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STIG LUNDBERG

Agonum Mannethcimi Dej. PiL den lokal vid Overkalix, dl\r Pytho
&oluezsls Sahlb. pitriffats allrnlnt (se Ent. Tidskr. 1955, sid. 166),
en med vindiiillen rikt bemiingd, gammal granurskog (fig- r), nu alsatt
som reservat av Kungl. Domdnstyrelsen, har jag letat ganska inten-
silt elter denna s5llsynta jordl6pare. Fdrst den zr augusti 1956 lycka-
des jag, f.6. i sdllskap med Thure PaIm, finna den i r ex. Detta
belann sig under barken pe ett groyt vindfdlle av gran i ett tett och
fuktigt parti av granskogen, dvs. i samma miljd, som arten petriiffas
i Finland, diir den ej ir ovanlig. Vid genomging av min samling av
obestdmda djur upptnckte jag )tterli&re ett ex-, vilket iat tagit redan
den 3 september 1953, likasi under barken p6. en vindfnUd gran, ca
z km frl.n det nuvarande reservatet. Genom sillning av bark frin en
liggande torrgran fick jag den 29 september 1956 ett 3:e ex.

Agathidium d.iscoideum Er. r ex. av denna art, tidigare endast kd.nd
i 3 ex. frrin norra Sverige, petrelfades den r8 augusti 1956 pe en
brdrkstubbe i ganska tet tallskog ca 4 mil N Kalix, dar den satt pi
en gul slemsvamp, troligen trollsmdr (Fuligo seplica).

Dcrrrzsles palni SjOb. Denna art har visat sig vara bunden till
stockmyran (Camponolus hercul,eanus L.) och f6rekommer i Kalix- och
Overkallxtrakten siillsynt i grlngarna av denna m5rra. Har man funnit
en stubbe med arten, kan man dock fi tag pi ett ansenligt antal.
SS.Lledes togs ej mindre en ett zo-tal exemplar den tz-zo september
1956 vid selning av innanmatet av en murken ca 4 m hdg tallstubbe
(se fig. za), som kluvits av vedhuggare. Exemplaren h6ll till i gnag-
mjdlet efter stockmlnor i utkanten av gingarna etminstone upp till 2
m h6jd. Den 16 september togs even r puppa samt larvskinn. 5
exemplar hdggs fram ur en aqxtubbe den g september, 4 i gengar
tillsammans med stockmrror och Bius lhoracicus F., det 5:e under
barken, r ex, togs den 12 september under barken pi en grov torr-
asp utanf6r ett stockm]'rh6.l. Redan den 3 maj 1953 fann jag ett
exemplar pi en bl6rkstubbe. Den 13 oktober rg57 tog Ake Jakobsson
t ex. under barken pi en av stockmyror antripen tall, ur vilken jag
den z7 oktober lyckades hugga fram 1'tterligare r ex. Di skalbaggarna
ligger helt or6rliga, ndr de oroas, ftirbigis de liitt. Arten tycks fdre-
draga solexponerade ldgen.

Ento',tol. Ts. lrg. 28. H. L rg1i
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Fig. r. Glova vindfallen av gran. TillhAll 16r bl. a. ,4gozum Monnelhzi i Dei- och
Pytho hol:",ens;s Sahlb. Overkalixtrakten. Foto: f6rf.

Calitys scabra Thunb. Larver och irnagines petreflades den z4 augusti
1956 i och pi en vit resupinat ticka p6. undersidan av ett govt vind-
I?ille av tall mitt ute pe en kalhuggen tallhed, ca 3 mil NO Kalix.
Nigra av de stt!rcta larverna, som togs hem, klaicktes ca r er senare,
och utvecklingen synes i Norbotten vara 3-irig. Pe tickan satt f. ii.
iven flera ex. av Ennearlhon laricinum Mell- och cornulum Gyll,

Clyptoqhagus Lyshalmi Munst. Tillsammaos med Dermestes palmi
ftirekommer olta Cryqtophagus-arter. I D. Pal.mi-t El1fibe\ patref{ades
salunda nagra ex. av conlusus Bruce, medan sillningen av gragmjdlet
i lclzri-aspstubben ftirutom de 4 Dermcstes-ex. och nAgra Bius thoracius
F. iven gav z ex. av den sdlbyrrta Crypb|hagus Lysholmi Munst-
samt r ex. 6adins Sturm och r ex. defltalus Hbst.

Den 3o oktober 1957 br6t jag loss en triiflisa frln en trov, cir 2 m
hdg, murken tallstubbe 3 mil N Morjiirv och upptickte diirvid en
m6rk, nd.stan svaft Cry,toqhogzs. Stubben stod i tet tallskog och
splinten var genometen av Eretnoles aler L. oc}r uppluckrad av fllck-
tdta. C/y|ln|hagus-exemplaret tig i en springa mellan splinten och den
hirda ki.rnan, vilken init var helt sonderaten av stockmy'ror, Jag
skickade exemplaret till Nils Bruce, vilken meddelade, att det var
C/y|lp|hagus Lysholmi Munst. Den 13 november sillade jag en del
av ytterh6ljet, vilket gav ytterligare 4 Lysholmi och den z6 november
erhdlls ett ddtt exemplar. Innanmitet av stubben gav deremot ingen-
ting. Den 20 november tog jag ett sdllprov frln nlgra liknande
stubbar ca 4 mil NO om lokalen och fick iiven diir r ex. Dessa
stubbar saknade angrepp av stockmJrror men hade samma ltisa, av
Ilickrdta uppmjukade splint med gamla angrepp av troligen Buplestis
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haemorrlpidalis Hbst och Le?tuta incxs,ec,ala Janss. & Sjdb. Det iir
tyt[igt, att arten ei :ir bunden till stoclm5nor utan hLller till i gnag-
mj<il efter diverse insekter och av allt att ddma framfdr allt i tall-
stubbar. Samtliga de 9 ex., som jag hittills funnit, er olka i form
och fiirg (frin ljusbruna till nestan svarta) och tydligen varierar arten
betydligt mer en flertalet andra. Crypktfhagus-arter.

Bolhridens cor.lloctss F. Vid slllningen den z6 november av lys-
iolzl-stubben erh6lls trre balkroppar av Bolhiilerus caftbqctus F.,
en art, som under de senaste Lren, mig veterligt, enda-st tagits pe Got-
ska Sandtin.

Liesthcs scmhoigra GyU. Ett flertal ex. togs vid Hornvi, Smlland,
i slutet av juni 1956 i sprickor av en liggande, delvis murken, brand-
skadad bokstam, som f. 6. uppvisade gamta angrepp av Mehsis bapres-
toides L. Den z8 september 1956 pitriiffades r ex. inuti rotpartiet
av en murken bjdrkstubbe med stockmyror vid Overkalix och ennu
r ex. togs den z9 september rg57 ca 3 mil N Kalix inuti en asp
stubbe, iiven den bebodd av stockmyror.

Dorcaloma robusla A. Strand. Arten Iorekommer allmd.nt i Kalix-
Overkalixtrakten i In<isketickan (Polyy' orus lomentarius) pi bjdrkstubbar.
Nigra tickor, som tots hem i september 1956, f6rvarades i det fria
till den 3o oktober, di de fdrdes in i rumsviirme. De f6,rsta exem-
plaren kldcktes den zg december och direfter kr6p exemplar ut ur
tickorna till omkring den r februari 1957. I juli 1956 tog jag ne$a
fndsketickor med Dolcatoma-larver pi bokstubbar vid Hornsd i Sml-
land. Aven dessa tickor togs in i rumsvarme den 3o oktober. Den 4
januari 1957 klecktes r ex. av Dorcatnma och derefter ytterligare ett
so-tal. De jag ej sjelv kunde klara bestamningen, skickade jag negra
ex. till Thure Palm, vilken meddelade, att det var friga om dvirg-
exemplar av rcbusta. Flertalet ex. var endast ungefer hauten si stora
som normal lobusla. Arte\ dr tidigare ej tagen vider om Hdlsingland.

Salpitgus bimaculatus Gyll. Pl tallheden med Colitys scabra tinns
enstaka mycket gamla delvis dtiende tallar, angripna av bl.a- Dicerca
naesra F. (se Ent. titlskr. 1957, sid. t8t) och Nolhonhina muricala
Daln. Den 14 och r8 oktober 1956 sitlade jag ytbarken frin nigra
av dessa tallar och resultatet blev, f6rutom bl.a. Crltptophagus dor-
salrt Sahlb. och D/omius margitellus F., sammanlagt 6 ex. av Sal-
pingus bimaculatus Gyll. r ex. som hittades, innan det hamnade i
sa[et, satt under en barkflaga ca r m hdgt. Tydligen 6vervintrar
arten, liksom Salpingas caslofieus Panz., pi detta satt. Den tycks
dock vara mycket siillsJmt, di vi f6rgnves sdkt den 1957.

Pseqd.ocislela cerambokles L. Vid slllning av innanmatet till en grov,
diiende, ensamsti.ende tall ca 3 mil N Kalix pltriffades den zo sep-
tember 1957 bl.a. ni.gra heteromerlarver, vitka jag med tanke pe
tredslaget, f6rmodade vara Hynenorus Doublieri Muls. Larvetna hdll
till i gnagmjdlet efter stockml,Tor, och i dwigt l'ar tallen starkt
Ertonol. Ts. ,|ry.78. H- 4, 1957
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Fig. 2 a- Tallstubbe med star&a aotrepp av stockt WoE lcamfonotts heraieanus
L.), i vilkas gAagar bl. a. ett 2o-tal ex. av D./n esks ?almi Si6b. patreffades. 3 Bil
N Kalix. 2o/9 1956. - b. Kluveo tallstubbe, innehtllasde bl. a. lan'e, av Ps4do-

cisrcta ccldmboidrs L. 3 mil N Kalix. t2lto tg5?. Foto: forf.
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angripen av Dicerca moesta F., av vilken patraffades ett flertal larver
och gamla ftyghAt. Den 12 oktober sillade jag en ca r,5 m hdg
tallstubbe (se lig. zb), ca r km ifren den ovanniimnda tallen, dven
denna med starka angrepp av stockmyror. Ett flertal ex. av sarnma
heterornerlarv i atminstone 3 storlekar petreflades iiven ddr i gnag-
mj6let, men dessutom lyckades jag fa tag pa imagofragment, vilka
visade att det i steUet 16r Hymenntus Doublieri var frAga om den i
stidra och mellersta Sverige ej ovailtga Pseudocistel,a ceramboides L.,
vars nordtriins salunda fl5zttades frin Dalarna-Hdlsingland upp till Norr-
botten. Mest anmerknintsvert ir emellertid att arten tidigare slvil i
Sverige som i utlandet ar klnd sasom utpregtad ltivskogsart. Sllunda
har jag sjiilv tagit den i en almstubbe och enligt C. H. Lintlroth (Svensk
Insektfauna, Heteromera, sid. 49) pitrelfas skalbaggen ,rpi buskar och
ldvtr5.d, siillan i blommor; larven i gamla stammar och stubbar av
ek och al, Sven bjcirk, utomlands kastanjr. Sev hrverna som imago-
fragrnenten har kontrollerats av Thure Palm, vilken f.ti. i Smiland
petreflat en liten larv i en sigspinsh6g utan att de tinka pl Pscz-
docislzla. Arten tycks dock even i Norrbotten fdrekomma i ltivtred,
eftersom jag den z9 september Iann tdckvingar av r ex. i en asp-

Ettorrtol. Ts. -frg- i8. H.4, rg57
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stubbe, even denna med stockmJ,'ror. I samma stubbe erhdlls I.0.
nigra exenplar av Thiasolhila Wochei l.W. Schn., vilken jag even
tagit i bjdrkstubbar med stockmlror. I gnagmj<ilet fr{a ovanniimada
Dicerco ,nesla-tall fanns 6ven t ex. av Neurafhes minutus Chaud,.
samt nAgra Clyfbfhogus bdd,;us Sturm-

Leioderus Kollai Redtb- har ju visat sig vara relativt allrni.n i
vissa delar av Milardalen, men trots detta:ir imagofynden i det fria
fi. Det kan ddrftir vara av visst intresse, att 3 ex. den 28 juni 1956
togs sittande pe en nedfallen firsk ldnngren, tydligen i iird med dgg-
l?igpirlg, vid Strdmsholm, Vestmanland. Samma dag fann Jan Hdjer
{.6. pi samma lokal nigra ex., vilka dock dnnu Ego kvar i pupp-
kamrarna, i grenama till en stormfdlld l6nn.

Motochamus Rosenmilkri Cederhj. fdrekommer alLnant i d.ldre gran-
skotar runt Overkalix. Den klecks normalt nLgot *nale drt Morm-
chamus sulor L. och petdffas frl.n slutet av juni till bdrjan av sep-
tember sittande pe $anstockar. Arten tycks uteslutande utvecklas i
transtammar, framf6r allt grova sidana, och angreppen skiljes liitt
frer^ sulor's p5. storleken av larvglngar, gnagmjtil och utgingshil. En
puppa, som hemftirdes den 13 juni 1956, Hecktes den r9 iuni och
den z4 juni h6ggs ur samma stock fram Jtterligare 3 imagines och
-l puppcr, vilka klicktes negra dagar senare. Motpchamus sulor L,
utvecklas i si.vil gran som tall, medan den tredje svenska arten,
galloprooincialis v. y'isloz Germ., tycks-vara bunden till tatlskog. Silunda
dr den vanlig pa tallhedama runt OverkaLix-Kalix.

C horagus Horni \Volfrum. Den 7 juni 1957 passerade jag den lokal
norr om Tran6.s, d:ir jag 1956 fann n6.gra ex. av denna art (Ent.
tidskr. 1957, sid. r78). Jag letade reda pi nigra torra, till s1.nes
limpliga silggrenar, som hemldrdes till Kalix, och ur dessa kliicktes
nigra ex. Choragus Horni omkring den zo juni. Innan de avlivades
studerade jag exemplaren bl. a. med hansy'n tiU den f6rmodade hopp-
f6rmigan. Det visade sig, att om man petade p5. dem, s6kte de endast
krypa undan. Fortsatte man emellertid att irritera dem, tog de med
hjitp av bakbenen smi spring pi ca 3 cm. Uppgiften om att denna
art kan hoppa 5r siledes riktig.

Charphoborus rossr'c4s Sem. Lenge hade jag sdkt denna t)?iskt norr-
ldndska Lavgranart-, innan jag den 15 februari 1957 av en slunp fann
den ca 4 mil N Overkallx. Di iag unders6kte en 8,5 m hdg torrgran
(vid roten rz cm i diameter) pe jakt efter Polygraphus subofacus
Thoms. et Statens Skogsforskningsinstitut, fann jag helt plotsligt r
e* av Charfhobotas lossicus. Jag f:illde granen, kapade upp den i
trissor samt fiirde hem dessa fiir noggrannare genomglng. Granen stod
i ett bnckdra.g i tet, delvis Idrsumpad granskog och var helt torr,
svagt lavbehiingd. 2,8 m av nedersta delen siindes till Skogsforsknings-
institutet, medan eterstoden upp till 8 m noga undersdktes. Ftire
avsiindandet konstaterades enstaka ex. av C harphoborus r m frin
l:ntornol. Ts. -lrg. i8. H. J.19Sz
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roten och uppat, flera Polygraphus s*bolocrls, nlgra Xyl'echilus pilosus
Ratzb., Sematnlus u darus L. (larver och imagines) samt enstaka
Pityophllnrus nioog/afhus L. Fri.n 2,8 m upp till toppen pitriffades
ej mindre dn z3o Charphabotus rossicus och flertalet (ca zoo) Ianns
mellan 4,6 m och 6,7 m frin roten reknat. De sista r,5 m gav endast
5 ex. och dir dominerade i slillet Pilyo,hthorus mirographus L.
Charphoborus hdll framf6r allt tiU i partier av barken, som var helt
ortirda av Polygaphus och verkade vara lika prirnir som denaa. z
imagines samt nigra larver av Lado Jelskyi Wank. fanns Pe ca 5 m
htijd, der Charphoborus var talrikast.

Ftir hjillp med nigra bestiimningar vill jag framfdra ett varmt tack
till iiitmestaren, fil. dr Thure Palm, liroverksadjunkten Einar Klelbeck
samt tullkontrolldren Nils Bruce.

Entontol. Ts. Arg. Z8. H- 4, IgSi


