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THURE PALM.

Loricera pilicorais F. - Nb: O. Kalix sn den z3/8 1956 puppor och
nyklAckta imagines i granurskog under mossa och l6st sittande bark
pi gamla vindfillen.

Amtro nigicornis Thoms. - Nya {1,ndr 1956 bekrefta, att arten
tillh<ir det hdgboreala barrskogsomridet- Jag {ann den d6. i btirjan av
jurri dels p,i en grusig sjdstrand lingt frin bebyggelse i trakten av
Soppero i Torne Lpm (r ex.), dels pe ett brant bygge 55o m.6. h. en
mil sdder om Arvidsjaur i Pite Lpm (6 ex.). Pd. den senare lokalen levde
den tillsammans med Amara lunicollis Schi6. och eratica Dft, Plercsti-
chus a.dstriclus Escbz, Bynhus lascialus Forst. och ai.etinus Steff. samt
larver av Corymbiles melanrhol,icus F. och coslaJis Payk. under stenar pi
griismark. Jorden var mosand med inblandning av lera och skarpkan-
tigt grls (moriln).

Tvi. av nigricornis-ex. friLn Arvidsjaur passa vdl in pi beskrirningen
i Svensk Insektlauna, medau de l5na 6wiga avvika mer eUer mindre fran
densamma och i utseende nlirma sig lunicollr's. Jag blev darfdr tveksam
vid bestd.mningen och tiinkte mig mdiligheten att ha petreffat 6ver-
gingsformer meUan de kanske ej salert artskilda nigricornis och luni-
coflls. Professor C. H. Lintlroth, som varit venlg granska exemplaren,
meddelar emellertid, att intet tvivel reder om badas artberattigande
mel]. att nigicolnr's varierar nigot mera en det av honom fdrst under-
sdkta, begriinsade materialet av denna art gav anledning tro. FOr att
itskilia mindre t)?iska ex. av nigricornis och lunicollis fir man ej ndja
sig med att jaimfdra blott nigon enstaka karakter; det blir summan
av samtliga enligt Svensk Insektfauna eller den utftirligare redogdrelsen
i Ent. Tidskr. 1945, s. 43-42, som avg6r bestalmringen, d.ven om ej alla
karaktii.rer dro lika viil utprdglade.

Agonum (Plotlnus) Krynickii Sperk. - I btirjan av september 1956
iakttog jag i Halltorps hage pi oland massldrekomst av arten, som
f6rekom under den ldsa barken av avenboksstubbar och framfdr allt
under lossnande bark pi savande almar, ofta htigt upp pa stammarna.
Hundratals exemplar hade tagit sin tillflykt uader almbarken vid sav-
fl6det, mdjligen ditlockade av de ddr talrika dipter-lan'erna.

I Jfr Ent. Tidskr. 1956, s. 56.
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Agonum quodripunctarum De G. - Arten var i mitten av augusti
1956 ej ovanlig pi briinda hyggen i Arvidsjaurs sn (Pite Lpm), der
den uppeh6ll sig under ldst sittande, kolad bark pi. kvarldmnade sm6.-
stammar av bj<irk, al och gran, huvudsakligen pi rotbenen eller vid
basen av stammarna. De flesta exemplaren voro nykleckta., vilket be-
styrker Lindroths (Die fennosk. Carabidae I, 1945, s. 87) fdrmodan, att
quadlipuiclal0nt fortplantar sig pi v6ren och dvervintrar som imago.

Hydnofius spinipes Gyll. - Hydrcbius- och lrodzs-artemas biologi
iir iinnu ofullstiindigt kand. De flesta arterna antagas leva underjordiskt
av svampmycelium, men rett fa iakttagelser f6religga derom. I Ent.
Tidskr. 1946, s. rr, har iag omtalat en massf<irekomst av Ziod.es Pafl)ula
Sah.lb. pi fisketel, som hade lagts ut pi mossbidd i en biickdal vid
Grrinsinka (Gstr). De jag nu ocksi. funnil Hydnobius sPiniles Gyll.,
visserligen fritalig, pi lilnande sett den 418 1956 i Nb: 0. Kalix, 16r-
tj:inar kanske iven denna observation att riiddas undal gltimskal.
Lockbetet (fiskrester) hade placerats pe underlag av mossa i granurskog
ndra en biick.

Bryochorls clngulots Mannh. - Nagra puppor patreffades i Arvids-
jaurs och O. Kalix socknar den r7/8 resp. z3i8 1956 under den l6sa,
mossklddda barken pi granvindfiillen ii fdrsumpad skogsmark och klick-
tes de fd,rsta dagama i september. Pupporna i.ro r.ita, krumbrijda, f6r-
sedda med linga borst pi halsskdld och kroppssidor, mycket ritliga
och i motsats till andra staphylinid-puppor (t. ex. av slS.ktet Qcadius)
ej kitiniserade. Hiirigenom piminaa de ratt mycket om medelstora
carabid-puppor.

GtyOeto. - Av sdlls5mta Gz ypeta-arter Ianr. jag tg56 lublior ^folferrh.
pi lerslam vid Torup i Skine 415 och Sellmani Brund. dels vid Soppero
i Torne Lpm ro/6, dels i.A.rvidsjaur, Pite Lpm,3/6 vid den dversvem-
made m),T, som beskrivits i Ent. Tidskr. 1956, s.49-55.

Schistoglassa drusiuoides J. Sahtb. - Tome Lpm: Soppero ro/6
1956 r d i driftrand av ldv och griisrester vid en ri& av Lainio dlv,
ddr stranden utgjordes av odlad mossjord med videbuskar vS.xande
nzirmast vattnet. Blott ett svenskt ex. av arten ar tidkare kent frAn
P6lkem i Lule Lpm (Ent. Tidskr. 1945, s. 33).

Amischa Sar.s, Munst., av vilken art det fiirsta svenska exemplaret
tagits vid Strdmsholn (Ent. Tidskr. 1955, s. r34), er rlu ockse petralfad
i Milardalens Upplandsdel, diir jag den 2o/4 1956 i 0stergarns sn sillade
{ram r d (och flera 99 av m6jligen samma art) ur vissnat griis i en
solit ldvskogsbacke.

Atheta (Porunoplcto) inhobllls Kr. - Tvi. svenska ex. :iro ftirut
kiinda fr5.n Mali i Lycksele Lpm (Ent. Tidskr. r95o, s. r25). I mitten
av augusti 1956 tog jag pi olika platser i Arvidsjaurs socken 1r nya
ex. av arten under barken av ir 1954 och 1955 till diids briinda
bj6rkar, som stodo fritt pi hyggena. Barken var if,mf6relsevis tuan,
slet och obrusten, pi utsidan kolad och invindigt fliickvis kliidd av
Entomol.Ts. .1rg- 28- H- L rgsl
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svarnpl Trichodet rq ligtorum. I bioc6nosen domitetade Atheta arcara
Er. och aequala Er., PWoeodroma corcolor Kr., Phloeonom*s bfpotticus
Zett., Plaeuso atrala SalrJ.b., Laerplhlaeus ,nulictas F., C/y?tophagus
corlicinus Thoms. och Co icaria Lincaris Ptyk. Alhela inhabilis dt idkert
ej bunden ltJl Scolytus eller andra barkborrar, som hi.r saknades.

Atheto (Dlrnetrcta) subplono J. Sahlb. - I min samling har jag
bland Atlula island.ica Kt. rett Enge haft steende ett med ? merkt
?-ex. Det togs den 28i6 1947 i driftrand pi sanden vid Abiskojokks
utlopp i Tometriisk. En nu gjord dissektion av exemplaret visar, att
det med hiinsyn till receptaculum, formen pi 6. sterniten m. m. ar
en 'l av subplata, som i vArt laud hittills endast tir funnen i Abisko-
omrAdet. Genom mirkvirdigt stora olikheter mellan kdnen, si betydande
att man kunde tro sig ha med tvi skilda arter att tdra, tftar subplana
en sarstalning inom slaktet Alheta. Samhoigheten mellan k6,nen har
16r ej li.nge sedan klarlagts av Brundin (Die palaearkt. Arten der
Athrla-Vnterg. Dimetlota- Ark. f. Zool. Bd 5 nr 7, 1953, s. 4r5-4r7).

Arhota (Dinatota) lopponica J. Satrlb. (S/6Dergr G. Benick). -
^\rten f6rekom den z3/8 1956 pl fiskitel, som Lagts ut pi mossbddd
i granurskog i Nb: O. Kalix sn, ca 2oo m.6. h. Tidigare mig yeterligt
i Sverige blott kand frin Dlr (Hamra) och Vrml.

Colodera ttpponico J. Sal b. - 0versvdmningen vid den skogsm5n
i Arvidsjaurs sn, som beskrivits i Ent. Tidskr, 1956, s. 49-55, upprepades
i mindre skala 1956. Dir var di i btirjan av junl Cdodrta lapponica
allmdn och en av de dominerande arterna. Ett g1mnsamt i,r tycktes
arten ockse ha vid Soppero i Torne Lpm, varest den likaledes upp-
tredde talrik i driftrand vid en dversvernmad m,'r.

Coryrnbltes colroris Payk. - I kirjan av juni 1956 fann jag i Ar-
vidsjaurstrakten halwuxna larver av denna art pe det hytte, som
beskrivits rnd.er Amara gricotnis (jlr s. 4r). De levde enstaka under
stenar tillsammans med larver av Corynbitzs melancholicus F. och livn?irde
sig liksom dessa huvudsakligen av viixtrdtter, vilket faststdlldes vid
uppfddningsftirstik. Utvecklingen ar minst 2-fi9.

C. coslalis-lawen iir av si karakteristiskt utseende, att tvekan om
bestamninBen ej kan rada. Den har avbildats och utfttrligt beskrivits
av Saalas (Ann. Ent. Fenn. 1937, s. 65-73), som fdrst antog arten vara
Orithales senaticornis Payk. Misstaget rattades i samma tidskrifts 6r-
gang 1938, s. 53-55.

Larverna till Corymbites coslalis och bilustularus L. awika se viisent-
ligt frln v5,ra 6viga Corymbitts-larver och frln varandra, bituslulah.s
ocksi genom levnadss:i.ttet uader tr6dbark (jfr Ent. Tidskr. 1954, s. r9),
att det synes i htiBsta grad motiverat llta var och en av dessa arter
bilda eget slikte. Aven de fullbildade skalbaggarna ha {dga likhet
med den v^rrliga Corymbires-ttpev

Hlpocoetus coinic4ts Rtt. - I-arver till denna art, fdrut okinda,
pi.traffades den ro/5 1956 i Halltorps hage pi Oland i en murken aven-

Entomol.Ts. A/g- ZE. H. 1,195i
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Fig. r. Bratrd bjitlkstam m€d blottad intrerbarL; pa denna fltckar av $-ampeE

,nuticus F. i man8d, Pite Lpm: -{rvidsiaurs socken. 16/8 1956. - Foto: fttrf.

boksgren pi marken. ltden var utvandigt vit och herd, i det inre,
dd.r larverna levde och grd.vde linslormiga gingar i langdriktningen,
sdnderfallande, rttdaktig till fargen och nigot fuktig. De 6ro i Lkhet
med andra eucnemidlarver och i motsats till de fullbildade skalbaggama
oerhdrt trdga. Fyra larver konserverades, en femte ldrpuppades under
sorunaren och gav en Iullbildad ? omkring den r5/7.

Ditrhagus Pygmaeas F. - Pi fdregiende lokal hittades ocksi larver
av denna art i murkna hasselgrenar med r6daktig, fuktig r6tved. Klackta
imagines visade sig i senare delen av juni.

Rhizophagus poteulus Payk. och Loemophloeus muticus F. - I
mitten av augusti 1956 studerade jag en massf<irekomst av dessa bada
arter i 6-8" grova bjtirkar, som felts i samband med brennint av ett
stort hygge i Arvidsjaurs socken 55o m. ti. h. Treden hade sliit, pi
utsidan kolad bark, som bdrjat spricka sdnder och inviindigt var kladd
Entontol.l's. -ltlt. i8. H. t, rg5i

:...-r



TH. P.{LM: ANTECKNINGAR OU SVENSKA SI'A.LB.{CG.{R. XIT +5

Fig. 2. Ekstubbe med Ldcrnoliloc{s dt?licol l.s Waltl. pA deD utrder barLetr blottade
vedltao. Smll: Shdmserum. {/5 1956. - Foto: 16rI.

av den gregrdna, mtigelliknande svampen Ttichoderma lignorum. Pit
svampytorna {ullkomligt vtnlade det av Idlvexta Rhizophagus- och
Laemophloers ,nulicus-larver', av den senare arten fanns ocksi talrika
nykldckta imagines och puppor mellan den tunna ytterbarken och den
tjockare, ennu nAgot fuktiga innerbarken. Nigra larvkolonier togos
med hem tiltika med barkstvcken. I btirjan av oktober klecktes R,r2o-
fhagus-arte , som visade sig vara pantulus.

Utvecklingstiden fdr bada arterna hade riickt htigst r i.r. Fdrsdk
giordes att utr6na vad larverna levde av, men misslyckades. Talrika
sm5. gula fluglarver ftirekommo i barken, och mdjligen utgjorde dessa
deras ftida. Aven tidigare iakttagelser peka emellertid bestamt pe att
Laemophloeus tnulicus (liksolrr L. monilis F., jfr Ent. Tidskr. 1956, s.
29-39\ piL ett eller annat satt ar bunden till tredsvampar.

Laeflophloeus dqrlicotus Waltl. - Den 4i5 1956 petref{ade jat
vid Strdmserum (4 mil norr om Kalmar) stubben efter en ir 1954 eller

E\tot ol. Ts- .4ry. 78. H- t, rg57
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1955 vindfiilld grov ek. Den stod i sydkanten av en backe med gammal
l<ivskog, hade annu frisk ved samt ne.tt och jemnt lossnande bark.
liiir deuna revs bort, sprang pi den fuktiga och av solea vlrmda ved-
vtan en liten Laerrofhloeus, som vid hemkomsten avsldjades som duf-
licalus. Ett ro-tal ex. insamlades. Ska.lbaggarna levde i sdllskap rned
Dilot ta clenala F. och Cerylon-arter. I stubben fanDs i dvrigt talrika
larver av Phymatodes lestaceus L. och Dryocoetcs ur'rloszs F., evensom
exemplar av m5nan Lasius bruntwvs l-atr. och en del vanligare insektarter.

L. dtflicalus iir fdrut kiind genom gamla fynd av Thomson och
.{hlrot pi Oland och ett nyare av Nyholm (Opusc. Ent- 1955, s. 96)
i IiLngemila, ej si llngt fran Strd,mserum. Intet slmes tidigare ha
publicerats om artens levnadssdtt i Sverige. I Mellaneuropa uppges den
fdretredesvis leva under bokbark-

Hefloticus serrolns Gyll. - Aven denna art hdr tiU dem som girna
infinna sig pi Trichod.erma lignorum utder barken av brdnda bjtirkar.
Ett ro-tal ex. insam.lades pi de hyggen i Arvidsjaur, som omtalats
wnder Athtta inhabilis (jft s. 4z).

Cotticoria Stnndl Palro - Pi samma hygge iterfann jag ocksi
under alldeles sarnma omstendigheter som dt de bdda fdrsta exem-
plaren togos (Ent. Tidskr. 1949, s. ro9-rro), nemugen pi. Trichodermu
lignorum vrdet briind bjdrkbark, S dd och t Q w Corticaia Sbanli.
De {orekommo i sillskap med de ldngt allmdnnare aftetna. Colticuria
linedris Payk. ocb Munstuti A. Strand men voro even vid,tligt be-
traktande ratt Htta att skilja frin dessa pe den tilplattade formen
och mycket diupa halsskotd$open. Endr art€n beskrevs efter ett enda.
C-ex. (och ett 9-ex.), var det av varde att genom undersdkning av
nya dd ta bekriiftelse p5. den serpreglade byggnaden hos aedeagus.

Drnobius niginus Sturm och lot gicotnls Sturm - Om dessa bida
trAgnagare blott ett Idreldpande meddelande, att de tillsammans och
i antal kEckts ur de torkande skotten pe smeplantor av tall, som pa
Bdda kronopark i norra Oland i maj 1956 hade satts ut som r/r
(: z-iriga plantor, som stett r ir i siddsiing och r ir omskolade)-
Marken utgjordes av godartad sand med ljung, lingon, griis och tirter.
Vid utsattningen voro plantorna friska och utan fel, men angrepos
under sommaren av Hyl.ask oPacus Et. och i ni.gon min ocksA ay
Hylobius. Tr:ignagarnas utveck.ling var r-irig. Ingen av arterna ar i
Sverige fdrut kdnd som plantskadegdrare. Fortsatta studier av deras
eventuella skadlighet kommer att ske sommaren 1957. Ea tysk upp-
gift att Entobit s longicornis skulle vara khckt u! grankottar fdrefaller
tvivelaktig och beror sannolikt p5. ftirviixling med nigon annan art.

Lepturu sandoeensis Palm - Det har nu visat sig att deDna art,
i Sverige hittills endast tagen pi Gotska Sand6n, Idrekomrner iven
i Polen. Prof. Stanislaw Kapuitinski i Krakdw skickade mig nyligen
ftir kontroll 3 polska ex. (z dd, r 9), som han sjilv bestamt till san-
doeensis. Yid, granskningen kunde jag bekr6fta, att de i lriga om
l:-fitottol-Ts- Alg.78, H. r, tgs?



genita.lier, tinl ngar och andra detaljer helt tiverensstiimma med den
nybeskrivna arten.

Acolles echinatus Germ. - Acallas-arterra aro i vart hnd sydliga
och huvudsakligen funna i skogar och lundar med adla lti\trad. Over-
raskande var diirfdr, att der. 2314 1956 hitta r ex. av ,4. echinolus
pi Gr<insinka kronopark i Osterfarnebo sn (Gstr), som tiilhtir nordliga
barrskogsomrldet, i- en torrgran med Polygraphus, der det tagit plats
i en barkspringa. Aven i omgivningen vaxte uteslutande barrskog,
har och var uppblandad med nigon bjtirk, al och siilg. Arten kan ej
flyga.

Hyhstes atet Payk. - En ny skAnsk lokal (jfr Ent. Tidskr. 1955,
s. r35) fdr denna art iir de pi sand planterade tallskogama vid Yomb-
sj6n. BAda mina fy,nd av Hylastes ater har jag giort i utpraghde
sandomri.den.
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