
Smdrre meddelanden och notiser.

Negra skalbaggsfynd frin Vestmanland.

I Rytterns socken sydvist om Visteris ha rigra skalbaggsarter petrefiats,
vilka iro nya fiir Vistmanland och delvis iven Mellansverige.

I siillskap med min broder Rune \Yidenfalk har jag inventerat negra
mindre liitskogsomriden i socknen nted sirskild tanke pi vedskalbaggar.
De flesta ay tr{ilardalens idla liivtrid iiro hir viil representerade och spe-
ciellt eken uppvisar ett gott bestand. Ett av dessa omriden genomdrages av
en vig kantad av vackra all6tred. F'lera aY dessa iro ekar av aktningsvirda
dimensioner och mer eller mindre ihiliga. En och annan ureldrig tridjatte
finns ocksi i den omgivande skogen, vilken ir jimfiirelsevis ung.

Fig. r. I er springa vid roten av denna Eu.&na ek atrtralfades elt ex. av T.n brio
opacts D\ft. samt larver och i6ago av Allcaia ,norio F. uh Priotych{s aLr f.

Foto Ruoe Wideafatk.
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Vid siltning i en gammal ek (se figuren) gjorde jag i augusti r95z det
iiverraskande lyndet av T etebrio olac s Dsft. i ett ex. samt larver och frag-
ment. I sarrrrna ek levde iven Priolaychtts ct.r F. och Allecul.a morio F., av
vilka ett par ex. tillvaratogs.

I den liisa riitveden i en gammal ihtlig lind antrifiades en stiirre kndppar-
larv, vilken kunde trestammas till Lrdr'as lerrvgiteus L. En ihilig ek i nir-
heten innehiill flera tackvingar av arten, sarrt etskilliga skaldelar av den
stora liderbaggen Osuoderma erenrila Scop- Den lilla sillsynta knipparen
Procrasrts tibial* I-ac. iterfanns har, en art som jag iven tidigare antrafiat
i imagofragment i en siinderfallen ek pi siidra Bjiirniin i l{ilaren utanfiir
Visteris.

Sillmaterialet frin en gammal ek innehtill ett par svartvioletta tickvingar,
vilka kurde identifieras som tillhiirande den sdllsynta arten P/a, ydema aiola-
cetarn F.

Di irstiden syntes limptig fiir imagofJrrd eftersiiktes arten metodiskt och
vid en exkursion i trakten den zr/8 tillsammans med vennen Ulf Nylander
frin Stockholm, fann vi arten i nigra ex. pi en grov liggande almkubb, som
var rikliS bevuxen med en mjuk griaktig skivliknande s,tamp (Atric aria
mesaderica, svartiira). Pi en ekstubhe i grannskapet, iven den ber.u-ren med
s:rmma svamp, fann min broder arten i ett par ex. nlgra dagat senare.
Djuren uppehtillo sig i bida fallen under svampens skivor eller om bark
fanns kvar iven i barkskiktet under svampen, vilket var fyllt av hiligheter
och glngar.

I en murken rotvelta av ek antleffade Rune vid samma tillfille flera ex.
a! Hlfuhs quereinrs Qtens. i olika utvecHingsstadier.

En annan heteromer skalbagge Phlocotrya ruliltes G'111. visade sig leva i
d6da hasselstammar med mjuk av svampmycel uppluckrad ved. Hemfiirda
larver ha klickts i biirjan av juni.

Det A.r intressant att koostatera att flera av dessa djur aldrig antriffats
tidigare i Milardalen, men fyndens karaktir av relikt ar ocksi pitagligt.
En fortsatt undersiikning av de inre vlstra delarna av sjtiomridet kan slkert
bjuda pi atskilli8t av intresse.

Tore Widefialh,

Tre tiir Sverige nya skalbaggar.

Megarthrus tidulus Kt. Tre ex. av arteB pltrefiades r9.9. 52 i Vansbro,
Dal. i en hiig av ruttna syampar. Ett av exemplaren var err hane, varigenom
arten med sikerhet kunde faststenas.

Oligom*trs brunrets Strm. Ett tiotal ex. observerades 24.7 .-r3.8. rgsr
i Hatltorp, OI. Arten lever pl garnla ekar. E$ ex. har iiverliimnats till Riks-
museutn.

Cyltanat|is lrhdlerdro Germ. Ett ex. vid bankning av risgirden i Halltorps
hage rr,7. 1949, Exemplaret finns i Riksmuseum.

Garnar Dohlgren.
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