
Smlrre meddelanden och notiser.

Fytrd av nagra salsyntare eller ftir Sverige nya stalbaggar.

Scydmaenus P.rrisi Reitter. Pa nordsidan av en murken ihilig gammal
ek vid Striimsholm i V?istmanland antraflades den r9/4 1953 under den lttsa
delvis avlallna barken nara markjrtan ett individrikt samhelle av den lilla
bruna tredmFan Losias brunfi.us Latr. En tamligen noggrann iaventeriEg
av m,'rgastfaunan fdljde och avsltijade fiirekomsten av ,lera arter sAsom
Babisod.es uezrslas Reichb., den averr av fi1. dr Thure Palm i Stritmsholms-
omrtdet funna Battisoiles La?ortci AnbE samt slutligen ett par ex. av, som
jag antog, Scydmaenus Hcllwigi Hbst.

Vid mikroskopisk granskning av f6ngsten wisade sig ett av Scyilrnaetus-
exemplaren ha en frin He wigi h'elt al'vikarde huvudform, vilketr Dotsva-
iade Reitters beskrivning pA hanen av Scyilmacnus Pezisi Reitter, en syd-
och mellaneuropeisk ait som tidigare ej treffats norr om BlaBdenburg i
Tyskland.

Djuret sandes ftir undersdkning till til. dr Anton Jansson, Orebro- Deone
bekreftade best5mningen liksom aven fil. dr Thure Palm, Uppsala, som
tinskat Ie se djuret.

DeE 5/9 1953 antrarfade jag )tterligare 2 haoex. under [knande fttrhAllan-
deD, denna gAng pe sodra Bi6r[tin utan{tir Vester6s.

Elater erythlogonus l{dll. Under ea exkursion till sdidra Striimsholm den
rr aug. 1953, fantr rnin broder Rune Widetrfatk i en knappt decimetertjock
ekgten med liis smulig ved en liten gulvit knapparpuppa. Grenetr, som f,6r
ttl,.igt aven inoehitll larver och puppor av Daslrrs, ingick i en have pinnved
av hassel, lirnD, ek m.lt. tredslag.

Puppan hemtogs fttr klackning, vilken dock ej helt lyckades, da teck-
wingarna blevo missbildade. Med ledning av de karaktaiistiska flackama
pA halsskttlden kunde dock arten bestammas. Exemplaret har ocksl koD-
trollgranskats av fit. dr T. Palm.

Det fdrsta sveDska fvDdet av deDna knappare giordes hiistell 1946, dA dr
Erik Pilsson antriif{ade deo under barken pe en murken ek vid Stockholm.

Mcsosa, curcalionoid.es L. Av denna vackert och egeudomligt tecknade
och mycket sellsyf,ta letrghorning fann jag der zrlT t953 ett ex. sittande
pe ett ekvedstycke i en stdrre trave, som eveu innehiill ved av alm, lind,
hassel, a-sk och salg. Djuret uppges i Tyskland leva i ek och detta tredshg
dominerade ocksA i den omgivande skogen.
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Fyndplatsen ii-r beEgen i Rytterns socken sydviist om V:isteres.
Bade Gyllenhal och Thomson uppta"r i sina fau[or denna vedskalbagge

sisom sells!.nt och eodast fun[eo vid Kalmar i Smeland och wid Alingsis
i VastergdtlaDd. tlppgilten fttr V?istergtttland tycks vara osiker, dA den
svenska deletr av skalbaggskatalogen t939 endast upptar ett ? f6r detta
landskap. Aven i kolumnen 16r Skene ster ett ?, vilket tyder pe att djuret
m6jligen ocksri kan vara funnet der.

Lasiorrhynchiles oliraceas Gyll. Under en semesterresa i ttstra SkAne i se-

nare halftel av maj 1953 gjorde jag tillsammans med Inin broder Rutre ett
iiverraskande fyDd. Det var den 19 mai och vi rastade t ffalligt nera Snoge-
holm i ett soligt skogsbryn med bok och ek, de en torr bokgren ftill ned
Iramfiir oss och som gratispassagerare medfiirde eD vackert stelbE rullvivel,
som visade sig vara ovanstiende art. Enligt Reitter (Fauna Germanica, V,
sid. 263) skall arten leva pe ekbuskar.

Skalbaggskatalogen 1939 upptar ,6r denla art endast ett ? i Skeue-
kolumnen, varftir vert fynd torde vara det fiirsta sakra i SkandinavieD.

Cossonrs cylinilricus Sahlb. Ett ex. framsAllat den 2 maj 1953 ur ltis och
stinderfallen rtitved fren en gammal Ualig alm i en liten dunge med eldriga
lovtrad en halvmil tister om Strtimsholm. Arteo ar ny t6,r Vastmanland
och fir viil bet.aktas som en av vera se[syntare vedinsekter.

Till fil. dr Anton Jansson, Iil.lic. Totd Nyholm och fil. dr Thure Palm vill
jag i detta sammanhang Iramftila mitt tack ftir god hjalp ed kotrtroU-
bestamningar och uppl]'sdngar i 6vrigt.

Totc Widenldlh.

Bidrag till kinnedomen om levnadssiittet hos Laemophloeus
nonilis F. (Cot., Cucuiidoe).

Vid en exkursion, som jag och mitr brode. Tore fiiretog inom Strtimholms-
omrldet i Vastmanland den 23/8 1953, undeEiiktes eo nedbust, dtid och
av svamlxn Corliciurn qucrcirum starkt angripen gren av lind. Na,gra
styckeD av den tamligen fast sittande barken lossades och siinderbriitos,
varvid talrika exemplar av den seIs,'Dta Laarnoqhlocus ,r.onilis F. p|ttltla-
des. En nirmare u derstikning visade, att arteo levde i det svampaogripDa
barkskiktet, dar den kunde pitraffas i alla utvecklingsstadier. Troligen iir
den beroende av svampen, ener det sttirsta antalet itrdivider iakttogs just
pl de starkast svampangripDa delaina av grenea. I Tyskland skaU djuret
serskilt f6rekomma i glogarna av Taphxnychus bicolor }Ilrst, er art som
visat sig fdrekomma aven har i V?istmanlaDd, namugen pe en Iokal negoo
Iuil tister om det omrede det her gauer, diir den traflats i barken pe grova
ekstubbar.

Negra gtngar eller spar elter TaPhrolychus Iunnos dock ej i lindgrenea
meD negot under vedltan {unno6 lenga tjocka vita larver, som elter klack-
oing visade sig vara den ej ovanllga Anthtibus @lbinus L-


