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r. Mesosa curculionoides L. (Cerambycidae).

Vid mina unders<ikningar av Strtimsholmstraktens (Vstml.) l<ivtriids-
skalbaggar fann jag den rgl7 1954 ldmningarna efter en till stor del
dtid, r.id brh ca 35 cm gro\', nertill ihnlig ltinn (Acer platanoides L.),
som huggits upp till bri.nnved. Orsaken till tredets successiva avtork-
ning i kronan var den i det ifrigavarande omridet ej ovanliga: ut-
bredda angrepp av Leiod.erus Kollard Redtb., sAvdl gamla som page-
ende. Angreppet veckte mirt uppmiirksamhet, emedan i virket som
sekundir art upptri.dde SaPerda scalaris L., vilket jag ej fdrut ofta sett i
l6nn. Men pa samma sta[en - alltri i de av Leioderus redan tivergir.na
grendelarna - antriiffades mera sparsamt ocksi en annan, mycket
karakteristisk lamiinlarv, som grivde sina med gnagmj<il fyllda gingar
huvudsakligen i basten och dlrigenom plminde om Oplosia lennica
Payk. Den arten var det emellertid inte och ej heller Acanthoderes cl.a-

z,rpes Schrank, vars storlek eljest kunde passa f6r de sttirsta larvema.
Jag bdrjade de att misstanka Mesosa curculionoides L., av vilken ett
fullbildat exemplar antraffats i samma trakt av Tore Widenfalk den
2rl? tg53 (Entom. Tidskr., 75, p.6r\. Med den svagt {drstorande lupp,
som medf6rdes, kunde jag likvel ej pA 9. bakkroppsleden upptacka
nigon kitintagg, som skall utmerka Mesos4-arterna och som ar mycket
tydlig hos v6r andra arl, M. nebulosa F.

Emellertid hade jag turen att i ett annat vedstycke av liknande be-
skaffenhet finna tvA cerambycid-puppor, som pl gmnd av de bredvid
liggande larvskinnen sekert kunde konstateras tillhdra samma art.
De togos med hem f<ir klickning tillil<a med en fullviixt larv, som tre
dagar senare blev puppa. Niir de konserverade larverna vid hemkomsten
granskades under stark fdrstoring, kom pi 9. ryggsegmentet verkligen
en ytterst liten kitintagg till s1'nes. Detta saval som puppans l':ildiga
humd och den seregna formen pe r. antennleden stddde starkt min
uppfattning, att iyndet meste gela et Mesosa, dock ej nebulosa-

Den 3tl7 klacktes efter nigra dagars tecken till f<jrestiende meta-
Eatontol. Ts..lrg.75. H. z-1, r95q
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morfos den ftirsta puppan och gav till resultat ett vackert J-ex. av
Mesosa curculionoldes. Utfirgningen skedde fort och var efter 8 tim-
mar fullbordad. Imagon hdlls levande en vecka och utfodrades, liksom
senare andra exemplar, fdrstiksvis med btad av l<inn, alm, ek, ask och
sntg, r'itka dock aldrig r6rdes. Ej helter frisk bark av samma tradshg
blev gnagd. Vid experimentet hade ja4 Saferda-arternas naringsgnag
i tankarna. - Niir det slutliga beviset f6r artens identitet darmed er-
hAllits, offrades en av de andra pupporna fdr konservering.

Denna upptakt till ett intressant fynd gav anledning till ett nytt
bes<ik pi platsen den 3/8 1954. Jag unders<ikte dd. fdrst vedtraven
grundligare och hittade nya lcinnvedsstycken med Mesosa-lar:uer i
olika storlekar. Ddrefter orienterade jag mig i omgivningen, fann ingen
ny ldnnved men ddremot flera gamla kvarstAende ld,nnar, som hade
samma sjuldomsbild som den fiillda och upphugtna. Kronorna dar
avtorkningen bdriat voro dock ej itkomliga ftir unders<ikning.

Under vandrhgen stdtte jag ocksl pi en storvuxen, torkande siilg
(Salix caprea L.). Utan tanke pe Mrsosa-arten - men vdl pA. Xylobe-
chus Ponthetinus Saven. - sSrntes den mig vird en nirmare besiktning.
Solen sken varmt pe stammens sydsida vid r2-tiden. Redan pe. negot
avstriLnd fr6n tradet sag jag nAgonting, som kanske mest gjorde mig
hiipen men dessutom ingav en kansla av ovanlig tur. Utanpe den ennu
friska sdlgbarken sutto eller krdpo flera fullbildade exemplar av Me-
sosa curculionoides. De stillasittande individen !'oro ratt svera att
upptecka; sa nera stemde den underliga fdrgteckningen dverens med
den gria, lavkliidda barken. Fiirska flyghil litet h6gre upp vittnade
om att djuren nyligen hade lemnat stammen. Det var ej svert att iiven
pe annat siitt faststdlla, alt Mesosa bebott tredet under en f6ljd av Ar.
N?ir barken bricktes loss, antrdffades larver i olika storlekar, de minsta
nermast den annu friska veden, aven ddr i selskap med. Saperda sca-
lazrs, samt dertill ett fital puppor och kHckta imagines, som ennu
inte hunnit kr,?a ut. Dessa senare voro ei sirskilt skygga; de f<irsdkte
vid fara ej flyga men shppte sig gima til.l marken.

Saken (fig. r) stod ttimligen fritt i ett ursprungligt skogsomride med
en myckenhet gamla ltivtrdd av ek, ldnn, alm, ask osv. Trddet var
grovt och hcill ca 4o cm vid brh, der det delade upp sig i tre stammar.
Av dessa voro tvi helt avld,vade utom Hngst ner, der vattenskott ut-
bildats, den tredie ennu grtin i strirre delen av kronan. Stammen hade
nertill Cossfls-angrepp och var sannolikt rcitskadad. Den primiira or-
saken till tradets a\,torkande kunde ej avgtiras, eftersom kronan var
oetkomlig. Flera meter upp pe stammen, dir barken delvis fallit bort,
observerades emellertid gamla angrepp av Saperd,a scalazri, vars stora
larver i de zoner, ddr Mesosa-artens larver h6llo till, gravt in sig i splin-
ten ftir {drpuppning nasta var och stoppat igen helet med en sptrn-
propp. I detta triid funnos siikerligen Mesosa-larver i hun&atal, ett
nytt vittneskird om att aven insektarter, som ansetts som de stttrsta
E otrol. Ts. ,4r9. zs. It. 2-1, tgil
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Fit. r. Vertrocktrende Sal*eide, von Cossas cossts L., Sapeldd scdlaris L. n d
M.sosa curc.tlionoiilcs L. stark angegritfetr. VastmaDland: Strdlrsholms-Ge8end.

3/8 195,1. - Photo: VerI.

rariteter, \,id narmare bekantskap kunna ftirlora en del av sin exklusi-
vitet.

I en annan del av skogen spanade jag nu sairskilt elter torkande sal-
gar och fann eter ett par ratt grova, kullblAsta tred, som genom intakta
rotgrenar innu hade f<irbindelse med marken. I bida antriilfades lar-
ver av Mesosa curcdionoides, liksom f<irut i sillskap med. Saperda sca-
laris. I samma stammar och grenar levde i den mindre uttorkade 1'eden
en Agrilus-art, f<irmodligen riidis L., och talrikt CryPtorrhynchidius
lapathi L., som just kopulerade.

Mesosa curculionorZes riiknas som en av vera selhlmtaste lenghor-
ningar och har av gammalt uppgivits fd,r Kalmar-trakten och Alingsls-
trakten (Thomson: Skand. Col. VIII, 1866, p. 92). I Cat. Col. 1939 an-
fd,res endast Smiland och med frlgetecken kol. r och 5, vilket fcirmod-
ligen skall avse SkAne resp. Vastergtitland.r Sedan de av Thomson
omniimnda fynden ftir minst hundra ir sedan gjordes, har arten mig

I Det hade varit riktigare, att i katalogen i se Jall utsatta detta, emedatr frlSe-
teckneo Du gaua avetr Blekitrge och Dalslaod.

Enlonol. Ts. ,4r9.25. H, 2-i, t95i
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l'eterligt ej med sekerhet aterfunnits i Sverige fdrriin av T. Widenlalk
ir 1953. Den hdr med stdrsta sannolikhet till de s. k. urskogsreliktema.
Arten Ar tvA ginger tagen i sddra Norge (V. Aker och Rand enligt
Munster i Norsk Ent. Tidskr. B. 2, h. 3, p. 2o5) men ej i Finland eller
Danmark. I Tyskland fdrekommer den inom ett ganska stort utbred-
ningsomride (mest dldre fynd) och antes av Reitter genomga sin ut-
veckling i ek. Liksom sa mdnga andra cerambycider torde arten, sa-
som redan fynden i Vastmanland visa, ej vara bunden till bestaint litv-
tradsslag.

Pi fyndplatserna gjordes en del observationer tiver artens levnads-
sett, som sJmes nara dverensstd.mma med M. nyofs' Dalm. (U. Saalas:
Ann. Ent. Fenn. rgr49, p.52), deremot mintke med M, nebulosq's. Denta
arts fullnrxna larver grava nemUgen in sig i veden och ltirpuppas diir
ocksi. (Kemner: Ent. Tidskr. 1922, p. ro3: egna iakttagelser).

Aggen liggas i barksprickor pA. nyss avtorkade gren- eller stam-
delar, gima s{dana som tidigare angripits w Sapnda scalaris. I de
flesta fallen kunde konstateras, att denna art hade fullva.xta larver,
ddr smdlarver av Mesosa culculion(ides upptradde, och redan hmnat
virket, diir puppor arz den senare arten funnos. Om tredet stir eller
ligger har ingen betydelse vid angrepp av Mrsos4-arten. Ej heller, slmes
det, dess exponering Iiir sol och ljus, ty en av de fdrutniimnda vind-
fiillda siilgama leg i utpr:Elat skuggliige, nedan de tivriga tra.den voro
eller hade varit soleryronerade. Med dimensionen p6 trd.ddelen ir arten
sikerligen ej nogriknad utan anpassar lawgtngar och puppkammare
d5,refter (jfr nedan). Negra angrepp av Maosa curculionoldas har lik-
viu ej iakttagits i klenare grenar iin ca ro cm, medan t. ex. Leioderus
ger ut i helften si smala grenar.

Angreppstetheten kan frAn btirjan vara stor, der Saperda scalaris
limnat tillrd.ckligt ut4rmme. Av smilarver f<irekommo i den steende
salgen anda till ett ro-tal per kvadratdecimeter barkmantelyta. Men
de stdrre larverna levde mera enstaka, vi.lket tyder pA en kraltig fort-
gdende decimering av larvstammen. I ett av de meterHnga, r4 16 cm
grova, okluvna vedstyckena av ltjnnen funnos 4 stdrre Mesosa-lawer,
i ett annat 5 och i ett tredje z larver och z puppor.

Under tjockare ltinnbark leva larverna, sisom fdrut nemnts, i basten
och de inre skikten av den ddda barken, och gingarna lAra ej splinten
ens i ytan. De oregelbundna, huvudsakligen i iiberriktningen sling-
rande, med gnagmrttl fyllda larvgtngarna (tig. z\ kunna ni en lingd
av flera decimeter och iro till slut r-r,5 cm breda. Puppkammaren
befann sig ocks{ i barken och utgjordes endast av en Itirdjupning i
larvgingen, I ett fall var den ombonad av gnagspen, som till en del
ha$tammade frdn veden, i de andra ofodrad. L?ingden var 20-25 \Lm
och bredden 7-8 mm. Det rundovala flyghdlet, som hade en sttirsta
diameter av 5-6 mm, s5mtes ej fcirberedas av larven. Larvgingarna iiro
mycket lika de av Saperda scalarts Itirorsakade men kunna under den

Ehtomol.7 s. ..irq. 75. H. J-1, tg5!
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Fit- 2. Larengange von Mososa a/rculionoiilcs L. in der Salweidenrinde. Viist-
manland: StrdmsholDs-Gegend. 3/8 1954. - Photo: Verf.

tiocka barken vanligen skiljas frin denna arts pe att vita spAror ej
ingl i gnatmjdlet.

Under tunnare ldnnbark liksom i sefarna fArade larvglngarna
splinten mycket gmnt och aldrig sA djupt som gangarna av Sapeda
scal.aris. Aven hiir lAg puppkammaren mellan bark och ved. I ett par
fall sl,ntes spAr av ftirdjupningen i splinten.

Utvecklintstiden ar enligt mina observationer intill 3-irig. Larver
i tre storlekar f<irekommo, de minsta, som meste hiirstamma frin
rg53 ers eggHggning, T-9 mm linga, en mellanstorlek r4-r7 mm och
de fullvdxta, som kunna na en lengd av upp till z5 mm. Puppornas
Hntd vaxlade mellan rz och 16 mm. Hemf<irda puppor khcktes under
lider. 3tl7 2018. I naturen hade tydligen even en nagot tidigare kHck-
ning egt rum. F<ir den hemtagna f<irpuppningsfdrdiga larven varade
pupptiden lr5:r. 2217-1418 eller z4 dagar. Samtliga khckta imagines ut-
fargades mycket raskt, pe kortare tid en r2 timmar, och efter ett par
dagar var kroppen kitiniserad.

Anmerkningsvart var, att samtliga de unga hanar (3 st.), som till-
varatotos utanpe den stAende sdlgen, hade defekta ben och antenner.
Detta kunde r,ara ett tecken pt att de varit i strid med varandra och

E lotnol. Ts. ,lrg. ZS. H. z-1, rgsl



r56 E.\*'l Oll OLOGIS K TIDSIiRI IjT I95+

1a.

Fig. 3. Lan'e von fulesosa cllcutionotilcs L. 
- 

Fit. 4. Iirve von Mesosa nebulosa
F. 

- a- Vorderteil des Kopfes; die Eiozelheiten der Frontalplatte eingezeichnet. 
-b. Hhterende des Korp€rs mit dem Chitindorn des 9. Segmentes. 

- 
Orig.

att pamingen fcirsiggir omedelbart efter klickningen. Mdjligen dti
skalbaggama efter kopulationen och dgghggningen, s,om torde ske pA
eftersommaren, och mehanda er detta en av orsakerna till att de an-
treflats sA selhn. TvA av de i fAngenskap hellna, nykHckta imagines
voro efter en dryB vecka livltisa. Ndr jag den 7i8, 2o/8 och 23/8 ater
uppsdkte den siilg, diir imagines den 3/8 setts utanpe stammen, kunde
trots soligt och varmt vdder sidana ej iakttagas.

Larvema till de beda Mesosa-arternar (fig. f-+) skiljas htt pi ett
par yttre karaktiirer. M. cutculionoides har pA huvudets frontalplatta
pi vardera sidan mittlinjen 5 stdrre och mindre borstfdrsedda gropar
och mellan dessa rAtt sparsamt med lingsrdfflor, medan M. rebulosa
d?ir blott har tett stellda Hngsrafflor och framfdr dessa en rad borst.
Kitintaggen pA g. bakkroppssegmentet ar hos den fdrstnaDnda arten
]tterst liten, hos den senare flera ginger st6rre. Fdrstadierna till en
tredje Mdsosa-art, den ostliga myofs Dalm., vars utbredning striicker
sig genom Sibirien och Ryssland in i Finland, dro beskrivna av prof.
Saalas i hans ftirut citerade arbete.

I Utldrligare beskrivDing av l6lstadiema till ,rlrdso.ra-artertra och andra Ioga
kinda eller okanda cerembycider plaDeras i ett senare arbete.

Iittouol. Ts. .1r9, 75. H. z-j, tg5t
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z. ViLra Scydmoraphes-arter (Scydmaenidae).

Oklarhet har l6nge rett om vilka Scydttorafhes-atterr, som finnas i
Sverige och vad de skola heta. Genom ftirmedling av herr AleB Sme-
tana, Hradec Krdlov6, har jag varit i tillfiille att frdn Zool. Museet i
Prag f& lAna av den kinde scydmaenid-specialisten V. Machulka be-
stemda ddi och ?9 av Sparshdli Denly (:Hopllga eni Rtt.l, haluolus
Schaum (med ab. nigrescens Rtt.) och minulus Chatd.., vilka iro de
arter, som skulle kuma f6rekomma i virt land. Med hjiilp av jiim-
fcirelsematerialet och Machulkas bestamningstabetl fdr sliiktet Scyd-
,noruPhes i Horions rFaunistik der mitteleuropiischen Kdferr, B. II,
p. r93 (Frankfurt am Main rg49), har jag s6 g6tt igenom min samling
av hithtirande skalbaggar frdn olika delar av Sverige.

De ilrlgavarande arterna skiljas enligt Machulkas bestemningsta-
beu pe fdljande sett:
r. Stirn mehr wed8er deutlich einSedrtckt, Supraatrtennalhoci{ercheE deutlich

erhoben. Crdsser, r,3 mm, ro6trot. S2arshariDenry @oPllgarrr"t Rtt., GanSlb.)

- 
Stirn nicht deutlich einge&tckt, Supraatrtenoalh,6akerchetr sehr schwach atr-
tedeutet, Kop{ mebr wedger deutlich punktiert, glatt, glanzend. Kleiner,
t-r,2 mm . . - - . . . . . . .2

2. Lenge r,r r,2 mm, rostrot, die Fliigeldeckeo bisri'eileE pechsch*'arz (ab.
niglescens Rtl.), Kop, mehr wemger deutlich feiD punktiert . . . irr?orrls Schaum.

- Liinge r mm, helld ro6trot, Kopf viel deutlicher, """ *.,Trrrrrr,ff: 
"ai:*::::

Fdrst och fri.mst har det blivit klart, att den art, som i Sverige fdrut
kallats Sparshalli icke ir denna utan antingen hehlolus eller mitutus-
Sparshalli skiljes litt frin de dvriga artema redan pl storleken. Ddr-
jdmte sakaa de exemplar, som sdnts mig frdn museet i Prag, tydlig
punkterin8 pi huvudet. Horion pApekar (1. c., p. r94), att aven i Mel-
laneuropa en fitrvexling av Sparshalli och hebolus har agt rum. Samma
torde f6rha[andet ha varit i Danmark (jfr t. ex. Wests rFortegaelser,
Ent. Medd. rg4o, p. ro8).

I min svenska samling saknas Sparchalli, medan denna art antrd,ffats
nlgra gdnger i Danmark. I Cat. Col. rg3g upptages den under namnet
Hopllgarteni.

Scydmoraphes hehtolus <rch minutus dro varandra mycket lika. DA
den tdrstnemnda arten dertill varierar nagot i Irlga om huvudets
punktering, kunna de i vissa fall vara svara att skilja. I andra lram-
triider skillnaden ddremot tydlig efter de i tabellen angiyna karaktai-
rerna-

Enligt Horion (1. c., p. r95) skall helvolus, stundom i siillskap med
myror, slrskilt hela till i eller invid murkna ekar, i det senare fallet

1 Enligt Machulka dr S.ydrnora?hes Rtt. ett sarskilt slakte, bl. a. pA grund ev
de hanliga sexualorganens byggnad. Det har tidigare upptagits som underslalrte
till N.r/dpres Thoms,

Efitottol. Ts. .1rg.75. Il. zi, r95t
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under mossa, l6v o. d. vid foten av triden, trlt mhudus leva hos my-
ror, sirskilt hos Formica rule samt Lasius brunnzus <rch luliginosus.

Mitt svenska material fdrdelar sig pi f6ljande sett, varvid bestem-
ningen i ett par fall ej synes mig fullt siker.

Scyd.morapfus h&:olus:

Smtl. Sandbd.ckshult d. 9/6 tg+g 2 ex. i murken asp (utan myror).
0g. Ornberg d,- 714 tg3o t ex. under l6v vid foten av gammal ek

(bestimningen osiiker).
Og. Holaveden (St. Aby sn) d. r9/8 r93r r ex. i torr mossa pi dldrig

ek.
Jmt. Fors sn d. r5-r7/5 1946 zr ex. i grova, murkna torrbjdrkar, av

vilka ett par voro bebodda av Losius ttigl.

Scydmorallus minulus:

Upl. Alvkarleby sn d. rrlro ry36, z5l3 och 4/r2 rg38 3 ex- (bestam-
ningen osiker) i murkna ekar.

Gstr. Hedesunda sn d. ro/5 och 3r/5 1936 4 ex. i murkeu ek, intill
vilken en stor Formica zrla-stack byggts.

Jmt. Fors sn d. 3/9 och t6lg tg44 z ex. under barken av stiende
torrgran med Polygraphts subaPacus Thoms. (utan myror) samt 6/5
1946 z ex. i gror', murken bjdrkstubbe med Camponotus herculeanus L.,
Thiasophila Wochti l. W. Schn., Dermestes Palmi Sjdb. m. fl.

1. Peeudocleonua grammicus Panz. (Curculionidae).

Sedan liinge dr bekant, att denna art har en i hela Nordeuropa iso-
lerad fdrekomst vid Omberg i Ostertdtland. Visserligen uppger Grill,
att den ocksi skulle ha tagits av Ammitztiill vid Kristianstad. Men i
Cat. Col. r93g star ett fragetecken fcir Skane, var{tir beliggexemplar
torde saknas och detta f5md vara osikert.

Pd Omberg antreffades Pseudocleonus grammicus ftirst av Gabriel
Marklin, som levde t777-t857- F-)mdet, som omnemnes av Thomson
och Grill, gjordes strlunda fiir minst hundra ir sedan. Nesta f,'nd av
arten hade fdrf. tillfiille att gdra, de r ex. den 2215 rg2g hittades ner-
fallet i en grushAla vid foten av Omberg nera Ah,astra klostem.rin. Nya
fdrsiik under de fdljande aren att pe samma plats Aterfinna arten gevo
intet resultat. Bettre tur hade emellertid dr Rolf Krogerus, som nigon
geng i slutet av r93o-talet siikte arten i Alvastra grusgropar och di
fann t ex,

Niir jag sa den 2614 tg'4 reste 1'egen frirbi Alvastra och solen vd.rmde
sydbranterna av det numera mycket utvidgade grustaget vid Om-
bergs fot (fig. r), besldt jag att gdra ett par timmars uppeh l pl mirl
gamla givande lokal, diir Iiinrtom Pseudocleoflus-artett dven en del
andra seusyntheter antreff ats.

Entonrol. Ts. -1/!1. ZJ. II. 2-1, t9,.t
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Fig. 5. Futrdort lnt Psc&docleon s gnmmitus Panz. Kiesgrube bei Alvastra am

Stdabhang OmbeBs (Ostergotland..) 2614 tg54. - Photo: Verf.

Insektlivet var under den sena varen annu se lenge fattigt, och blott
i de solexponerade branterna s1'ntes djuren ha vaknat ur vinterdvalan.
Under stenar och vid vextrd'tter pe det kalkhaltiga lergruset levde lik-
som fdrut talikt Anara municipalis DIt., Harpalus ruhipes Dft.,
Agriotes sfutalor L., Olionhynchts taueus F. och andra mer eller mindre
vanliga arter. Under en sten hade r ex. av den granna knepparen
Corymbiles castaneus L. dolt sig och under en annan ett par ex- av
Cad,iophotus alranenla/ius Er. Efter litet sdkande kunde ocksA denna
senare arts tridsmala larv hdmtas {ram ur gruset vid viixtr6tter. Bland
det wissnade gr?iset krtipo lingsamt klumpiga MeloZ proscatebacus L.
Flera par iakttogos kopulerande, ddrav en hona, som ei blott vax sam-
mankopplad med sin partner utan even bar en annan, mindre hane pl
ryggen. F<ir att klamra sig fast vid honan hade den tivertalige hanen
god hjelp av sina pi mitten vinkelbrjjda antenner.

Nog hade j:.g Pseudocleonus gratmicus i tankarna men blev indA
mycket d,1,erraskad, nar jag pldtsligt fick s,.n pa ett levande exemplar
av den egendomligt Iormade viveln, l?itt igenkend pi halsskdldens vita
sidostrimma, uppkrupet pi en vissnad Artemisia-stjdlk. Detta blev

E tonol. Ts. .1rg.75. H. z-q, r95q
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signalen till att a a atkomliga drtstind i nerheten rycktes upp med
rdtterna fdr att om mdjligt laststela neringsvexten fdr arten. Da jag
ej kunde erinra mig, att jag sett nagon uppgift om denna, fdrvikte jag
ej blott med A emisia utan ocksi med Anthzmis lindo/ia och Centoa-
rea-'nrler. Negot nytt levande exemplar av grammiats hittades dock
inte och ej heller gallbildningar pe r6tterna av uppdragna 6rter. Men
under ett stort stlnd ?v CMaurea iaua anfriiff.ades ett ddtt, oskadat
exemplar av vivelarten och dessutom fragment av andra. Mdjligen kan
man diirftir fdrmoda, att denna tirt kan vara ndringsviixten. Utom de
namnda drterna fanns i grusbranten knappast nigra andra, som kunde
komma i frnga. Vid ett nytt bestik pri lokalen en drlrg mAnad senare
letade jag 6.ter f6rg5.ves efter viveln och anviinde mig d[ av siv6l hiv-
ning som ett minutidst sSkande vid vaxtrdtterna.

Hur skall man dA f6rklara den isolerade ftirekomsten av Pseud,ocleo-
ats grammicus nedanfdr Omberg?r De narmaste mellaneuropeiska f<ire-
komstomridena ligga enligt Horion (Verzeichnis der Kifer Mitteleuro-
pas r95r, p. 463) i Hessen och Thiiringen. PA antropochor eller anemo-
chor vag kan man kaappast tdnka sig att viveln transporterats fren
utlandet till Ostergdtland f<ir mycket ldnge sedan. Lika svirt ir det att
ftiresteUa sig, att en se stor och karakteristisk skalbagge kan hdra tilt
de rfdrbisedda arteman, som undgitt uppteckt i mellanliggande om-
rlden, d.ven om den dir vore sdllsSmt. Da eterstir vdl blott den intres-
santa mdjligheten, att Pseud,ocleonus grammicus ir en urgammal men
utdirende medlem av vir skalbaggsfauna, en varmerelikt, som dnda
in i nutid i sk1'dd ar. Ombergs ber6r.ngg fdrmatt leva kvar pA en ter-
miskt sarskilt gynnad lokal.

Auszug.

Beitriige zur Kenntnis der Biologie und Systematik
schwedischer Kiifer.

t. Mesosa curculionoides L. (C erambt,cid.ael,

Der Yerf. hat im Sommer rg54 die Biologie des in Schweden sehr
seltenen Bockkaifers Mesosa curculionoid,es L. studiert. Diese Art kam
bei Str6msholm in Viistmanland (Mittelschweden) in ursti.ndigen I-aub-
wiildern vor und lebte, oIt mit Saperda scalaris L. zusammen, in ver-
trocknenden, meist dickeren Stemmen und Asten von Ahom (lcez
platanoides L.) und Salweide (Salir caprea L.). Die Larvengiinge ver-

r Om MarkliD gjort sitt &'nd pA O,lbery, sAsom Thomsoa och Gri[ ante, lar
val vara ovisst. I sA fell torde Stocklycke, der ocksa gusftirckomster linnas, vara
den enda tenkbara lokalen.
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laufen ausschliesslich zwischen Rinde und Holz, wo auch die Puppen-
kammern angelegt werden. Entwicklung bis dreijiihrig. Imagines
schliipften 3tl7-zol8.

2. Die schuedischen Scydmoraphes-Arten (Scydmaenidae).

In dem in der Sammlung des Verfassers befindlichen Material der
Gattwg Scyd.morafhes Rtt. stecken keine E.x. von Sparshalli Denny
s. Machulka, dagegen mehrere Ex. von minutus Chaud. s. Machulka
aus Mittel- und Nordschweden und viele Ex. von relr,olzs Schaum. s.
Machulka aus Siid- und \ordschweden.

3. P seudocleonus graumicus Panz. (C urculio nidae).

Es werden die schwedischen Funde dieser Art besprochen, die im
ganzen Nordeuropa nur in einer Kiesgrube am Siidabhang Ombergs
(Ostergtittand) vorkommt. Wahrscheinlich ist die Art als ein termo-
philes Relikt zu betrachten.
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