
Anteckningar om svenska skalbaggar. VI[.

Liodes flauescens Schm. - Den r5/8 I95z kvi,llshivades
t 6 (bestimningen kontrollerad av Victor Hansen) i en iirtrik skogs-
backe med gammal gles liivskog pi Strijmsholms kronopark i Vist-
manland. Arten har nyligen (Ent. Tidskr. rg12, p. 17) anmi.lts som
ny fiir Sverige av prof. Lundblad, som pi senhitsten funnit den i
Almunge socken, Uppland.

Orthoperus nigrescets Steph. 
- 

Nils Bruce har rned sed-
vanlig hji,lpsamhet gatt igenom nigra av ntlna Orthoperus, varvid be-
funnits, att tre exemplar aro nigrcscens. Ett av dessa ir taget den
25/5 tg1o vid Bellinga (Sk.) under mdglig bokbark pi en torkande,
mycket grov stam, ett aruIat den 3/7 1952 vid Striimserum (Smil.)
under kvillshivning bland ildriga, murkna lijrtriid och det tredje
samma dag vid Hornsii (Smel.) i ruttnande bokved, r.arest det fiire-
kom i sdllskap rned O. atottnts Gyll. och im.proaisus Bruce.

Scaphosonta. 
- 

Med ledning av prof. Lundblads nyligen publi
cerade Scopftosorlo-utredning med nya och sikra grunder ftir artupp-
<lelningen (Ent. Tidskr. rySz, p. 27-32) har jag gitt igenom mina
exemplar av sliktet. Samlingen omfattar zor ex. frin en mingd olika
lokaler i hela landet och nigra utlindska. Hlrvid har jag kommit till
fiiljande resultat betrafiande de nybeskrivna arterna boreole Lundbl
och podoces Lundbl.

S. boreale f<ireligger i sammanlagt 14 ex. frin Smil., 69., Jmt. och
Ang., dir de tagits under svampig liiltradsbark. Diirjiimte har jag 3
italienska ex., tagna under svampig bokbark pi Monte Pollino i Ka-
labrien. Nigra till s1'nes utfdrgade exemplar frin Ragunda i Jdmtland
iro ej mtirka utan riidbruna och ha av mig tidigare felaktigt bestimts
som boleti Panz. tjfr Th. Palnt. Die Holz- und Rindenkd.fer der nord-
schw. I-aubbdume r95r, p. r45).

Alla mina sont -5. agaricinrnr L. bestimda ex. (38 st. frin r5 olika
lokater i hela landet samt frin Syditalien) ha visat sig sammanfalla
med podoces. Likasi ha alla mina boleti Panz. med undantag av de
nyssniimnda frin Jimtland (98 ex. frin 6 olika lokaler i Skine, Stider-

Ento,'tol. Tt. Arg. p4. H. 4, r95j
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manland, Uppland och Estland) visat sig i'ara agaricintlt sensu Lund-
blad.

Det synes mig dd.rfiir kunna ifrigasittas, om rlet yarit nddvindigt
att indra de ursprungliga beniiruningarna pi dessa bida arter. DA q?-
exelrrplaren av agaricinum och boleti ej kunnat granskas och miijligen
ej lingre finnas bevarade, har prof. Lundblad som Linn6s agaricittuttt
uppfattat den i Sverige allmi.nnaste arten, som skulle vara boleti atct.
suec. NIen friga ir nog vilken ay arterna, podoces Lur.dbl. ellet agarici-
turu Lundbl., som verkligen dr den vanligaste svenska. Enligt de tal-
rika exemplaren i min samling ar podoccs Lundbl. rtr mest utbredda
art, medan agaricintar Landbl. (: bolcti auct. suec. ) fijrekommer en-
bart i siidra och mellersta Sverige, fast dir lokalt (sirskilt i tradsvam-
par) ofta i sttirre individrikedom an nigon annan av sh.ktets arter.
Med hinsyn till att det alltsA er mycket ovisst vilkendera arten Linn6
beskrivit som agaricinun kunde Iiir undvikande av namnbyte med
dirav ftiljande oldgenheter kanske antingen de gamla benimningama
ha bibehillits eller b i d a arterrn tilldelats nya namn.

Otltirs Pxnctulatus Goeze. - I en mycket grov, murken
ekstubbe i skuggigt kige med larver och puppor av bl.a.. Hyfulus
quercinus Quens. och Elster balteatus L. funnos den I9/8 r95z vid
Rdvsnis i Mariefredstraken ocksi pr.rppor av Othirc purlcl latll's, srrm
kldcltes i slutet av santma minad.

Quedius scirzs Grav. - I fiiregiende stubbe hittades av denna
art en fiirpuppningsfdrdig larv, som blev puppa i slutet av augusti och
klacLtes tvi veckor senare.

B oli.tobit.s striatus Oliv. - En sallsynt art, sonl jag endast
tagit i nigra fi exemplar under juni och juli vid Hornsii och Striim-
semur i sydiistra Smiland. De flesta antrafiades vid tradsaft (savande
bjiirk och ek med Cossrs-gingar) och ett pa svampig bokbark med
fuktdroppar pi 1tan.

I besrimningstabellerna (t. ex. Luzes, Ganglbauers, Victor Hansens)
skiljes BoliroDirrs str;atus frln sEktets tivriga arter pi. rkraltiga an-
tenner nred utat starkt rvdrbreda lederr. Diremot pipekas ej frin
vilken sida antennerna skola betraktas. Detta ir dock ratt niidvindigt,
emedan de yttre lederna (5-tI) i genomskirning ej d.ro cirkelrunda
xtan utpreght ovala, si att man fir en helt annan bild av an-
tennerna, orn de synas frin >fel sidar. Skillnaden iskidliggtires i
fig. r.

C ono s oma biPunctat&flt Grav, 
- 

Det z8/8 1952 talrilia
nykldckta exemplar i en murken ask med gamla hackspettbon och
ruttnande ved nira Striimsholm i Vistmanland. I samma stam levde
Quedirs rricrops Grav., likaledes vanlig, samt Quedirc breticornis
Thoms. och Mycetopheglts loluli F. (jtr p. r77).

Cyf hea e urtula Er. - 
Den z6/6 tg5z infi.ngades pi Hornsii

kronopark i Smiland flera ex. ntanpi barken av en vindfdltd grov asp

Etto ol. Ts.Aru.24. H. 4, re53
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Irig. r. Ftrbler lon Borilobius srriart s Oliv. bei ein und dcmselbeD Ex.: a) von

der breiten Seite utrd b) voo der schmalen Seite gesehen.
Fig. 2-3, I-a-rvengange (L) utrd. Puppetrwieg€ (P) voa z. Molorchlts rhnbella-
,arzz Schreib. (im trocLnetrden, ditrneB Zweige votr }Ialus silvestris aus SmA-
laod: Staatsrvald Horos;l) lJnd 3. Leioderus Xolrali Redtb. (im trocLnend€n Holze

\ron Acer Platanoid.s aus Vastmaolaad: Staatswald Str6msholm.) - O.iB.

nred larver av Saperda Pejorala Pall. och gamla angrepp av Xylo-
trcchns, Agrihrs crch Trypophlocus. Fyndet omtalas, emedan arten i
Sverige ej tidigare synes lara tagen stjder om Siidermanland.

Leptusa noraegica A. Str. ar ej fiirut kiind frin Gotska
Sandtin. Arteq antrifiades dir i gingarna hos Ortholonicus longicollis
Gyll. i juli 1952.

Tltamisraca hospita lliirk. - Smil. Striimserum r 6 den
S/7 tgsz i Cossrrs-ging nred utsipprande saft pe levande ek, tillsam-
rnans med talrika Tll. citnamouea Grav.

Ocaleo piccta Steph. var i juli r95z ej oranlig vid stranden
pe Gotska Sand6n, varifria arten ej tidigare meddelats.

Aleochara grisea Rraatz. 
- Sk. Vombsjdn r ex. i driftrand

den rr/5 1952. Fyndet ir anmd.rkningsvd.rt, eftersom det giller en
havsstrandsart och ndrmaste avstindet {rin \iombsjiin till havet ir
tiver 3 mil.

EuPlectus falsrrs Bedel, E. Kangas och Karslczi Rei-
Ettotnol. Ts- Arg, 74. H. 4, 1953
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Fig.4. Morsche, tote Eiche Eit iB InDeren Cardioqhotus grariit.t s S.op.
(LAtven), Elatel cardiflalis Sch\6d.te (Ieagines, *'ahrscheitrIich aucb Larven),
Allecxla (IAwenl \nd Tcfieblio opai*s Duft. (Irdagines, Iirven), sovrie IEagines-
FraBEeDtetr eoa. Osmoilema .rsrniro Scop., Gnotirnl.s oclofunclah.s F. n d Liocold
,rgr.D7is IIbsL Uoter der Rinde sass,etr einzelne ImagiDes von den Caldiophotus-
s\d. Tcnebf,o-Attg und auch Eehrcre Ex. vo,d Palonts drFrrsrs F. SmAlaad:

Strtimserum. rslt t952. - Phot.: Verf.

chenb., E. Kangas. - IIed ledning av prof. E. Kangas utredning av
de finska El4plectus-artenw (Ann. Ent. Fenn. r95r, p. 136. r48) har
jag gitt igenom och uppdelat mitt material av Euplectus >Karsteni>,
inalles 98 ex. frin olika delar av Sverige, i de bida ovan rubricerade
arterna. Hirvid har E. falsls befunnits vara den vanligaste och mest
utbredda arten. Av E. Karsteni fiireligga ex. endast frin Sk. Bellinga,
Og. Omberg (minga ex.), Upl. Alvkarleby sn och Jmt. Fors sn.

Cartharis haen.orrhoida Iis F. 
- 

Den 27/S tg52 Vg.
Kinnekulle 2 puppor (skira, krumbiijda) i mjitlet av en murken ek.
De kEcktes nigra dag'ar senare.

Dolichosoma lircarc Rossi. - Den 4/7 r95z pi Gotska
Sand<in fullvuxna larver i gingarna hos Attobiutl ?ertirnx L- och
Xanthochroa cantiolica Gistl. i murket tallvirke, som lig pi marken
till en del inbiddat i sanden.

Cardiophoru.s granineus Scop. - Om denna arts levnads-

Entorflol. Ts. Arg. Z4- H. 4, 1953
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sett skriver Reitter i Fauna Germanica lll, p. z3t: rDie l-arve stellt
den Jugendstdnden des Pyrrhidium sangtineum und Phymatodes testa-
cs,rr unter Eichenrinde nachr. Detta innebir, med hdnsyn till de ndmnda
larvernas fiirekomstsitt, att Cardiophonrs-laryen skulle antrlfias mellan
barken och yeden eller i rtveden pe stam och grenar av torkande ekar
med iinnu hird och timligen frisk ved. Denna Reitters uppgift stemmer
ej alls med C. grantincus'levnadssitt i Sverige och sannolil-t ej heller
nred artens vanor i }lellaneuropa.

Redan de {tirsta publicerade svenska f1'nden av C. graflNireus (Ent.
Tidskr. r95o, p.83; r95r, p. 4z; Opusc. Ent. 1951, p. 32) visa, att
artens larver lelz i det inre av murkna ekar tillsannrans med alleculid-
och tenebrionidlarver samt larver av andra kndppararter. Si har jag
ocksiL funnit arten rg52 vid Strijmslrum i sydiistra Smiland, dir gra-
mineus-latrer ftirekommo i >mjiiletr av Atskilliga mycket grova, ihiliga
ekar, dels diida, dels innu lerande trid. Nigra av dessa larver togos
med henr och fiinzrades i en stiirre glasburk, sonr fylldes med avlallet
frin eken och en del av de andra larverna, diribland ocksi smlfjiiril-
larver och smi fluglarver. Icke vid nigot tillfd,lle under fyra sommar-
rninader sigos gramine rs-lamerrtla ha riirt de iivriga larverna. Ej heller
brvdde de sig om de sqmpade cerambycid-larver, som ett par ginger
lades in i burken. Trots larvernas livlighet 

- 
de vandrade gdrna om'

kring bland avfallet i burken 
- 

har jag genon detta och ett tidigare
trppfiidningsfiirstik kommit till den uppfattningen, att gramiteus-larten
ej ir rovdjur utan, itminstone i huvudsak, veditare.

Pir lrilden (fig. 4) synes en av de ekar, i vilka gromineus-latver
levde. I)en innehiill den rS/3 rg;2 i det inre drirjiimte bl.a. nigra
inragines av Elaler cordinalis Schdte och Teflebrio opacus Duft., lan'er
av sannolikt dessa bida arter, vidare Allccvla-lawer samt limningar
( iuragofragment) av Osmodenra, Gnoritnus oclopunctatvs F. och lio-
cola lugubris Hbst. Under barkstycken utanpe stammen sutto ].-tter-
ligare nigra Tencbrio opacus och ett fullbildat exeurplar at Cardiopho-
rlts 9ftmtnels.

Procracrus tibialis [-ac. 
- \/9. Kinnekulle den 2S/51952 a

och e i ihilig, iinnu levande ek. Tridet stod {ritt i en betesdng och
utgjordes nedtill blott av ett sL:al nred en vid tippning mot siider. Pi
trottnen av denna iippning hade rasat ner >mjiib och murken ved frin
trddets inre. I >nrjiilet> funnos talrika larver och prppor av Pseudo-
cistela ccrontboidcs I-. niirrrrast den fastare veden och iven de bida
Procraarus-exemplaren. som sannolikt utvecklats i ekeo.

H y I o g a t u s c i n c t r s Payk. 
- 

De nordligaste fynden av <lenna
art har jag antecknat frin \:stm. Striimsholrn och Upl. Overgrans su,
dir larver hi;sten t952 antrifiades i svampi$ virke av ek resp. liinn.

H arminir.s u,nd,ulatr.s De G. - 
Den r3/-5 1952 besiiLte jag

vid Hornsii i Smiland iter lokalen lor Dircaea olstrolrs Fairm. (Opusc.
Ent. r9.io. p. rr-16), dir glidjande nog larver av denna art fort-
farande funnos kvar, ehum de under de gingna iren {itt en svi.r kon-

Etttotttol. Ts. .1rg.74. H. 4, r95j
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knrrent onr platsen i tradstammarna i Sirodendron cylindricu,m L. Ett
litet stycke av den svampiga veden togs med hem frin en av bokarna,
<xh ur detta klicktes vid midsomu.nrtid ett ex. av Dircsea-arten och
ett annat av Harminirs und atus De G.. son, sivitt jag vet, aldrig
fiirut tagits i bok.

Athot s z:illosns psq161. 
- Sorunraren r95z gjordes vid

Striinserurr i Surirland minga nya fvnd av larver och puppor i rutt-
nande ytled av ek ruen ocksi av lind och liinn. I-arvema torde ftire-
triidesvis leva av yedamnen, n,en nir tillfdlle ges, ftirsmi de ej heller
animalisk fiida. \rid ett tillfalle hittades tre halvvuxna larver i det inre
av en till stor clel ftirtird Rlttgiutn-larv. \rid ett annat fiirvarade jag
tvi {tirpuppningsfdrdiga zzllosrrsJan'er i samma ask. Da de efter en
tid inspekterades, hade den ena fdrpuppat sig men blivit till helften
uppiten av den andra lan'en.

Athors-lortcr no. - Flera av -ltftorr.s--artema, sisom de s'ill-
synta zil/osrr.r liourcr. och nttus De G., iro tr:idinsekter och antrdfias
r.il alltid i virke. N{en dven de vanligare arterta (haentorrltoifulis F.,
fitt(ttus F., snbluscas l\{iill., Lirlrrs Hbst och niger L., de bida sist-
nimnda mihdnda ej sikert artskilda) hilla som fullbildade gdrna till
i ltivskog och kunna der ofta hivas i stort antal pi vegetationen. Sir-
skilt talrikt brukar t.ex. z,itlalrs F. upptrdda pi de biirdigaste syd-
svenska bok-. alm- och ekskogsmarkerna. diir tirt- och gresmattan er
vppig och rikligt med multnande avfall frin tr:iden ticker myllan. I
denna fiirna kan nran olta finna Athous-lar,;er, som jag emellertid
hittills ej tillvaratagit eller siikt bestiinurra. Diirenrot har jag under de
bida senaste iren (r95r-52) tagit vara pi och med ledning av Danm.
Fauna och van Emdens arbete >I-arvae of British Beetles. V. Elate-
ridae> (The Ent. \Ionthl. \Iag. r9.+.i) bestemt de rll,lrorrs-larver, som
petrifiats i murkna ltir.triidsstanrnrar och -stubbar. Silunda ha larver
av hoemorrhoidalis konstaterats fijrekom:rra i bok (Sk.). irrtrrs (eller

gcr) i al:rn och ek (Sk., \tg) samt srrDfrrscrrs i bok och ahn (Sk.).
Lan'ernas utveckling, som etminstone betriffan<le en del individ torde
ftirsiggi. under sidana ftirhillanden. att arterna iiro att rdkna som liiv-
tridsinsekter, utgiir ftirklaringen till, att jag itskilliga ginger funnit
imagines av de ifrigavarande arterna (och dven zriltatrrs) under trdd-
bark. Deras fiirekomst dlr var fiiljaktligen ej tilUillig, sisom jag fiirst
antog. Dock har man med hinsyn till den allminna fiirekomsten av
fullbildade Athors pi minga lokaler skil fiirnroda. att flertalet av in-
divi<len utvecklats utanfiir stanmrama i urarkbetiickningen samt att lar-
verna ej iro beroende av virke utan huvudsakligen livniira sig av andra
insekter, sniglar och andra liigre djur eller deras l;iurningar samt kanske
aven svanlpar,

Diplocoelus Jagi Gu6r. 
- 

\rid skakning av torra och ofta
svampiga grenar pi ek. alm, lind och liinn tog jag den t6/8 r95z tvi
ex. av arten i nirheten av Striimsholm, \;stnrl. Den ir i Sverige tidigare
Entonol. Ts. .7rg- 71. H- 4, r95j
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antraffad p6 pil och avenbok, i Danmark pi bok och bjiirk samt i Eng-
land pi bok och ek.

LaenophIoeus ur.onilis F. 
-Tillsammans 

med fiiregiende
art erhiills ocksi ett ex. av denna ver sttirsta Laetuophloeas, som for
nanga ar sedan tidigare i.r Iunnen i Milardalen av Forsstrtim och
de Vylder men ingen anmnstans i landet.

P ediacus tuscus Er. - I Opusc. Ent. 1952, p.8Z--€8 (Biol.
iakttag. 6ver Ped.iacus depressns Hbst) har jag framhillit omstindig-
heter, som tyda pi, att Pediac s-arternas larver, som leva under trid-
bark, vid ftirpuppningen skulle bege sig ner i marker. Detta bekraftas
mr av ett fvnd, sorn gjordes pi ett brandfelt i Arvidsjaurs socken den
14/6 tg1z. Di antriffades ndmligen i en bjiirk med kolad yta f6r-
puppningsfirdiga larver och puppor av P. fuscus under rotbenens bark,
men i rrrarkbetiickningen invid stammen lven flera puppor av sanma
art. I)ess.1 klicktes vid midsommartid.

Cr!lrto!'hag{s ?op li Payk. 
- 

Sdml. Tockeniin der to/7
1952 tvii ex., varav det ena i det inre av en torr klibbal i gnagmjtitet
efter Nrc,ydclis och det andra i ett getingbo med levande innehill i
det inre av en ihirlig asp. Utornlands har arten ofta tagits hos bin, si
t. ex. i England, ddr imagines och larver vid ett tillfdlle sigos i roo-tal
vid tiimning av bikupor (E. I{. r\[ag. tg12, p. 262).

Enicrnus brcaicornis trIannh. - Ett exeruplar tillsammans
ne<l Diplocoelrc Jooi (jfr denrn art).

Trifhtllus bicolor F. 
- 

Det nordligaste f1'ndet av denna i
siidra Sverige ej ovanliga art torde vara vid Striimsholm, Ystml, ddr
jag derr z8/8 1952 tog ett ex. i halvtorr Polyforrs sr/p/rrrrerrs pi ek.

trlycetolrhagus poprli F. 
- Vstml. Strijmsholm den )8/8

prrlctoturrl, p. r72). Imagines kldcktes omkring den ro/9 och behiivde
19.52 tvi puppor i murken ask med ruttnande ved (jfr Conosoura bi-
mer iin en vecka fiir att bli fullt rrtfirgade.

X ylctinus longitarsis A. Janss. - 
Annu en klickning av

denna art (jfr Ent. Tidskr. r95o, p. r39) torde ftirtjina omnimnande.
I Kalmartrakten fann jag den r7/Z tg'.t en hiig med kasserade stdng-
selstolpar av ek, vilkas livslingd pi grund av insektangrepp och riit-
skador htigst visentligt avkortats. De flesta inseklerna hade ldmnat
stolparna, men i toppindarna antriffades innu talrika anobiidlan'er
i vit rtitved, som kunde smulas siinder med fingrarna. Ett litet prov
togs nred heru, och ur detta kldcktes i btirjan av juli r95z Xyletinus
Io*gitarsis. Gingarna liknande Anobiruu -artemas. Utvecklingen var i
detta fall minst tviArig.

A n i t 1t s r u b e n s Hofim. 
- 

lzi4r anses vara en ytterst sellsvnt
skalbagge, nren detta stimmer nog knappast iiverens med de verkliga
fiirhillandena, dir passande utvecklingsbetingelser fiir arten finnas.
Denna fiir emellertid ett m).cket undangiinrt ler.nadssitt. visar sig sillan
i det fria och hiir till de trtigaste skalbaggar vir fauna 6ger.

Efltotnol. Ts. )rg. il. H- 4, tgi-t
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IIin ftirsta bekantskap med arten gjordes vid Hickeberga i Skine.
Frin en murken. iiunu levande ek hemfiirdes den 4/8 r95r nigra sm5.-
bitar riidaktig rtitved, som i fterskiktet var mjuk och mjiilig och i
det inre hyste snri skalbaggslarver av olika slag, mest anobiidlarver.
Ur detta prov kld.cktes i slutet av maj fiiljande ir talrika Dorcatoma
clrysouelina Strm samt nlqra Dorcatona llavicornis F., Ad,erus ocula-
hts Panz. <tch Anaspis Schils.hyana Cziki. N:ir jag si plockade siinder
veden fiir att se, om nigot 6nnu {anns kvar i densamma, uppticktes
-4nit5'5 7t 6nrr". I puppkaurrar lego ett ansenligt antal imagines av olika
storlek och fiirg (grlbruna-riidbruna-svartbruna), de flesta d6da, samt
iven nigra puppor <rch fiirpuppningsfirdiga larver.

Negot senare pi sommaren ( slutet av juni till b<irjan av juli) hade
jag tillfiille strdera arten vid Striimserum i Smiland, dar den patraf-
fades i itskilliga ekar under likartade ftirhi.llanden sorn vid Hicke-
berga. Slutligen fann jag den ocksk i Dorcatowa & Pentaph5llus-ekved
vid Bjtirnti ett par mil siider om Str6mserum samt pi Tockeniin i
Hjilmaren (Sdmt), pi den senare platsen dock endast i lorm av imagi-
nesfragment och mtijligen larver.

Ett av angreppen vid Striimserum 1?r av arnan karaktir dn det
fiirut skildrade. En grov, invindigt nigot murken ekgren hade blist
ner vintern r95o/-;r. I storenden fanns en hilighet, dir nederb6rds-
vatten tiangt in och komrnit veden pi viggens insida att anta den
mjuka och nrjdliga konsistens, som bmkar rttmarka Dorcatonw-yeden-
Detta var ett helt tunt skikt, och imanftir var veden visserligen slzmp-
infekterad men innu fast och ritt hird, till firgen rijdtrrun. Vid under-
stikningen, som gjordes den z9/6, konstaterades i ltterskiktet Dorcc-
tond i olik?. ut!'ecklingsstadier och pi grinsen till den fasta riitveden
Iarver i minst tvi storlekar samt puppor och ett stiirre antal nyklickta
imagines till Anitys. De senare ligo iinnu i sina puppkammare, som
hade grivts ut i den fasta veden.

De beskrivrn ial{tagelserna o,rer Aritys' levnadssitt visa, att ekved
av nigot varierande konsistens kan angripas och att vedens uppltisning
skall fuamkallas a'!r en s!'amp, som alstrar riidakig riitved, i vilken
fukighet innu finnes kvar- I mjuk ved ftirfi.rdigar larven fiire fijr-
puppningen en kokong av gnagrrjtil och exkrementer, medan den i
fast ved griver ut en oval hila och fiirpuppar sig i denna utan kokong-
Utvecklingstiden ar minst tvi ir, och veden i samma ek angripes
sannolik ir efter ir. Fiirmodligen ltirsiggir parningen, liksom hos
Dorcdtor,@-atterrtl. omedelbart efter klickningen, och m6jligt ir, att
detta ofta sker inne i stammen, eftersom imagines si sillan ses i det
fria. Nir nya ve.rdtred skola uppsdkas, mAste ju itnrinstone honorna
ldmna den gamla boplatsen. Sannolikt dger flyttningen rum med vingar-
nas hjiilp pi aftonen eller natten, di den ej si lett observeras.

En egendomlighet rned Anirys dr, att diida imagines (bide hannar
och honor) ofta hittas i pnppkamrarrn. Dessa individ kunna ju aldrig
Entotflol. T.r.,7rg. 74. H. 4, r95j
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ha blivit i tiflfelle att para sig. Den stora dtidligheten i fdrtid bland de
fullbildade skalbaggarna visa ej blo* mina egra iakttagelser utan vits-
ordas av de flesta samlare, som undersiikt Anitys-ved.

Insektens ftirpuppning och klickning intrifiar under en ling period
av sornmaren, frin slutet av maj till atminstone mitten av juli.

D oreatom.a serla Panz. 
- 

I deu ihiliga bokstam vid Hicke-
berga i Skine med. Allecula rhenana Bach trch Quedius aealralis Arag.,
som beskrivits i Ent. Tidskr. rg12, p. 240-242, faans pi den svampiga
rirtveder en brun, platt Polyltorus-art, mycket lik P. lamigatus. l.dess
inre ftirekom anobiid-larver, varftir ni,gra stycken av svampen togos
med hem den 4/8 r95r, Hirur kldcktes ftiljande vir eskilliga Dorca-
torna. serrd, men ingen annan art av s6ktet. I Hilsingland (jfr Eat.
Tidskr. r95o, p. r39) utyecklades D. serra i Polyponrs lan'igatu pit
bjtirk.

Asclera cineroscets Pand. - Pi Striimsholms kronopark
(Vstml) stod i en ingsbacke bland ildriga liiltrad en murken, innu
levande alm, som undersiiltes den r5/8 1952. Nedtill hade stammen,
ddr en gren brutits av, ett stort riithel, genom vilket nederbiirdsvatten
sipprat in. Veden omkring tippningen var lukig och svampig men
fort{arande si fast, att den ej kunde brytas stinder med fingrarna. I
det inre av denna ved levde enstaka tlsclcra-W.rer i tvi storlekar, en
nrindre och en stiirre, fiirpuppningsfirdig R?. I negot torrare ved
hittades nera ,tan 3 puppor och z nykliclta 'rmagines av Asclera
cinerascers. En av pupporna konserverades, och de bida iivriga klicktes
den zo/8 och rz/9 samt behtivde en vecka fijr att bli fullt utfd.rgade.
Arten torde silunda ha minst tviirig ntveckling. Den ftirpuppas och
klicks pi htisten, varvid de fullbildade skalbaggarna sinnolil<t stanna
kvar i veden till ftiljande vir. I samma ved levde Elaler nigroflaz,rs
Goeze samt talrikt ftirpuppningsfirdiga larver av Das\tes coerulets L.

As clera c ydr:,ea F. - 
Denna art er fiirut blott kind frin dland

och Gotland samt genom Sandins fynd frin Tiilti i Halland. Ett nytt
fastlandsimd hade jag tillliille gtira den z9/6 rg-52 vid Striimserum
(Smil.), dir ett ex. erh6lls vid hivning mitt pi dagen i en skogsbacke
nred gammal lind, ek, hassel och alm.

7[ ordellistana Ne ua,aldellgliana Panz. 
- 

Niir jag den
t6/8 tgiz pe Strtimsholms kronopark (Vstml) r'id hivning i en skogs-
backe med gammal gles liivskog (ek. lind, alm, liinn m. nr.) och frodig
vegetation pi marken erhtill ett ex. av en helgul l[ortlellistena, trodde
jag {iiist, att det lar ett outfirgat individ eller en ljus form ar ll- aaric-
gato F. eller huncralis L. IIen en nirmare undersiikning av palper och
baktibier m. m. visar. att den tagna arten maste vara en hona av
M. Neuzualdeglgiaro, fiirut kind blott fren 6hnd och Gotland.

Metoecus ?arad.oius L. 
- 

Pe fdregiende lokal togs ocksi
en hona av denna art i det {ria der. z7/8 1952. Jordgetingbon voro
ranliga i trakten. men nastan alla hade grayts ut av rav.

Entohrol. Ts. .7rg. 74. H- 4, r95j
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Allecula rh.e nara Bach. 
- I Ent. Tidskr. tg;2, p. 240-242,

har jag redogjort fiir denna arts levnadssatt i en ihilig bok vid Hdcke-
berga i Skine. Under liknande frirhillanden antrifiades den sommaren
r95z pi Hornsti kronopark i Smiland. En grov bokstam, som var
murken i det inre, hade blist omkull vintern I95o/5r och {itt ligga
kvar pi marken i ett naturskyddat omride. Hiligheten vid basen rar
delvis {ylld av ett brunt mjiil, som i grdnsen till den fastare veden
(angripen av Ritr.colus lrunconu Genrr.) den 3/7 1952 innehiill larver
och pnppor av Allec a, Prionycltus oeh lv[\cctocharn. Av Allecula-
pupporna klicktes den 5-Z/7 tlui ntorio F. och tre rlerana Bach, ay
de tivriga nigot senare Priorycltus oter F. samt llycetochara arilloris
Payk. och liflcsris lll. Nigra nyklickta )Iycelochara arrTlorrs hittades
ocksi den dag. stammen undersiiktes.

Bida vira Allcctla-arter fiirekomma alltsi stundom tillsammans. Si-
som i den tidigare uppsatsen omtalats er brvernas utveckling hos
/rcrara sannoliLt minst tva- eller treirig. Detta visar med sikerhet
1952 ers kleckningar av A. wana i Hdckeberga-materialet. Di kHck-
tes anyo ett stiirre antal imagines, men innu finnas kvar nigra lelande
lan'er, som fiiljaktligen komma att ha lerat nrinst tre ir fiire fiirpupp-
mngen.

Pslorus dcprcssus F. 
- 

Son:rmaren 1952 hade jag tillfiille
ta denna arts bida former i stort antal och 6ven deras larver. Huvud-
formen ({. t1'pico) var vid Striinrsenun och Bjdrnii i Smiland ej ovanlig
under ekbark. Den antriffades diir dels pi viren i grova Tenebrio
opacus-ekar, dels vid midsommxtid i Lymttylor-stockar, sirskilt sa-
dana nred samtidiga angrepp av Xylcborus ,ttortollrafhus F. och Dr5'o-
coetcs zillosns F.. och i torrekar :nted Patialrhlllus, .4nitys och Dorca-
toma i veder,. Pi h5sten fann jag f. typico slutligen i en Pcntopir'l/rrs-ek
vid Striimsholm (\rstml).

Studerar man serier av exemplar frin samma lokal av de bida
uppstillda formerna l-r,piro och fonticeticola Nlunst.. fir rnan nog den
uppfattningen, att variationen hos alla de itskiljande karaktirerna ir
si stor, att en uppdelning av arten i former varit obefogad. Den an-
givna fdrgskillnaden 6r direkt felaktig, eftersom ljusa och miirka individ
fijrekomma blandade om varandra hos bida formerna. Diremot ir mtij-
ligen f. t_t,1rico genomsnittligt nigot stttrre 'dn f. fonu.icelicola och har
o{ta flera punkter i tickvingarnas tredje mellanrum. Hos hannarnas
genitalier har jag ej kunnat se den minsta skillnad. Formerna skulle
silunda huvndsakligen skiljas it genom levnadssittet, en uppdelning
som fiirelaller ratt omotiverad.

Aphodin.s q u a d r i 11u t t a, ,r r Hbst. 
- Iln av 6stra Sklnes

>vermearterr. som oftast;ir funnen i firspillning. \,-id Degeberga, pi
kullarna invid jirnvdgslinjen, upptridde arten massvis och kopulerande
redan den n/S tgs2 pi ytan av firsk kospillning.

Aesalrs scarabaeoide5 pan2. 
- Sigs i flera torrekar med

E ontol. Ts. -1ry. Z.f. II- 4, 1953
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murknande ved vid Striimserum (Smal.) sommaren 1952, alltid i skug-
gigt lige och i riitterna vid eller strax under marlgrtan, dd.r veden hiller
sig jdmnt fuktig. Den rc/S li\go imagines innu lwar i puppkamrarna
e{ter att sannolikt ha klickts fiiregiende hiist. En hemfiird larv fiir-
puppades och kldcltes pi senhtisten mer krtip di ej fram ur trestycket
utan stannade kvar i detta vintern tiver.

Sinodcndron cylindricutn L. 
- 

Den 27/8 1952 hade jag
vid Striimsholm (Vstml) tillfiille att i en murken klibbal med kvar-
sittande bark studera artens iggligS"i"g, som skett pa ett karakteris-
tiskt siitt. De omkring r,5 mm linga och r mm breda, ovala, gulvita
iggen hade placerats enstaka i en halvcirkel pi ltan av veden och yoro
{ullt synliga, nir barken togs bort. Sammanlagt 7 agg hade lagts med
2-4 nm mellan varje. Honan hade hunnit fiirflytta sig ett litet stycke
{rin det stille, d6r iakttagelsen gjordes, och hade vid iiggliggningen
tydligen litit bakkroppen beskriva en cirkelrtirelse. Fiir att sakerstelh
sambandet mellan honan och dggen kliicke jag nigra av dessa, ur vilka
Sinodendron-lat ter kommo fram.

Obriuu. brunne um F. 
- 

Smil. Strtimserum der^ z4/6 rg5z
ett ex. pi ekbuske i en omgivning av gammal idelltivskog med enstaka
granar och tallar och rik 6rtvegetation i luckorna.

Sterocorus me ridianus L. 
- 

I-arven och virdvdxten till
denna stora och i stidra Sverige ritt wanliga linghorning synas mirk-
virdigt nog ej vara klnda i de nordiska linderna. I Tyskland skall
arten enligt Reitter utvecklas i pil- och frukttredsved, men sannolikt
ir den vil ej specialiserad till just dessa trddslag.

I rotgrenarna (ofta de underjordiska) av murkna ek- och bokstubbar
har jag ofta funnit en cerambycidlarv, som mycket llknar Toxotus
cursor-larven och som iag missrinlt kunnat rzra larven till Slenocort.s
neridiatus. tr{en kldckningarna ha tyvdrr innu ej lyckats, eftersom
larven synes fordra en jimn och riitt hiig fuktighet i veden, som ir
sver att astadkomma ftir hemfiirt material utan att larverna ta skada
av m6gelbildningar. Aven ?o-rolrs-larven, som fiir ett liknande levnads-
satt i talt- och granstubbar ir svir att fiida upp, men dess identitet
har jag kunnat faststilla genom lyckade kldckningar av PuPpor, sorll
hittats tillsammans med larverna.

Emellertid gjorde jag sommaren r95z vid Strtimserum (Smil.) ett
{ynd, som miijligen innebir ett steg pe vigen mot gitans l6sning.
Djupt inne i en grov rotgren av ek, rars ved genomitits av larver men
som var si murken, att inga sidana lingre funnos klar, antrdftade
jag resterna av en hanne till Stetocorus ueridiatus. Av allt att d6ma
l-rade djuret utvecklats i ekens ved.

Molorchts rtrubellstar ,fi Schreb. 
- 

Reitter har i Fauna
Germanica 11r (p. z6) en uppgift, sedermera upprepad av Aurivillius
i Svensk Ins. fauna 9 (p.2 , att l[olorcht s (Crcnoptera)-$7ern s
larver leva i barrtrid. Betrdfiande den vilkinda llolorchrs minor L.

Entomol. Ts. Arg. Z!. H. 4, rg13
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stinrnrer detta. \Ierl Llolorchus umbellataruw Schreb., vir andra och
mer sillsynta art, fiirekommer pi blommor i utpriiglade ltivskogsom-
riden (t. ex. i Halttorps hage pa 6land, pi Tockentin i Hjilnraren,
vid Skokloster i Uppland), varigenom man kunde misstenka, att den
skulle utvecklas i liirtred. Detta har en nyligen intrifiad kldckning av
arten ocksi bevisat.

Den z/7 tgSz Iann jag pi Hornsii kronopark i Smiland i en betes-
hage en fristiende vildapel (Malus silvestris) med enstaka torkande
fina kvistar. En nirmare undersiikning visade, att de voro insektan-
gripna, varf,tir ett prov togs med hem. I augusti 1952 kucktes ur kvis-
tarna Pogottochaerus hislidus L., och 

- 
sedan de ftirvarats ute till

irsskiftet men direfter tagits in i eldat rum - i mitten av februari
1953 12 ex. av Molorchus uflbellatarunt.

Kvistarna iro vid angreppsstallena blott 3-5 mm grora. I juli r95z
satt barken ennu {ast vid veden, men under angreppets ging har den
lossnat. Detta fiirklaras av Molorchus-gfutgama, som ndstan helt ticka
vedytan. De liipa mellan barken och veden, nigot slingrande i kvistens
liingdriktning och iro djupt ingrdvda i splinten. Gnagrnjtilet ir till
stijrre delen kvar i gingarna, men en del har undanskaffats genom hil
i barken. Nir larven nirmat sig fullvixt stadium, ir gengen 2-2,5 mm
bred. Djuret har sedan gnagt sig in i veden och ftirpuppats i kvistens
centrum. Ett par uppmdtta puppkammare, i ena inden tillstoppade med
gnagmjiil, ero ro-rr mm linga samt 2 mm breda. Ur flera puppkarn-
mare ha parasitsteklar klickts, nigot tidigare iin di fullbildade Molor-
c,Lrrs kommo fram ur kvistarna.

Angreppen av de bida ifrigararande arterna fitrefdllo att vara pri-
mira, enir kvistarna ej ftiretedde nigra skador av brott eller st'ampar.

Lei.oderus Kollari Redtb. 
- Om denna )tterligt sellsynta

linghornings utvecklingsbiologi torde intet fitrut ha yarit bekant. Den
r7/8 t9S2 fann jag pi Strtimsholms kronopark (Vstml) i en skogs-
backe med glest stiende gamla liivtrdd cerambycidangrepp i ar.fallet
efter en vintern r95o/5r awerL?d liinn (Acer platanoides). Detta lig
pi marken, nastan dolt av gris och annan frodig vegetation. I de
grtivsta grenarna (6-8 cm), som hade frisk ved och barken segt och
fast omslutande denna, syntes ovala flyghil efter en linghorning, vars
larver fijrst levat mellan bark och ved men sedan borrat sig in i veden.
Fyndet vickte mitt intresse, dirf<ir att jag sillan sett cerambycidlarver
i liinn och ej tidigare gingar av denna typ. Nigra tristycken sigades
av och kliivos. De innehijllo mest gamla gingar, men i en av dem an-
triffades en Iullvuxen larv, lik larven trll Phytatodes testacew L. Elt
litet grenstycke, sorn ftirefiill att hysa atminstone en levande larv, togs
med hem ftir kldckningsfiirsiik.

Detta ordnades se, att trastycket {tinarades i utetemperatur till biir-
jan av januari r9.i3. Darefter togs det in i eldat run, fiir eventtrell
klickning ri ftirtidr. trIen ingenting hinde, varfiir kl6ckningsaskens

Ertonol. Ts. )ro. Z+. H. q, iOSS
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innehi.ll inspekterades det z4/2. Di lig pi bottnen av asken ett
ddtt 9 -ex- ay Leioderus Kollari.. Nar jag dnrpi kliiv trabiten, hittades
iinnu en imago ( a ) av samma art, diid men fullstindigt utvecklad, i
puppkammaren. Klickningen ufste ha skett nigon vecka tidigare och
larverna iivervintrat liirpuppningsfdrdiga i sina pi hiisten utgravda
kamrar. Sannolikt hade uttorkningen av trastycket skett alltfiir hastigt,
s:r att de fullbildade individen ej fiirmett krypa ut i askens glasriir
och pi ranli5 $tt signalera klickningen.

Emellertid gavs nu ett valkommet till{dlle att studera artens gnag-
Lrild. I-arvgingarna hade, sisom fiirut ndrnnts, till att biirja med gatt
mellan bark och ved, varest de slingrade i tiingdriktoingen och skarpt
firade splinten sanrt voro lyllda med tatt packat gnagmjiil. Di larven.
s.rnnolilt pi eftersommaren, grevt sig in i veden, var gingens bredd i
splinten ca 8 mur. Puppkammaren var i bida fallen ca 3o mm ling
nren blott 4-5 nrnr bred och hade anlagts i grenens ldngdriktning r cm
resp. o,5 cm under vedfian. Intet neringsupptagande syntes ha skett
inuti veden, i vilken larven borrat sig in utesltttande {iir fdrpuppning.
Det enda nftta flyghelet ar 2,5 X 4 mm.

trIed hinsyn till att tredet fiire fillningen fiirmodligen rarit fullt
{riskt och di oangripet av insekter meste artens utveckliug, itruinstone
betrefiande en del individ. ha hunnit fullbordas under ett ir. De av
mig klickta inragines skulle ha behiivt tvi ir f6r utvecklingen under
fdmts.ittning att f6rnyad ngglnggning ej dgt mm, vilket knappast ir
troligt.

Ltioderus Kollsri dr nu kind frin Giiksholm vid Hjiilmaren, Alm-
runge sn i Uppland och Strijmsholms kronopark. Miijligen lever arten
i dessa traker av Mellansverige kvar som en relikt frin virmetiden.
Den ovan beskrivna klickningen av ej livskraftiga individ synes tyda
pi, att artens krav pi normal utveckling ej kunnat helt tillfredsstillas,
nigot som kanske ocksi dl och di fiirekommer ute i naturen och der-
igenom orsakar dess sillsynthet. Innan A. Jansson den 8/7 tg4 brrn
sitt Leiodents-ex. pi Spiraea aruncus i slottstrddgirden vid G6,ksholn,
hade arten aldrig iakttagits i Sverige.

Xylotrech.us antilope Schijnh. 
- 

Denna art klicktes vid
ruridsommartid ur ekgrenar, som tagits hem frin Strtimserum (Smil.)
i rrritten av maj tg5z. Grenarna (4--3 cm grova) ligo pi marken i
soligt liige och hirstamrnade frin awerkningarta ry49/ 5o <rh r95o/ 5r.
Veden var hird men barken flickvis svampig och lossnande. I samma
ved.antrefrades det 16/5 bl.a.: Atltous z,i1losrrs Fourcr. (larver).
Schizotns (larter), Rhagiunr (larver), Leioltrs ncbulosus L. (larver
och puppor), Saperda scalaris L. (larver och puppor), Scolytus intri-
cctr{.r Ratz. och en del vanligare smiskalbaggar. Ett stirrre antal ex.
har ocksi kHckts 1953 ur 3-Z cm growa, torkande ekgrenar (Hornsti
kronopark), som brutits sniivintern r95o/5r men innu hingde kvar
pe starnrnarna. Trots att veden vid klickningstiltfillet hunnit torka ut
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inllstindigt, skedde utvecklingen av imagines normalt. l:rvglngarna,
sorn aro tatt fyllda med gnagmjiil, gi fiirst mellan barken och veden
men sedan i vedens inre, dir ocksi ftirpuppningen sker, vanligen ndra
Ita! (0,3----0,6 cm). Tilt typen iro de lika gingarna av Clytus arietis L.,
men tringa mindre djupt in i virket. Typiskt fiir arten tycks vara, att
larvgingar och puppkarrnnre utgrdyas, utan att nemnvd'rt slingra, i
treddelens lingdriktning. Utvecklingen kan uppenbarliger ibland hinna
iullgiiras pi ett Ar, men yanligare ir nog den tviiriga r.rtvecklingen.

Apion plotaleo Germ. 
- 

r a (kontr. T. NyhoLn) hivad vid
Strtinrsholm (\istn:rl) den fi/8 tg1z i en liivskogsbacke, d5.r snir av
I/icia crscca vixte. Den sa[synta arten ir tidigare ej publicerad {rin
\ilellansverige.

Otiorrltynchrs drbius Strtim, som er ett kent skadedjur
pa skogsplantor i norra Sverige, verkar vara stadd i spridning siiderut,
Fynd ay arten har under senare ir rapporterats frin Skine och Hal-
land, och i slutet av maj t95z fann jag den i stort antal niira Vara i
Vistergiitland inom ett med mossa och biris bevuxet skogsomride
pi sandmylla, dir en plantskola hiill pi att anld.ggas.

Rhyncolns Thomsoti Grill. 
- 

Svirmning iakttogs vid
Strtinrserum (Smil.) den t/7 rg12 pi kviillen omkring en vindfdlld,
murken liinn. Talrika exemplar stogo till pi den blottade veden, dir
parning genast skedde.

)[agdalis f laaicornis Gyll. - Sk. Hjernarp (Hallandsisen)
ett ex. den z8/6 rg3r och Sk. Heckeberga ett ex. den 4/5 tgst \id
hivning pi busl-Iormig ek.

Trachodes hispidns L. 
- 

Smil. Striimserum den r8/5 r95z
talrika fullvu-xna larver i lindgrenar (z-5 cm grova) pi marken efter
awerkning r949/5o. Larverna levde i den lossnande barkens bastviv-
nad, fiirpuppade sig i denna eller i ytveden och kHcktes den zz/6-
r4/7. Ur samma grenar utvecklades Exocentrus lusitanxs L. xh Pogo-
tochaerrs hispidus L.

C e v t h o r r h,,t n c h u s gratulic o lJis Thoms. 
- 

Sk. Hicke-
berga ett ex. den 5/6 r95r rrid hivning pi cruciferer i en {uktig
skogsing.

Rhynchaenus rrfts Schrk. 
- 

I mitten av juni 1949 voro
vid Alnarp och Lomma i Skine minor med halwuxna larver ej ovan-
liga i bladen pi fristiende almar, sivil ildre som yngre, och iven
pi stubbskott. I biirjan av augusti iakttogos imagines pi samma lokal.

L\r antot cor.,lli Perr- 
- 

I Greby hage pi Oland fann jag i
mitten av rnaj r95o hir och var angrepp av arten i torkande, blott
fir millimeter grova hasselkvistar i toppen av hiigvuxna, i iivrigt all-
deles friska buskar. Angreppen fiiref6llo att vara primera. I kyistarna
antrSffades vid denna tidpunkt larver och enstaka imagines.

Ernoporus fagi F. 
- 

I bokskogarna vid Torup i Sklne fann
jag <len zt /5 r95z gamla angrepp av denna art och iven en del levande

Entomol. Ts. ,1rg.7.1. H- 4, t95j
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iuragines i pi marken liggande 6--€ cm grova bokgrenar med hird
ved. Laryerna hade uteslutande levat i barken, och puppkamrarna be-
{unno sig ocksi dir eller i ytan av splinten.

I Ent. Tidskr. rg3r, p. 78, har jag frin Omberg (69.) anmdlt
Ernoporus fagi taget i bokved. En nirmare granskning nu av dessa
exemplar, som sannolikt Itiranlett uppgiften om Ostergdtland i Cat.
Col. 1939, visa emellertid, att de felbestamts och hiira till den pi Om-
berg i gran och silvergran vanliga arten Cr5,phahs cDierrs Ratz. Fel-
bestiurningen fiirklaras vd.l i nigon min av materialets diliga beskaf-
fenhet (imaginesfragnrent) och att man i bokved knappast kunde ha
vintat att {inna en graninsekt. Di dennas Itirekomst i bok onekligen
;ir av ett visst intresse, skall jag ur dagboken anftira vad som skrevs
orn Iyndet der, z6frt t9z7: >Yid. Stocklycke iaktogs i den tunna
barken pi en till ved upphuggen cirka r5 cm grov bokstam talrika
flyghil e{ter en mycket liten ipid, som levat under barken. I pupp-
kan.rrarna antrd.fiades fragrnent av ett 2o-tal dtida imagines. I-arv-
gingarna voro oregelbundna och hoptrasslade. Nigon moderging kunde
ej upptdckas, utan aggen syntes ha lagts i en oregelbundet utgrdvd
hila.> 

- 
Aven beskrivningen pA gengsystemet visar t)dligt, att det

verkligen .rar Cryphalus abielis, som >tagit fel> pa tradshg och lyckats
{ullborda sin utveckling i bok.

Dryococtes alni Georg och T r y p o p h I o e u s bi s pi.nulus
Eggers synas ej ftirut vara kinda frin Gotska Sandiin. Den fiirst-
niimnda arten r-ar vanlig i stam- och grenved av en torkande hassel i
juli 1952, och av den senare erhiills vid hivning en 3, som pi tick-
vingarnas bakre sluttning har 3 tinder pi vardera sidan (jfr Ent.
Tidskr. r95o, p. r4z).

X yleborus tllono graPhus F. 
- 

I Ent. Tidskr. 1953, p. 23,
har jag meddelat ett fynd av denna art frin Strtimsemm (Smil.),
varest den somruaren I95r fiirekom i en ekstubbe tillsammans med
Drlocoetes t,i/losrrs F. Sonmaren dirpi var.arten p5 samma plats ej
sillsynt i ett parti groft ektimmer, som litt ligga kvar fiir linge i
skogen och dirfiir angripits av inseLter. De fijrsta dagarna i juli sigos
de fullbildade skalbaggarna i sillskap med den innu allminnare Drlo-
coetes-atten och enstaka Tlelasis bu.frcstoidcs L. i fdrd med att borra
sig in i barken pi de st6llen av stockarna, dir veden innu var {risk.
X[en i samma stockar funnos iiven ildre Xl,leborus-angrepp (rned diida
imagines), dir gin6prna kunde studeras. \{oderdjuret hade ftirst borrat
sig in i veden i radiens riktning rued en olta nagot kriikt, centineter-
ling ging. Denna grenade sig i tve e1ler tre, nigon ging fyra, betydligt
liingre sidogingar, som oregelbundet fiiljde irsringarna eller sneddade
dessa. Hir hade utvecklingen fdrsiggatt, !v larvgingar saknades all-
deles. -\tt ddma av stockarnas ilder hade den sannolil:t ej tagit Hngre
tid an ett er.

I samma timmerparti {alns ocksir en {lera ir gammal ekstock me<l

r i-53:ro+ E omol. Ts. -1rg. 71. H. 1, t95j
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ruttnande ytved. I denna levde talrika tipulidJan'er och enstaka larver
av Athotrs zillosus (jfr p. 176). Tydliga gamla gingar elter Xyleborus
morographus spirades ocksa. Iiingre in i stocken var i den hi.rda
veden utbredda, pigeeude angrepp av Lytnc.rtlon tozula L., sou till
stor del fiirstdrt virket.

E totnol. Ts. -irg. ;t. H. q, t95j


