
Anteckningar om svenska skalbaggar. X.

THURE PALM.

M icridium E alid.ayi Matth. - Denna art har jag treffat pe flera
lokaler inom Strdmsholmsomridet (Vstml.), diir den fdrekommer i murkna
ekar med lasrzs brunneus Latr.

Quedius tentralis AraB. - Helt overraskande var attdeIJ z916 tg54
finna r ex. av denna art - ftimt endast kiind frin Skine (Ent. Tidskr.
r.g5z, p. z4o-z4z\ - i trakten av Str6msholm (Vstml.), diir det levde i
det inre av en till marken nerblAst, grov, ihilig och mycket murken
almtopp, som innehtill limningar av gamla figelbon.

Q. I nureae Grid. - En imago och larver av sannolikt samma art
togos den 8lg ag5+ i ett rdLttbo i Vasterestrakten. Boet befann sig i en
all6 med gamla ldvtrid och tdt grdsmatta me[an stammarna. Det haCe
inretts i markytan uuder ett stort barkstycke av alm, var fdrfiirdigat
av gras och torra ldv samt innehdll en ratthona med diande ungar.

E ury usa co ar clata Mirk. - Efter mycket s6kande i Strdmsholms-
trakten (Vstml.) erhdll jag deo r4/5 1954 en hona av arten i en ihilig ek,
som brutits och vindfS,llts av januaristormen samma ir, Exemplaret
levde i slllskap med ta]rika E. sinuata Er. och vdrdmy,rat Lasius brun-
neus Lalt-

P h I o e o p o r a a n g u s t i I o r m i s Baudi och t e r e s Grav. - Genom Vic-
tor Haqsens utmarkta framsteUning av slliktet Phloeolorc inDanm. Fauna
(Rovbiller IU, 1954, p. 3623671 och elter jiimftirelse med utldndska ex-
har det blivit klart, att angustilormis ar ver vanligare a.rt oc}: att teres,
om denna art dverhuludtaget fdrekommer i Sverige, meste vara mycket
sellsynt. I mitt eget material, som omfattar ett 4o-tal ex. frin olika delar
av landet (Sk., HaIl., Smnl., 0g., Gtl., Vg., Upl., Vstnrl., Dal., Gstr. och

Jmt.), iir endast angustilorwis representerad. iildre bestiimningar av
wngustilortnisr och tteresb - bida arterna skola enligt Cat. Col. 1939
fdrekomma i Sverige - iiro helt siikert i behov av ompr<ir.ning.

S li choglo s sa froli t a Grav.,en i fr6ga om yttre karaktdrer varierande
art. - Sommaren 1954 tog jag vid Str6msholm (Vstml.) under ekbark
ett Slicioglossa-ex., som till det yttre starkt a!'vek frin den vanliga
typen av prolixa Gruv. Detta gav anledning att nermare granska hela
mitt material av denna art, ett so-tal ex. Hanid befunnos variatioaema
vara stora - even hos exemplar frin samma lokal - men i stort sett
kunde fiiljande tre typer urskiljas:
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Rig. r. 5. Stichoglossa lroliza Grav. - r-2. Receptaculum semiris hos ex. IrA.n Lpl.
Pa&eE (r) och Jlnt. Fors (2). - 3-5. 8:e tergiten (a) och 6:e sterdten (b) hos

ex. fretr Lpl. PllLeE (3), VstE. Strdmsholm (4) och Danm. Estrup (5).
Fig.6. Battisodcs ad r.rzs Hampe. Hu!'udets begbtiida horn hos dl. - Origi.al.

r. En dvervegande nortllig typ, rddgul eller rtidbrul, utan tytlligt
tvifirgad bakkroppsspets, blankare och med kraftigare antenoer,
kortare teckvingar, svagare mikroskulptur (roo x Idrstoring) och growe
behiring nn de 6\'riga.

z. En mellan- och sydsvensk t)?, blott funnen i 4 ex., som serskilt
utmarkes av mdrkare kroppsfiirg, tvefiirgad bakkroppsspets, svagare
glans och starkare mihoskulptur, mirldre kraftiga antenner, finare,
mera nedliggande beh6.ring och tydligt liingre tackvingar.

3. En sydsvensk t1a, firnaen i 9 ex., som i \.issa haDseenden niirmar
sig r, i andra z. Nigra danska ex., som htijesteretsdommer Victor Han-
sen varit viinlig skicka mig, tillhdra ocksi denna typ.

Mycket tydde sS.lunda p6. att S. frolixa kunde vara en kollektivart,
och denna upplattning sttiddes aven derav, att mikroskulpturen p6.
baklrroppen (s:irsk t pn 7:de tergit) var av nigot olika typ hos r och z
och att formen hos bakkroppssegrnenten f6retedde vissa, riitt bety-
dande skillnader.

En dissekering av talrika exemplar med atfdljande undersiikning av
Iorm och behiring hos 8:de tergit och 6:te stemit samt av aedeagus och
receptaculum ha emellertid givit till resultat, att en artuppdelning ej
b6r gdras. Visserligen kan olikheter vara stor hos de nimnda bakkropps-
detaljerna (jfr fig. 3-5), men detta geUer ej endast ftir ex. av t)aperna
r, 2 och 3, som tagits pi skilda lokaler, utan stundom ocks& fdr ex. fr&n
en och samma lokal. Hos penis och paramerer har jag ej kunaat spira
negon sttirre skillnad och ej heller hos receptaculum. Siirskilt detta sist-
nemnda orgars komplicerade byggnad (jfr fig. r-z) synes mig ge ett
sikert utslag fdr att det rdr sig om blott en enda, i Irri.ga om det ,'ttre
starkt varierande art.

Receptaculum er svagt kitiniserad och derfdr svar att oskadad pre,
parera fram och frilegga, men detta har dock lyckats i si minga fall, att
organen hos de olika t1?erna med visshet kunna sigas vara identiska,

Entouol. Ts. Arg.76. H. 2-4, tg15

6

\ Jo I \ 
Jl 

)
\-_-__,./ '---\_-,2

\"")

Y:)



r38 ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1955

trots att Hget pe slngoma (mtiiligen beroende pi. ovarsamhet vid pre-
pareringen) di och di varierar.

Det erhlllna resultatet synes mig vara ett gott exempel pi n<idviindig-
heten av att vid den ta-xonomiska vardesAttningen av kroppsdetaljer
hos kritiska smistaphylinider (och iven andra coleopterer) ha ett stort
och representativt material att utgi ifrin. Eljest kan en felbeddmning
med darav ftiljande konsekvenser latt ske.

Batrisod.es Lafortei Aubi. - Denna art eterfanns 1954 i Strtims-
holmstrakten i itskilliga gamla murkna ekar. Rikligast fiirekom den i en
grov, ihilig ek, som kn?ickts av j anuaristormen, se att trddets inle blottats.
Sta.mmen hyste pi olika h6jd flera stora samhiillen av Lasius btunneus
Latr., men endast i dess nedersta del till en hdjd av ca 2 m friin marken
hdlT Batrisodes-atten till. Der iakttogos under tiden t+l|-2916 bonir
ett so-tal ex. i selskap med bl. a. Scyd.maenus Hellwigi Hbst. och Euryusa
sinuata Er., men icke nigon enda Bqtrisodes lenuslns Reichb. Vid varmt
vd.der - en sdllsynt fdreteelse sommaren 1954 - krdpo djuren omkring,
siinkilt pi partier i stubbens inre, som hade en Iuktig, liksom jasande
ved och dit insektlivet aven i iiwigt koncentrerats.

B. adnexus Hampe. - Bland ett stort antal Babisodes xenuslras
Reichb. fann jag det z16 tg54 rid insamling av insekter hos Zasirs
brunneus Latr. i en torkande, grov ek vid Strdmsholrn (Vstml.) ocksl en
3 av B. adnerus Hampe, so;rr hade vil utvecklat horn pe munsktilden
(fig. 6) (jfr Ent. Tidskr. 1953, p. 6r-63). Hornet er bojt i krum bakit och
sri lingt som bredden hos 2:dra antennleden. Det inre av denna ekstam
var ej {tkomlig, och ej heller ledde nigot rtithel dit. Mpan och hos
dema inneboende skalbaggar visade sig i stamsprickor och pi i ytan
Iuktig och svampig splintved. I eken tillvaratogos bland sillsSmta arter
dven Scydmaenus Perisi Rtt., Dle|oscio urnblina Et., Euryusa sinuda
Et., Cryptofhagus fo|uli Payk. och Elater Hiorti Rye (fig. 8).

Athous rulus De G. - Under en tjdasteresa till Btida kronopark i
bdrjan av juni 1954 anvdnde jag en del av pingsthelgen till att studera
inseltfaunan i grova tallstubbar p6. hyggena. Athous rulus har i denna
sandiga skogstrakt pe norra oland haft narnn om sig att vara en ratt
vanlig art. Si kan dock kaappast ha varit Iallet 1954, di den ftirekom i
en oventat leg procent i roo-tals undersdkta och sdnderhuggla stub-
bar av liimplig der (3-5 iriga). Emellertid kan man nog latt fdrbise
arten, om den ej stikes i stubbamas nedre del, vid eller t.o.m. under
mark5rtan, gama dar ett sviillande rihumust5.cke finnes och fuktighe-
ten hos veden vdl bevarats. Av allt att dttma sker aEglagtningen pe rot-
grenama, ty endast pi eller i narheten av dessa antraffades smilarver,
medan de stdrre - uppenbarligen som rovdjur - mestadels vandrade
omkring h<igre upp i lan'gingar * SPondylis, Criocephalus cnh Leplura
rubra L. , vilka alla som larver eller puppor i stort antal funnos i det inre
av stubbarna.

De fdrpuppningsf drdiga rulus-larverna - utveck.lingstiden torde

E ornol. Ts. Ars.76- H.2-1, ry55
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Fig. 7. Blottade Spordl]is-puppor i tallstubbe med larver av Athous rrlss De
G. o..b Elaht songt nt s L. i gAnSama. Bdda kroDopark (Olatrd). 6/6 !95{. -Poto: I6rf.

vara m5-ngirig - hade eter dragit sig till stubbamas yta, vid eller niira
humustiicket, dir ocksi ett par puppor patraffades i hAlor i den tjocka
barkeu. Minga av stubbama voro bebodda av myror. 56. linge stub-
barna ej rttrts och normala fdrhlllanden rldde, fingo larver och puppor
av cerambycider och andra skalbaggar vara i Ired f6r myrorna. Men
nar ett yxhugg blottat en samling frdmmande puppor eller larver,
kastade de sig genast med vild frenesi dver dem!

Det var av intresse att jemf6ra levnadsvarorta hos Athous rulus och
den likaledes stormxna Alhous oillosus Fourcr. Medan den senare ar-
tens larver airo tr6ga och hu!'udsakligen leva av svampinfekterad ytved,
dro rufus-lawerna. r6rliga och uppenbarligen fdretrddesvis camivora. I
Elater sanguineus L.-larverna, som allment ftirekommo i stubbarnas
cerambycid-gi.ngar, hade de emellertid en svlr konkurrent om den
animaliska fiidan.

P L a t y d e n, a t i o l a c e u m F .- Arten har fdrut rapporterats IrAn flera
lokaler i vastra Mllardalen. Der. 2Zl7 1954 fann jag den ocksl pl Eld-
garnstin (Upl.) i 6stra Mii.lardalen. Diir antrdffades de i ett stort exem-
plat w Auricularia ,tuesenlelica, som tackte sidan av en ruttnande,
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Fig.8. Toikande Lasius bT nneus-ek tued bl. a. Dle|oscia umbrina Er., Seydmae-
n{s Petlisi Rtl, EuryLsa sint ata Et. och CrylroPhaeus PoPrri Payk. Str6ms-

holms-trakten (Vstmt.)- 2/6 1954. - Foto: JdrI.

grov almstock, en puppa, som klecktes den z/8. Imagon behtivde ndra
3 veckor frir att bli fullt utfiirgad- Puppan lig i svampens torra 1-tterdel.

Leioder u s Kollari Redtb. Som ventat har denna linghoming visat
sig ha stor utbredning dven i andra delar av Mdlarlandskapen d.n stidra
Vdstmanland. Salunda har jag sommaren rg54 sett dldre eller nyare
angrepp av arten i ltinn (huvudsakligen alldtrZid utmed vegarna) i 56-
dermanland vid Strilngnis, Mariefred och Huddinge samt i Uppland
vid Norrtiilje, Viillnora, Uppsala och Eldgarn. Pi den senare platsen
hade flera liinnar dddats av arten. En av de starkast angripna Iilldes
och analyserades. Tr6det var r2 cm gro\t, ro m langt och hade frisk
ved utar r<ita. Det tillhtirde ej nigon viixtlig tJ4) utan hade starkt
trengts av granntred. Angreppstatheten var mycket stor pe sektionen
r-5 m, dar splirtveden alldeles gnagts sdnder runt hela stammen. Her
rekoades ca 3o flyghil per dm rundved, vilket motsvarar 6ver rooo
flyghal pi hela sektioneo - en nestan ofattbar siffra vid tanke pe att
Leioderus ej ftirut har varit k6.nd frAn denna av skalbaggssamlare flitigt
bes6kta del av Mdlarda.len.

Entoirol. Ts. -ir!t. i6. H.2-4, r9;;
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C utculi o lenosus Grav. - Med anledning av Leilers notis om sv5.rm-
ning av dema art i Alemtrakten (Smal.) (Opusc. Ent. 1954, p. 2r5) kan
ja6 meddela, att den vissa ir upptritt som ett svert skadedjur i ekollon
pi den nirbeligaa Hornsd krooopark. Av htisten 1949 hsamlade ollon
voro mer en 50 % fdrstdrda av larverna, som niir ollonen {alla bege sig
ur dessa ftir ftirpuppning i marken. - Arten Idrekommer ocksi i Miilar-
dalens ekskogstraher, t. ex. vid Strtimsholm i Viistmanland.

C euthorrhynchus pallidicoruis Bris. 
- Den ro/5 1954 tog iag i

Overgrans sn (Upl.) under hirning pi virblommor i gammal ltivskog vid
Mdlaren ett ex. av en CeuthonhymcDus, som beredde mig vissa svirigheter
vid bestdmniogen. Med letlning av ett danskt (det. V. Hansen) och ett tjec-
koslovakiskt (det. Roubal) jiimfOrelseexemplar kunde djuret dock till sist
faststiillas vara pdlidicornis Bris. Denna art upptages ej {dr Sverige i
Cat. Col. 1939, men enligt vad lic. Nyholm i brev meddelat mig ar den
tidigare funnen i SkAne, ndmligen i Stehagstrakten (r88o-talet) och i
Alnarp (r89o-talet). Exemplar frin dessa insamlingar finnas i Entomo-
logiska museet i Lund sittande under namnet C. sym?hyti Bedel. Aven
i Da::marks Fauna (Snudebiller, p. 16o) upptaEes pallidicornis rnder
detta namn. Arten er i Danmark tagen i blommorna av Pulmonaria
oflicinalis. Denna 6rt var mycket vanlig och i blom pi den plats i Over-
gran, ddr hivningen skedde.

M i qr*s. 
- Med anledning av Aldreas Strands omniimnande i Norsk

Ent. Titlskr. IX, p. 69, atl Miarus Poine Solai v. conlusus Solari i. l.
konstaterats I6rekomma i Nordnorge och Luleitrakten, kan det vara av
intresse att meddela de resultat prof. Franz och dr Solari kommit till
betraflande mitt syenska Miarus-mateial, (omkring 90 ex.), som for
nigra ir sedan reviderats av dem b,ida.

Prof. Franz anser mina gruminis Gyll. och uictos Germ. vara riktigt
bestemda; mirrla catnpanulae L. skule deremot samrnanfalla med lrigidus
Franz.

Dr Solari anser likaledes, att bestiimningarna zv graminis och tticros
iiro korrekta, Det mesta av camfanulae-materialet skulle ocksi vara
riktigt bestemt. Silunda gar uppfattningeo i ser hos de bida forskarna
om Linn6s gamla art campanulae. Medan Solari menar, att vir nordiska
art ir identisk med Linnds - vilket vdl ocksi e! troligt - hivdar
Franz, att de sveoska *ampanulaet 'itto iderrtiska med hans nybeskrivna
Irigidus och att deD ikt? carnpanulae (L.l s. Franz har sin hur.udutbred-
ning i Mellaneuropa men aven ftirekommer i Sydeuropa, Kaukasus och
Sibirien.

I mitt wamfanula?D-material urskilde dr Solari emellertid ocks& tvi
andra arter. Den ena yat Poltae Solari, soirl tagits vid Skiiralid i Skane,
och den andra brelilqrsis Solari, som antreffats i 2 ex., varav ett vid
Revinge i Skine och ett annat pi Omberg i Ostergiitland. Enligt prof.
Franz aro sannolikt brelilarsis Solari och monlicola (Petzi) Franz sy-
nonyna.

Entontol. Ts. Arg- 76. H- 2-4, 1955
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Av det anftirda framgar alltsi, att fragan om campanulae-gruppens
arter ennu ei kan anses slutgiltigt uppklarad och att det dnnu torde
vara f6r tidigt att ersetta vira hivdl'unna nordiska namn piL Miarus-
arterna med nya.

T ap hrory chu s bicolo / Hbst. - Meddelandet att denna art skulle ha
petreffats i Yestmanland i barken pi grova ekstubbar (Ent. Tidskr-
t954, p.6z'1 har vid kontroll visat sig vara fel. Herr Widenlalk hade ej
sjiilv tagit arten utan godtagit en uppgift fren en iinnan skalbaggs-
samlare, som fdrvddat Taphrorychus bicolor med Dryocoeles villosus F-
Den Ittrstnamnda arten er i Sverige en bokinsekt, som endast undan-
tagsvis gir i ek, men di alltid i tunnbarkig ved.

Entorflol. Ts. Arg. 26. H. 2-4, rg1s


