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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


