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Under de senaste iren har jag undersdkt coleopterfaunan i trid och
diirvid gjort en del intressantare fynd, fra.mfor allt av cerambycider,
ftir vilka redogdres hdr nedan.

Elealer H iorti Rye: Ett flerta.l ex. i garnla ekstubbar vid Skogsh6g-
skolan, Stockholm. Imagines bl.a. 1614a952 och r9/4 1953, vilka tydli-
gen tiven'intrat .

Pytho abieticola J. Sahlb.: Flera larver pitri.ffade siviil vid Kalix
som Overkalix viren 1955, i ett IaI aven under barken av en pe lut
staende torrgran, troligen beroende pt bristen pi liimpliga liggande triid.
.. Pytho holu ensis Sahlb.: Denna sillsynta art torde ej vara ovanlig i
Overkalixtrakten pi lempliga lokaler med grova, gamla vindfillen av
gran. r7/5 1955 petrnffades siLlunda 5 {ulh'iixta larv'er i ett och samma
vindfille. Stammen lag Iritt exponerad mot sdder och barken satt si
lost, att den latt kunde avliigsnas med hdnderna.

Cerurhus chrysomelizrs Hochenw.: Ett ex. togs 717 t954 krypatde pFL

en aspstubbe i barrblandskog ca 4 mil norr om Uppsala.
Notorrhina muricata Dalm.'. I Orasjnrv 3 mil norr om 0r,erkalix i

Norrbotten fhns en ca 3oo ar gammal g6rdstall, som stir ensam i en
svag sluttning ner mot Lansin. Under de senare iren har trddet b6rjat
torka och nu er endast enstaka grenar levande. Vid en unders6kling
visade sig den tjocka skorpbarken pd sydsidan av tallen vara fullkomligt
minerad av Nolorrhina muricata, av vilken bl.a. ett par ddda ex. pi-
triilfats 2215 1953 och 3/3 1955. I gAngarna fanos f. ti. Bius thoracius F .,
en art, som eljest ar ganska allmdnt {drekommande i Kalix nedre dlv-
dal framfrir allt i gran och av vilken jag aven tagit tr.6. ex. i en murken
bjiirk och ett ex. i en asp. Ftirgives har jag letat elter Notonhina muri-
cata pi andla Hmpliga tallar. Arten torde i Norrbotten vara mycket
sii.lls)'nt, vilhet kanske i.r naturligt med tanke piL att den er ganska
r'?irmekrivande. Tidigare har den pAtreffats upp t l Jamtland.

J r.d,olia sexnaculala L.: Utvecklingen av denna rett allrninna art dr
hett okand. 3o/4 1955 petraffade jag dock vid Kalix en ddd imago i
puppkammaren i en torr granstubbe med mycket herd, tunn ytved.
Larvgingarna stingrade sig under den hirda ytveden i murken rtitved
och voro fyllda med gaagspin.
Entot tol. T-s- ,1tg. Z6- H.2-4, rgjs
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Strangalia nigripes De G.: Om denna art har Palm (r95r, p. zo3) pn-
visat, att den huvudsakligen utvecklas i iildre dtida bjtirkar, gdrna
brandskadade. Jag tog diirftir for givet, att den larv av Strangalia-typ,
som jag hdgg fmm ur en torrasp ca 2 mil vdster om Overkalix r8/3 1955,
var en Strangalia quadrilasciata L. Larven fdrpuppades z8/3 och kliick-
ningen skedde ?14. Dagerr efter var den fullt utfergad. Det visade sig
vara en hona at Stuangalia nigrifes. Ur samma asp fick jag senare tag
pi rester av en diid lmago. gl4 fann jag ytterligare tv6. larver, denna
ging vid Kalix i n6gra aspstubbar, och tydligen er det ej selslmt, att
arten gir i asp. Gingarna slingrade sig i gransen mellan los rdtved och
hird torrved och utgingshtlen voro runda, mycket lika dem av Necyda-
lis maior, av vilken talrika lan-er pitrdffades i samma aspar. Ingen av
asparna var brandskadad.

Strangalia quadrilasciata L.: En ca 3 dm grcv grialstubbe pi. Seskar<)
mellan Kalix och Haparanda var pi sydsidan perforerad med utgangs-
1ri{ av nigon cerambycid och inneh<ill larver av Necydalis maior i iLt-
minstone tre storlekar z? lz 1955. Av imagolragment Iramgick, att aven
Strangalia qua.drilasciata utvecklats i alen, en art, som jag tidigare
(roi 7 1953) tagit i ett ex. vid Lingforssel nigra mil norr om Overkalix.

Necydalis maior L: Denna art, som tidigare ej tagits i Norrbotten, har
visat sig vara allmen dverallt i bjt rk- och aspstubbar. Lan er ha patref-
fats i 3 storlekar och Iullvd-\ta larver, som tagits in fdr klZickning, ha
utvecklats pe tre veckor till en minad, nigot olika beroende pri viirme-
tillfdrseln. Fullt utvecklade imagines, som ligo kvar i puppkamrarna,
hdggos fram rc17 ry53 ca 3 mil norr Overkalix och se sent som r8/8
samma ir observerade jag nAgra svdrmande exemplar strax sitder om
Overkalix.

Molorchus umbellatarum Schreb.: Denna art utvecklas, enligt vad som
konstaterats i Finland och av Palm (1953, p. r8r) i Smlland, i Iina gre-
nar av vildapel. Av en hdndelse brtit jag av en Bren fran en vildapel vid
Gryta nAgra mil s<ider om Uppsala och grenen visade sig innehala z
puppor av Molorchus. Kld.ckningen miss\zckades visserligen men art-
bestemningen har kontrollerats av Pa1m. Denna art har patreffats i
Uppland tidigare av Lundblad. F. ti. torde det vara mycket ovanJigt att
cerambycider dvervintra som puppor. Sldktirgen M. minor L. har jag
dock konstaterat i ni.gra lall dvervintra som imago och detsamma var
fallet med z ex. av Semanolus undaius L. (ny Iitr Nb.), som j"g h,rgg
fram ro/3 1954 ur en grov torrgran vid Lingforssel. 2/5 1955 fann iag
ytterligare r ex. och den r7l5 4 ex. av Semanotus i puppkammare vid
Overkalix, vilket tyder pe att arten allrndnt Overvintrar som imago.
Jag har dock iiven funnit overvintrande larver, vilka fdrpuppats efter
r minad inomhus.

Atornia rtuoschata L. anses utvecklas pa eftersorunaren i slutet av
juli borjan av augusti. Att si ej alltid ar fallet visar ittljarde. 2r/3 1955
h6gg jag fram en, som jag fdrst trodde, Xylobechus fanlherinus-\aw rr
az ss3toz E ttotnol. Ts. A/g. 26. H. z-4, rg'5
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en sdlg strax viister om Overkalix. Redan z6/3 hade den ftirpuppats
och puppan avsl6jade, att det var frlga om Aromia ttoschaia.6/4 kliick-
tes skalbaggen och dagen efter var den fullt utfargad ehuru ej helt ki-
tiniserad. Kliickningen i det Iria borde av detta att ddma ske redan i
juni minad. Tvi andra lawer, funna strax nor om Kalix, utvecklades
lika snabbt, vilket visar, att det ovan relaterade fallet ej var nigon
engirrgsfdreteelse. De ftirpuppningsflrdtga Aromia-larvema al.vika
avseviirt frin ]'ngre, {u vexta larver och pi.minna mycket om den ftir-
puppningsfiirdiga lawen av Xylalrechts panlheinus. Basta skilietecknet
ar, att Aromio-lN,ten har tre par tydliga ben, medan l*ven w Xyl.o-
lr*hus fantherinus saknar synliga sidana. Den tredje vanliga ceramby-
ciden i Norrbotten, som gar pi sAlg, Saperda scalaris L., er betydligt
min&e och utvecklas framf6r allt under barken, ej i veden som de
bida fdrut niimnda arterna.

Xylobechus pa fuinus Saven.: Denna art, som tidigare Itirbisetts i
Sverige, har visat sig vara tarnlgen almen i Kalix iilvdal och minga
sivdl 2ildre som ofta even ,'ngre till synes friska si.lgar ha angripits, drs.
arten ir primdr skadegttrare, vilket T. E. Leiler (1954, p. r7r ff.) iiven
konstaterat i Uppland. Oftast fdrekommer arten tillsammans med
Aromia moschala och som fdrut nemnts aro larverna ganska lika. Van-
Iigen eter den i fullt frisk ved, men i nlgot {all har jag funnit larver i
helt torra och d6'da sdlgar. Intagna fullvixta larver ha fdrpuppats erter
ca ro dygn och klackts elter knappt en vecka. I ett fall (3/4 1955) h6gg
jag fram en puppa, men denna visade sig vara d6d (stinderfmsen?).
Tytlligen hade fdrpuppningen skett pe. h6sten, dl puppan var firllkom-
tigt {elfri. Arten har hittils petralfats saviil omkring Kalix som Over-
kalix.

rolrz rg54 hdgg jag f.d. fram nlgra larver yid Rdlunda s6der om
Uppsala ur en stormfdlld silg.

Leioderus Kollari Redtb. och Leiopus rcbuloszs L.: ro/rz 1954 tog rag
hem en murken, ca 2 cm grov ldnngren frin Gryta (sdder om Uppsala).
Den visade sig innehllla z cerambycidlarver. Blda {drpuppades om-
kitng zolr 1955 och 5 dygrr senare hade en Leitpus nebulosus kli-ickts.
Den andra puppan, en Leiodnus Kollari, bdqade miirkna z8/r, men
t,'varr misskt ttes den och puppan dog. I grenen fanns mAnga gamla ut-
glngshll av Leioderus. Ledopus-larvets gd,ngar skildes Httast fren
Leioderus-lrryens pi att de voro rundare.

Leioderus-atgrepp har jag dessutom iakttagit i Uppsala och p6. en
lokal vid Upl. Overgran, der varje ildre ltinn hade grenama angripna
av arten. NAgra stamdelar av en Jmtre, ca r dm grov litnn, som Iii.llts
och legat pi marken nigra flr, togs hem och efter drygt 3 mlnader
inomhus ha nigra lawer fdrpuppats. Utvecklingen torde vara minst 2-,
mtijligen 3-irig.

Opl,osia lennica Payk.: Nigra dels fdrmultnade dels firskare lindgre-
nar, som ldgo pl marken under nigra lindar pi en lokal vid Overgran,
Ettomol. Ts. Arg, 76, H, 2-4, r95S
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visade sig innehilla cerarnbycidlarver, vilka kld.cktes efter en till tve
mirader i rumsvdrme. Resultatet blev Oplosia lennica, en art, som torde
vara allmiimare dn vad kdnt ir, ddr vildvdxande lind f6rekommer.

Sope/da peiolala PaIl.: Nigra i januari 1954 ca 3 mil norr om Uppsala
stormfdllda aspar angrepos av Sapeda perlorala, vars larver redan
samma htist voro Iorpuppningsfiirdiga. Nagra puppor, som ftirvarades
ilomhus, klecktes e{ter ca z veckor. De flesta puppkamrama lago grunt
i splinten, men i nigra Ia.ll hade larverna etit sig in ca r drn, innan de
fdrpuppat sig, och si.ledes fdrorsakat en del skada pi virket. Dessa
djupare angrepp funnos lramfdr allt pi under sommaren upphugget
virke och berodde troligen pi att veden kirjat torka och att larverna de
stikt sig djupare in fdr att fi den riitta fuktigheten. Saperda perlorala
har jag aven petraffat i Norrbotten, bl.a. i form av imagofratment
15/6 rg53 vid Yttersel ca 4 mil norr om Overka.lix och viren rg55 i Iorm
av flera larver vid Vitvattnet ca 2 mil norr om Kalix i ringbarkade as-
par. Utvecklingen torde d^ock i Norrbotten vara minst tv6-irig. Tidigare
har arten taAits upp till -{ngermanland.

Plalyrrhinus rcsinosrrs Scop.: Antrdffad i b6rjan av juli r95r i flera ex.
vid Malingsbo i Dalama, dar deo utvecklats pt brend bjiirk i av tickan
Hypoxylon concenhicum angripen ved. Arten ir ej tidigare aotriilfad i
Dalarna. Pi samma lokal pitriiffades ?iven larver av Upis ceramboides L.,
likaledes ny f6r landskapet. I Norrbotten har jag funnit Plalyrrhinus
dven pi briind sdlg veren 1955 \,id Vitvattnet, ockse diir under tickan
H ypo x y lon concentri cum.

Tropideres dorsalis Thunb. utvecklas eoligt vad Palm (r95r, p. zr8
ff.) konstaterat i bjdrk, al och siilg, framldr allt i brandskadade trid.
V6.ren 1955 upptackte jag flygha{ pi sydsitlan av en ca r dm grov,
halvd6d rdnn, och ndr barken ar.'ligsnades, pitrdflades ett flertal Itir-
puppningskammare av Pissodes-tyr. Imagofragment i en puppkammare
avsldjade, att det var Iraga om Tropideres dorsalrs. Smi larver, av allt
att dtima levande av mellanbarken, pat.effades ockse (2-arig utveck-
ling?). Gdngarna voro slingrande och Iyllda med borrmjdl. Stammen var
ej brandskadad.

Ftir bestimning och kontroll av en del skalbaggar samt goda rad vill
jag hlr slutligen tacka jigmd.staren fil. tlr Thure Palm, Iolkskolli.raren
Axel Olsson samt laroverksadjunkten Einar Kle1beck.
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