
62 ENTOIIOLOGTSti TTDSKRtFT r954

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-
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Aven andra arter kunde konstate!-as slsofi Diplococl&s lagi Guer. Av denna
art futrnos hundratals individer p, spampltan, vilken de s[abbt lemnade
di de blevo oroade. Pe bark).tan ertappades ocksA enstaka ex. av Pogo-
,,ochaelus hisfi.lbs L. oc,]. Rhirofhagus faruulus Payk.

Lindgienen pltraffades in eD starkt utgtesad skogsholme, beEgeD i de
pl gammal liivskog rika omredena tiUhtirande Strtimsholms kronopark.
Skogstnen ar ursprunglig med ildriga lovtrad se.som ek, alm, lind, larnn
samt vildapel. Hassel och sdnkilt n)'ponbuskar vexa rikligt i bestindet och
en rik tirtflora bildar undervegetation.

Enstaka exemplar ay Lacrnophloets ,fiofiilis h$ av fil. dr Thure Palm
tidigare petralfats i omrSdet so,llmaren 1952.

I arslutDing till ovansteende uppgifter vill jag passa pi tillfallet att likta
ett hjiirtligt tack till fru AiDo Karik, som bestamt syamp€n, samt till fil.
dr K.-H. Forsslund, som ltirmedlat svampuppgiften.

Rune llidenlalh .

Xjlotrcchus pontherlnus Sav. (CoI., Cerambycidoe\ Aterlunnen
i Sverige.

Alltsedau U. Saalas ar 1949 publicerade siua iakttagelser dver levnads-
sett€t hos Xylotrechtts Par.lherir.us Sav. och beskrev dess larv och puppa,
har jag sttkt elter arten och dess larv. I de fall, de jag trott mig ha funnit
den, ha de gjorda kEckningsltirsttken emellertid misslyckats.

Ur 3-4 cm grov selg kEcktes arten likval slutlige!. den r4l4 1954. Kleck-
ningsrDaterialet, som intogs det 7lz 1954, harrorde fretr Upl., GttrvZiln, vid
M2ileren.

Nils Hiiglund har lltit meddela, att aven han nyligen klackt arteo (ur
siJg frin Lule lappmark).

Det iir gliidjande att Xylorlechus i@ntherinus, av vilken fiirut etrdast ett
svedskt ex. varit kant, antraffat av Rings€lle i btirjan av rgoo-talet, uu
iiDtligetr eterfunnits i Sverige.

T.-E. Lciler.

Skalbag,Ear frAn V[rmland.

Under 6reo 1948-53 har jag samlat skalbaggar i Stdmnetrakten, Stavnas
socken. OmrAdet, som ar uDgefdr eD kvadratDil, b€star av en mindre aker-
bruksbygd vid Glafsfiorden och darilraD vesterut bergiga skogstrakter med
mossar och sjdar.

Har nedan ftirtecknas de inom omrAdet {untra arter, som inte aro upp-
tag[a 16r VarmhDd i Catalogus qoleopterorum Daniae et Fennoscandiae.
Endast Dyliscus la?ponicus er tagen utanfair omredet, nam[gen i Gillberga
sockeD, men mycket trara grensen till Stdmoeskogarna. Negra arter ero


