av stammen omvdx-
lade murkna, med rddbrunt gaagrnjtil fyllda och fasta, isliknande par-
tier, och larvema befunno sig i grensen mellan dessa. Fuktigheten var
htig. Utvandigt omgavs stammen av ett hert skal, som imagon vid kl?ick-

Ertot,tol, Ts- -lrn. 75. Il. r, r95q



E\TOllOI.()GISX TIDSKRII-t r95+

*#,eW

llb 11d

I le

F'ig. rr. Die Larve vo[ Hj,Poeoelus fuocetlr&s \lnnh. - a. Habitusbild von utrten

- b. liopl votr oben. c. Iiop{ von untcn. d. Hiaterleibsende vorr ob€n
e. Hinterleibsendc vor unten, orit.

ningen it sig igenom. Flyghnlet ar utstreckt trekantigt eller smalt ovalt.
Poecilonota oariolosa Payk. - Der. rol7 1953 fann jag i Striims-

holmstrakten (Vstml.) en grrpp 5o-iriga, 20 25 cm grova aspar, grdn-
skande och pA avstind till sy.nes livskraftita, i vestkanten av en skogs-
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holme. Vid nirmare efterseende befunnos emellertid stammarna nertill
ha yissa skador, som r<ijdes a\. ferska hackspettangrepp. Vid basen av
nagm tred uppdagades Cosszs-gingar med ty?iska saftfl<iden, och san-
nolikt hade rdta bdrjat vandra in i stammarna. NAgot h6gre upp intill
en hdjd av r-r,5 m fren marken upptecktes i den tjocka barken, mest
pA v6st- och sydsidan, r5tt taldka (intill 30 st./stam) och delvis fd.rska
flygh av en stor insekt, som knappast kunde tenkas vara annat en
Poecilonola. Nigra hugg med yxan i barken gdvo full visshet. De blot-
tade larver i tve storleksordningar: 23-28 mm och 8-r2 mm linga. Pup-
por eller imagines antriiffades ei, ty kleckningen var tydligen avslutad
Idr eret.

I-aryerna levde inuti barken och hade trots fleririgt och rett utbrett
angrepp annu ei kommit aspkronorna att endra uts€ende. Pa ett av
tr6.den hade dock larverna gatt in i veden, dar denna pe en fleck 1,ar
utan bark. Emellertid skulle triiden vid fortsatta angrepp sdkerligen
se smeningom komma att torka, r'arfrir Poecilonola, ndr den arbetar
samman med Cossrrs, maste betraktas som en rett farlig skadegrirare
f<ir solexponerade aspar. IIen lyckligtr.is torde arten vara siillsynt.

Ett styckc fran den beskrivna platsen s5mtes verkningama av en
5.ldre skadeg<irelse. Ti'A fiillda aspar, som torkat pi rot, uppvisade ner-
till svara angrepp a1, Cosszs och Poecilonota- Spir efter Xylobechus
rustictts L. och Trypophloeus sp. konstaterades ocksi, vilka arter sanno-
likt hade angripit tr?iden samtidigt med eller strax efter de fiirstnimnda.
Nu voro stammarna bebodda av laryema lill Necyd,alis i de torra och
herda partierna stmt Saperda pulorata Pall., fdretrades!'is pdL skugg-
sidan, diir barken var ltis och pA den svarta insidan fuktig.

Den nu beskrivna undersrikningen utfdrdes sent pi kvillen. Friljande
dag, di det var vackert viider, bestikte jag tter platsen fdr att se elter
imaghes. NAgon sldan visade sig ej Idrran framet kl. 14, ner solen
gassade som hetast. Da uppenbarade sig som genom trollslag Atskilliga
fullbildade skalbaggar, som slogo till pd solbelysta fliickar av stammama
strax ovan angreppsstallena. Trots solvermen voro de ej svArfingade
utan nastan trdga fdr att vara buprestider.

E|uroea Tenenbaumi Sjdb. - Tidigare fynd av denna art ero
gjorda mera tilfalligt (vid hAvning, pi blommor, pi bladen av en fal-
len asp etc.). Den zglT 1953 antraffade jag den talrik i Strtimsholms-
omredet (Vstml.) i det inre av en murken, annu ler-ande ek med ett
stort samhele av Lasius brunneus Latt- Veden var av Dorcalorna- och
Pentaphyllus-tw.

Rhizophagus Bra csihi Reitt. Denna urskogsrelikt, vars
utseende och fdrekomst i Skiralids dalgang beskrivits i en intressant
uplxats av T. Nyholm (Op. Ent. 1945, p. r5-2r), har jag sedan ofta
sdkt efter i andra trakter med liknande naturfd,rhellanden i Skene,
men artens nuvarande utbredning synes vara inskrilnkt tilt Sdderasens
Ostra del, Diir ir den emellertid ei als ovanlig, upptrd.der ofta i stort

Ento tol. Ts. .4ro. 7;. H. r, t95l
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antal och har bestamda krav pA biotopens beskaffenhet. Mera sillan
antrdffas den i siillskap med andra Rhizofhagus-artet, 6r'en de vanli-
gare, men har ofta en del andra siillsyntheter som fdljearter, siisom
Plegaderus dissectus Er., Abraeus globosus Hoffm. och Enianus bteui-
collrs Thoms.

Rhizophagus Brancsihi lever f6retridesvis i bok samt hiller till i
grova stubbar, vindfiillen och ibland staende stammar, som miste be-
finna sig i lAngt framskridet uppliisningstillstind. Barken skall sitta
ldst, vata skrir och pi insidan fcirvandlad till ett vitt mj<il. Aven veden
miste vara mjuk, fuktig och svampdoftande samt se l6s, att den litt
kan uppdelas i skikt efter Arsringarna. Denna beskaffenhet far barken
och reden serskilt nir rikligt med fuktiga bokltiv tu efter ir samlats
invid dem och solvarmen sedan istadkommit ett slags ,esningsprocess.
Liksom betriiffande Rh. ficifes Olir'. synes utvecklingen frin larv till
puppa ske pd barkens insida, dir man ofta ser spiir av tattliggande
puppkammare. Imagines hittar man deremot till <ivervi.gande del inuti
veden, i gdinsen mellan de olika skikten. I fraga om ekologien piminner
arten om en annan sillsl.nt urskogsinsekt, Proslomis wandibularis F.,
som dock mest lever i ekved.

Laemofhloeus caslane s Er. iterfanns i Str<imsholmstrakten
(Vstml.) i 2 ex. i mitten av juli 1953 under barken av torra, i ytan
svampiga ekgrenar pe annu levande triid (ifr Ent. Tidskr. 1953, p. r34).

D i plocoelus lagi Gttir. - Pi den skogsholme i Str6msholms krono-
park, der jag sommaren 1952 uppteckte Diplocoelus och LaemopNoeus
monilis F. (jfr Ent. Tidskr. t953, p. t76-r771 och diir jag genom revir-
fdn-altningens tillm6tesgAende fAtt lttfte om att en del 6ver6riga l6v-
tred, \.'indfelen och grenar.fall tills vidare skall fd vara kvar frir mira
fortldpande obsen'ationer dver insektbiocoenoserna, antriffade jag den
t2l5 tg13 i ytan av en svampig, ro-3o cm grov lindgren, som vid en
storm breckts och fallit till marken, ett par ex. av Diplocoelus fagi.
En narmare undersiikning uppsk<its pi grund av bristande tid till Ungre
fram pi sommaren. Dl kom emellertid grenen att bli inventerad och
till stor del avskalad av andra koleopterologer, som funnit platsen loc-
kande men ej hade reda pA de dir triffade anstalterna- De nitiska sam-
larna giorde goda fynd i grenen. I denna levde ej blott DiPlocoelus lagi
i stor myckenhet utan even Loerno|Noeus monilis i alla utvecklings-
stadier, dock mest imagines. Detta var i slutet av augusti,

Ndr jag direfter den 5/9 Ater uppvikte lokalen, gjordes nigra an-
teckningar om lindgrenen och dess kvarvarande innehill. Den hade pi
utsidan her och var tunna, konsolformade, grigula svampar (Slerezn
hirsulum, det. E, Ingelslrdm), vilkas mycelium genomvdvde barken
och fliickvis even trangde in i ytveden, diir det givit upphov till en ljus
r6ta. I det inre var grenen innu frisk, Ptr andra, mera solexlrcnerade
och diirftjr torrare staUen hade barken spruckit, och under bastlatret
var vedytan kl6dd med ett svart, nrigra mm tjockt, fn<iskliknande tiver-
Entohrol- Ts. ,1rg. 75- H- r, r95q
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drag, som mdjligen ocksi hade framkallats av en s\'.unp. TillhAltet fdr
Diplocoelus var den fuktiga svampbarken eller -l'eden, medan Laeuo-
phloeus rwnilis, av vilken art jag dock endast fann 4 ex., uppeh<ill sig
i eller under hitsklagret.

Andra intressanta fynd gjordes ocksA i grenen, namligen av EnneartL
ton fruinosulum Perris ett ro-tal ex. och en dnnu obestamd Cis-art.
I tjockare delar av den skrovliga lindbarken levde en in s{ liinge ej
identifierad heteromer-larv av egendomligt utseende och inuti veden
en stor anthribid-Iarv, sannolikt Antfuibus al,binus L. Darilmte anteck-
nades sAsom stdllvis dominerande i barken lan'ema till Schizolus och
Hoplosia.

Caenoscelis grandis Tboms. - Sk. Skiralid der. v!4 ;lg53 7 ex.
i den Idrut beskrivna murkna boken med Elata rulipentis-

Enneatthron fruinosulum Perris. - Sasom fdrut omtalats
(s. zr och 25) tog iag denna art sommaren 1953 vid tve tillfiitlen (16/8,

5/9) i lind inom Strdmsholrnsomredet. Ingendera gengen 1'ar det i
gamla Ernoporus-gAngar, som arten av Reitter uppges skola leva i,
utan pe svampkhdda stam- eller grenytor. Det torde f. d,. vara rett
sjelvklart, att arten liksom andra ciider ar svampetare och inte bero-
ende av barkborrar pe annat saitt en de svampbildningar uppstl i deras
gamla glngar. Men mtijligen ir arten associerad med nAgon svamp,
som endast eller hurrrdsakligen vaxer pe lind.

Gastrallus imrnalginatus Miill. - I mitten av juli 1953 erh6tls
vid hArning eller skakning av torra l6vtredsgrenar ett 2o-ta[ ex. av
denna art pi olika stdllen inom Str6msholmsomredet. Utvecklings-
platsen, som s?ikerligen er i stammen eller grenama pe gamla ld\,'trad,
sdkte jag d:iremot fdrgeves efter, trots att den pe en av lokalerna f<ire-
fiill att vara ndstan rinringadr. Det var en liten skogsholme med ek,
l<inn och alm. Vel ett ro-tal Cast/auus-ex. tillvaratogos der men endast
genom hAlrring under de murkna liinnama eller genom neGkakning
frln dessa trdds torra trenar.

Xylelinus fectinatus F. - Den z116 t953 utbredda angrepp i
gamla ekhdgnadsstolpar pa en skogsholme gid Strdmsholm (Vstrnl-).
Stolpamas bark hade fatlit bort, och veden var fldckr.is murken i ytan-
I rtitskadade partier larver, puppor och imagines, som just hdllo pi att
liimna stolparna.

Tidigare har jag funnit, att X. longilalsis A. Janss. kan utvecklas i
ekstolpar (Ent. Tidskr. r95o, p. r39, och 1953, p. r77). Nya kldcknhgar
av denna art ur samma slags virke frAn Eggby sn (Vg.) gjordes sommaren
r953.

Asclera cyanea F. - Imagineslragment tillvaratagna i mars 1953
i Overgrans sn (Upl.) i fuktig rdtved vid en avbruten gren pa l6nn.

Ascleta citerascezs Pand. - Ftirut har beskrivits hur arten lever
i aln (Ent. Tidskr. 1953, p. r79). Sommaren 1953 fann jag utbredda
angrepp av deD nera Str<imsholm (Ystml.) i en grov, till kastved upp-

Enlotrrcl. Ts.,.Irg,75, H, r, r95q
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Rtsterholz mit z*'ei Plarld.ma uiolaccum F., de Pilz Alriclldrid mzsan-
terira lressend. Skatre: Orup. 2916 rg53. 

- 
Phot-: VerL

huggen Lymerylon-ek. Larvema levde i den av fukt uppmjukade,
barkl6sa r<itveden invid avbrutna grenar, i en ganska smal zon under
tivervallningsviivnaden. De hade dock haft fdrmega att eta sig igenom
aven ratt fast och hard ved- Fdrpuppningen hade dgt rum pe samma
stalle, dar talrika d<ida imagines hittades i smi utgrdvda hA.lor.

Alphitophagus bilasciatus Say. - Tidigare (Ent. Tidskr. 1953, p. r8)
har jag meddelat, att denna art numera sannolikt acklimatiserats i
Sverige, om den ej rent av kan tenkas vara en ursprunglig men f<irbi-
sedd art, som dr bunden till tredsvampar eller svampinfekterad ved i
iidell<ivskog av orcird typ. Detta bekriltas av ett nytt fynd der. 27lro
1953 i Upl. Overgrans sn, dii ej mindre en 4 ex. tillvaratogos. Djuren
levde i den hdga stubben efter en gro\', r'indbruten, ihAlig alm, som
hade varit starkt angripen at Scolytus Laanis Chap. och tuiarmatus Egg.
Under den ltist hingande barken hade vedytan en belAggning av en
brun, resupinat fnriskesvamp (Polyporus Laeligatus).I och under denna
svamp f<irekom Alphilophagus. Sannolikt fuanos betydligt flera ex.
in de insamlade, ty blott en liten del av stubben undersd,ktes. Arten
torde hdra till den skalbaggsbiocoenos, som utmarkes av sldana arter
som Alheta bolelephila Thoms-, Epwaea silacea Hbst, Lathridius- och
E nicmus-arter, Triphyllus, M ycelophagus-after, Abdera al linis P ayk.
m. fl.
E'ttor,,ol. Ts. --lrs, 75. H. r, 1951
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Plalyd.etaa uiolaceun F-. - Sedan 'l'. Widenfalk meddelat fynd
av Platydema pi Auricularia mcsefllericd (Ent. Tidskr. 1953, p. r59),
har iag sdkt efter arten pi denna svamp i olika delar av landet. Vid
Orup och Sirektipinge i Skine antriffade jag Plalydema den z916 resp.
4lZ rI9$ pe upphuggen almved, som laEts att torka pA alltf<ir fuktig
plats och darfdr blivit bevuxen med Auricwlaria mesenterics. PA en av
lokalerna sutto ej mindre iin 5 fullbildade ex. pA undersidan av eu alm-
klamp. De studerades en lingre stund och sagos de eta av svampen,
som angreps fran kanten. Ndr de blevo st<irda, s6kte de dtilja sig under
svampen eller i ojamnheter av barken, varvid de ftirflyttade sit pe ett
ryckigt satt.

Gnotirnus nobilis L. Larver av de nerstaende arterna (Gnorimus
octopunclatus F., Osruoderma, Trichius, Cetonia, Liocola crch Potosial
har jag uppltitt och klackt, flera av dem upprepade genger. Men Gnoi-
mus nobilis, som dock er en rett vanlig insekt i l<ivskogsomrAdena,
gickade mig lenge. Fdrst der^ 2916 tg52 lyckades iag pitriilla larverna

- utan att dl veta om det - vid Strdmserum (Smil-) i en grov, murken
ekgren, sorn dessutom inneh6ll bt. a. Anitys, Dorcaloma, Mycetophagus
piceus F. och Elatu cadinali.s Schdte. De fdrpuppades efter d,vervint-
ringen och klacktes i mitten av maj 1953, sedan de emellertid fdrvarats
i eldat rum flera mdnader.

Cryptocephalus querceli Suffr. - Denna art ar pe h<igsommaren
ej alls ovanlig i ekskog vid Str6msholm (Ystml.). Men tiverraskande nog
finner man den icke si ofta pi bladen av ekama utan mera pa stammar
och stubbar, iblard t. o. m. i det inre av murken ved.

Apion platalea Germ. - I Ent. Tidskr. 1953, p. r84, har jag med-
detat f,'ndet av r ex. r.id Strtimsholm. Ner arten sofunaren rg53 meto-
diskt eftersttktes pL Yicia cracca, belanns den var mycket utbredd i
vd.stra Md.laromridets gamla l6vhagar och i mitten av juli tiimligen
aunen.

Apion melancholicum \\'anck. - Av denna sallspta A/ion (jft
Opusc. Ent. 1943, p. 40) tog jag den z816 rg5l z QQ vid Betlinga (Sk.)
under h6vning, sannolikt pd Lalhyrus fralensis-

Apion ofeticum Bach. - Sedan prof. O. Lundblad visat mig hur
denna art leYer i Almunge sn (Upl.), nemligen pi viteft (Lalhyrus oel usl
i ldvlundar med ildriga tred, sdkte jag den sommaren 1953 ocksa i
andra delar av Uppland och i Str6msholmsomridet, dar verarten er
vanllig- Apion opeticum liirekommer e, serskilt sdllsl,nt i Args6 natio-
nalpark och pi fastlandet mitt emot (tva mil sdder om Norrtelje), medan
jag deremot ej lyckades antreffa arten i Overgrans sn eller i Miilar-
omredet lengre vestemt. Detta tyder pe att den i sen tid invandrat till
Sverige dtekt frin SV. Finland, dar den er utbredd i siidra delen och
pi Aland, och att den i r.irt land dn sA ldnge har en mycket begrdnsad
utbredning i <istra och mellersta Upland.

Cossonus c)tlindtict(,s Sahlb. - Talrika fragment och ett par

Ento,hol. Ts. )rg.75. H. r, t95q
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levande imagines den r5/8 1953 vid Str<imsholm (Vstml.) i en ihilig,
grov, ennu levande alm, tillsammans med Rhyncolus 7'homsoni Gill,
.Ad.erus fopulntus Par,z., Athous mutilalus Rosh. (larver, jfr s. 19) m. fl.

Rhy tcol us Thomsoni Gill. - I norra Mdlaromr6det (Upl., Vstml.)
er denna art (iemte Ri. lazDcJru Schdnh.) den vanligaste. Rh. lignarius
Marsh. har jag ddremot aldrig funnit dair.

Scolytus mali Bechst. - I Overgrans sn (Upl.) ar denna art (tilt-
sammans ned. S. ruguktsus Ratz.) rltt utbredd pi torkande grenar
och stammar a\. frukttrnd, s6viil vilda som odlade. Men den fd,rekommer
ocksd i andra triidslag. PA hdsten 1953 fann jag nigra d6da och halv-
ddda oxlar (Sorbus inlermedia). De voro till min ftirvAning angdpna av
en stor Scol]rrrrs (imaginesfragrnent och laner), som visade sig vara
mali.

Hylesinus oleiperda F. - Ett likaledes dverraskande fynd av
denna barkborre gjordes den 9/6 1953 i Overgrans sn (Upl.) pi en
plats, diir mlnga askar aro angripna och ibland d6dligt skatlade av
Hylesinus c/enatus F. ocb lruxini Panz. Ett ex. av Hylesirus oleiferda
h6.vades dd tillsammans med de bAda andra artema under avtorkande
askar. Hela sommaren sdkte jag sedan efter utvecklingsplatsen i frin
askkronorna nerblfuta torrgrenar. Men ftirst pA hdsten fann jag i sAdana
och i klena askstammar, som huggits ner vid kanten av en eker och
sedan fett tgga, tivergiwa gengsystem av en Hylesinus, som pi grund
av de mycket lenta larvgAngarna sannolikt iro gjorda av oleiperda.

Lyrnanlot coryli Peris- - I Strdmsholmstrakten hade pi en skogs-
holme en busklormad Rhamnus catharlica, c:a 4 m h6g, i det nirmaste
torkat. Ntu jag den t4l7 1953 s{ikte efter orsaken, slmtes sntibrott ha
haft andel i denna, men det egentliga avddendet, som bdrjat i kvistarna,
var dock elter allt att ddma en barkborre skulden till. I grenar fri.n de
minsta till c:a 3 cm:s Brovlek spirades niiml.igen utbredda angrepp av
en mycket liten scolytid, vars tivergivna g6ngar ej genast gevo saker
ledning fdr bestimning av skadegiiraren. Si smi.ningom hittades emel-
lertid imaginesfragment och larver, som sedermera klickts och befun-
ntts vata Lymanlor coryli- PL denna lokal hade Iymanlor arrgripit Rlwm-
zzs i stdllet for Corylus, som eljest v?ixte ymnigt pa phtsen och ej var
mindre sd,nderbmten av sn6n.
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