
Anteckningar om svenska skalbaggar. VII.

THURE PAIM

Calathus pice irs lIrsh.-Den6/8 r95r besiikte jagvid Borgeby
i sr.. Skine den gamla almparken, sonr pi kalkrik mvlla i vissa delar dr
si starkt sluten. att bottenvegetation niistan helt saknas. Den standigt
beskuggade marken ir dir tdckt av kvistar, rnultnande liiv och annat
avfall frin traden samt starkt underminerad av mullvads- och gnagar-
girgar. Vid mitt besdk skaldes jorden dessutom hdr och var av tunna.
ruttnande lager slaget gris, som fraklats dit frin nigon nirbeldgen
grisplan. I denna fiirna, sirskilt under griset, fdrekom talrikt en
Cdloth s-art, som vid niirmare understikning visade sig tara ficeus.
Den var vid tillfillet i friga den dominerande arten i ett s5llskap av
fiir tivrigt ritt triviala skalbaggar. De flesta piceus-ex. voro utfirgade.
men ocksi ett och annat omoget individ fanns. I det fuktiga griset voro
stiirre och mindre snickor samt hoppstji.rtar mycket vanliga, och ut<ij-
ligen kan det tinkas, att Cslat'hus-arten levde av dessa-

Dcttetrias atricapillus L. - Den 3/6 lg5r antriffade jag
4 cx. vid Falsterbo under torra tingruskor pi den sandiga havsstran-
den nedanftir d1-'nerna. och den r/ro samn.ra ir togo hA av prof. Lind-
roths elever vid Zool. Inst. i Lund vtterligare 2 ex. av arten bland
Psatttnrc pi samma plats.

I Cat. Col. rg3g ar D. atricapillus med ? infiird i kol. r. Uppgiften
grundar sig pe ett tvivelakigt fvnd, som fiir ornkring r5o ar sedan
skulle ha gjorts av Fall6n vid Asperiid i ti. Skine. Lindroth (Die
fennosk. Carabidae I, 1945, p.4o3) betraktar detta fynd som osannolikt,
ty dels f<ireligger intet beliggex., dels har arten i Danmark (varifrin
clen borde ha invandrat till oss) endast varit kd.nd i ca 35 5r. Ddr ir
den emellertid numera (enligt Danm- Fauna) utbredd (dock innu
ej kind frin Bornholm) och fiirmodligen stadd i spridning. Det ligger
dirfcir ndra till hands att tro. att irets atricapillrc-ex. vid Falsterbo
s. a. s. utgtira fiirtruppen till en dansk invasion av arten i Skine.

Aven de bida ovrtga Denetrias-arterna ha. synes det. under senare
ir alltmera brett ut sig i virt land och grannlinderna. I Cat. Col. 1939
upptages ono.r,igiflo Sam. i Sverige blott {iir Sk. och Bl. Sedan den

Efitoliol. Ts. .1rg. Z!. H. r-e, rg53
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tiden har arten pS.visats ocksi i Vrml. samt pi 61. och Gtl. D. inperialis
Germ. var 1939 i hela Norden erdast kiind frin Stockholms-trakten
(minga lokaler) men har sedan dess iven insamlats pi Gtl samt i Sk.
och Danmark. Den skinska lokalen ligger vid Lomma, dar jag fiirsta
gingen lann arten tg4g och sedan ater tagit den r95r. Lomma-om-

. ridet ir si vil genomforskat, bede i garnla tider och under senare ir,
att man nog bestemt vagar peste, att arten, som man ju lett lagger
nfirke till, dir ir en nykomling.

I l -tbi trs subaene us Er. 
- 

I de i,ldre delarna av lertaget vid
I-ornnra (v. om landsvigen) at Bledius tricoruis Hbst vanlig i de nigot
sandblandade lerbankarna, som atskiljas av vassfyllda diken. Dir leva
ocksi mer eller mindre allmint si.dana arter som Dyscltirius chalceus
Er., Benbidion hnulalnn Fotrrcr., Chlaerius z,eslilrs Payk., Tro-
gophloers halolhihs Kiesw., Philonthns solizus Kiesw. och nringa
audra. Faunan kan pa ett effekti\,t sAtt inventeras, om spade anvdndes
och stycken av jorden grivas upp och doppas i dikena. \rid en sidan
inventering den r9/5 r95r kommo ocksi dytiscid-puppor i dagen. De
ligo ganska djupt ned i lerjorden i rymliga puppkammare med liksom
glacerade viggar. Ett Itirsiik visade, att dessa viiggar s\ddade pup-
porna mot intrdagande yatten. Tre puppor togos nred hem orubbade i
leran och klickes de sista dagarna i maj samt belunnos vara //-tDitts
subaeneus Er. Imagines utfirgades efter tvi dygn.

H elophorus trlgidicollis r\Iotsch. - 
I biirjan av maj t937

Iann jag arten i nigra ex. (de l6rsta kinda svenska) pi marskingarna
vid Fotevik i sr'. Skine (Ent. Tidskr. r94o, p.5).Den fiireliill de att
vara sdllsynt. Niir jag den 3t/5 rg5t iter bestikte samma trak, letade
jag pi nytt efter arten och patreffade den i stort antal i grunda diken
nred lerslanr i bottnen. Den ftjrekom sonr enda Hclophonts-art i smtt,
vattensamlingar med gris vid kanterna i sillskap nred de likaledes
talrika Agabts rligittosus L. och Ochthcbius marinus Payk.

C hol eaa g/orco Britten- - Smil. Vimnrerby den 8/5 I A i
gnagarging i barrblandad liivskog pi mytlhaltig jord.

Agathidiunr. a,arians Beck. 
- 

En massfiirekomst av arten
har jag antecknad frin Sk, Borgeby, dir den i slutet av juli 19.5I
kunde tagas i hundratals individ pa svampiga liivtridsgrenar, som
lagts ut i srni h6gar som fingstfd.llor pi den fuktiga m1'lljorden.

Eucotrrtxs rrtililtertis lltll. 
- 

Fiirekom den 25/5 t95r
tillsammans ned, E. hirticollis Il1. i en bliit strang av bokliiv pi den
sumpiga stranden av Hickebergasjiin i Skine.

Delesst er dichrous Qs2v. - Vid Alnarp ligger i kanten av
parken en liten damm, omgiven ar. l6vskog pi tre sidor och med den
fjErde grdnsande intill en vig och iippen mark. Stranderna aro branta
och slammiga, intill skogen nakna eller betdckta med vissna [iiv, vid
vdgen bevuxna med en frodig vegetation av mest Ins fseudacorts och
gras. I vattnet finns rikligt med bl. a. Lenuu och flytgras.

Entornol. Ts. Srg. 71. H. r-2, 195:'
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Fig. r. MurLetr men trntru levatrde bok med utbredda aDelrepp av Lcph./a s.rl.
lcllcto F, Sk. HacLeberta. ztl7 tg'r. - Foto: f6rl.

Denna damm brukar jag vid uppehill i Skine stundom bestika {tjr
att studera faunan pi lerslammet. Hir leva av sdllsyntare arter t. ex.
Neobisrrius Cernrtii Gridelli, Gnypeta rubrior Tottenh. och aelato Er.,
Tachyusa ulbrotica Er. m. fl. Vid ett besitk den r,/8 r95r blev jag ej
si litet tiverraskad av att ockse finna r 9 av Deleaster dichrous Grav.,
en av vira stiirsta och prydligaste oxyteliner. Den antrifiades pi den
l'egetationsrika strandbrinken ett stycke frin vattenlinjen, dir den up-
pehiill sig pi det hunrusblandade fukiga lerslammet under multnande
vixtlinrningar. Lokalen rar siledes beskuggad. Nir skalbaggen sig
sig upptickt, f<irsiikte den ej, i likhet med de flesta andra staphylini-
derna pi platsen, att hastigt {ly eller gr6.va ner sig i slammet utan
krtip pi sina linga ben i maklig tak blott ett sg'cke ldngre upp pi
brinken. Upptrd.dandet piminde om LesteT)a-arletes.

Deleaster dichrous hor sannolikt till de skalbaggar, som fiirst i se-
nare tid frin kontinenten komnrit in till virt land. En si. frappant art
skulle nog eljest knappast ha kunnat undgi samlarnas uppmdrksamhet.
r\I6jligen htir den till de med handeln (av t. ex. tridgirdsvixter) in-
ftirda arterna, varpe atminstone tva tidigare svenska fynd tyda. Det
fiirsta av dessa gjordes der. z4/5 rg3z nara Hornstull i Stockholm
(I e, leg. Axel Olsson) och det andra ej lingt diirifrin den z7/5 t945
vid stranden av }lilaren i Argby (r ex., leg. L. Brundin). Alnarps-

Ertonol. Ts, .lrg.7q. H. t-2, t95j
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Iyndet ir det tredje svenska. I Danmark uppticktes arten i slutet av
juni I94r, di z ex. togos rved foden av Gravenshoved havskrant under
tang, l6v og sten ved et kildeudl<ib> (Danm. Fauna Bd .;2, p. Ioo), och
ir sedan ej eterfunnen. I Finland har arten tagits den t8/6 tg39 av E.
Palmin i driftrand vid Tvirminne (r ex.) och i Ryska Karelen nigot
senare av Karvonen (r ex.). Frin Norge ir den ej kind.

Enligt tyska uppgifter skall arten i Mellaneuropa ftirekomma -stundom talrikt 
- 

vid stiirre eller mindre vattendrag, dock iven vid
stillastiende vatten, under stenar och vi.xtlimningar, sirskilt dir strin-
derna iiro sandiga och slammiga. De nordiska fynden visa, att arten i
flera fall just stikt upp sidana lokaler och mihinda acklimatiserats.

Dcleosler dichrous i.r en god flygare, som torde kunna fiirflytta sig
linga strdckor. K. Dorn har i Ent. Jahrbuch r92o, p. 135-136, nagra
intressanta uppgifter om detta. Han sig i Frankrike - 

under krigs-
tjanst vid Verdun r9r8 - arten llyga redan i slutet av januari och
alhnint kvillssvirma (i siillskap med Trichofhya pilicoruis Gyll.) un-
der de ftirsta varma viLrdagarna i btirjan av april. Det mirkligaste
var emellertid, att svermningen igde rum i en mycket vattenfattig
trakt, dar ingerr naturlig lokal for Deleaster kunde tinkas fiirekomma
annorstd.des iin pi lingt avstind frin svirmningsplatsen- Dorn drar
dirav den slutsatsen. att arten (i likhet med t. ex. hydrophiliderna)
mtijligen vandrar fri.n en trakt till en annan allt efter tillgingen pi
passande lokaler.

Franrtida observationer mi vil kunna avgtira, om Deleo,ster blolt
tillfilligt inftirts till virt land eller on.r det giller en verklig invandring
och acklimatisering sasom t, ex. betrifiande Philottthus rectangults
Sharp och Medon nigriceps Kr.

O.rytelrs Perrisi Fauv. 
- 

Den 3r/5 r95r ftirekom arten
allnrant under torkande tangruskor pi den flacka, sandiga havsstranden
vid Kdarpinge i s. Skine, en lokal pi vilken arten ocksi i gamla tider
tagits av G. F. Miiller.

S l r r rr s s o l u t r s Er. - Hiir fiirmodligen ocksa till de nyinvand-
rade och under spridning stadda arterna. Det f6,rsta svenska fyndet
rapporteras i Cat. Col. 1939 frin Skine. Var i landskapet betiggex.
hirstammade ifrin kan dr Jansson ej erinra sig. Ett par ir senare
fann prof. Lindroth arten iiverraskande nog i Stockholmstrakten
(Djursholm), varest den fiirekommer talrikt vid osbysjiins vegeta-
tionsrika gungflystrander. Nasta {vnd gjordes av Sven Berd6n och
fiirf. i sv. Skine vid Lomma, dir S. solrrfrrs numera regelbundet kan
tagas i antal pi de iirtrika sunrpstrinderna siviil rid in som vid dam-
rren ti. om landsvdgen. Slutligen har jag sommaren r95r trifiat arten
under liknande fiirhillanden vid Hickeberga- och Btirringesjtiarna i
saurnra landskap. Aven i Danmark, der arten som en sillsynthet dock
varit kind inda sedan r8oo-talet, upptrader den numera talrikare in
ftirr.

Entornol. Ts. )rg- 7J. H. r-2, tg5-t
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Acheniunr. huuile Nicol. - Vid varje nytt besiik i Lourma
brukar jag sijka efter denna sillsynta art, oftast utan resultat. Under
r5 ars tid har i den nyare delen av lertaget blott 3 ex. antriffats, alla
nnder samma onrstindigheter: tiverst i sprickor pi fulrtig, naken lera,
som av nigot fiiremil pi marken skyddas fiir uttorkning i ytan. Det
senaste fyndet gjordes den 4/4 tg1r och de bida fiiregiende den 7/8
1936 cleh 29/6 1946.

P h i I o r t lt tt s l[ a n n e r h e i m i Fauv. 
- 

En av vira siills:rntaste
Philonthus-arter, som skall leva pi fuktiga skogsmarker under l{iv och
nrossa. En I togs den 2S/4 19St i Smil. Vimmerby vid iiversvdmning
av Stingin pa ingsartad mark.

ll yllaeta inluscota Kr. Ar enligt danska erfarenheter en tidig
verart, och kanske ar detta en av orsakerna till att den hos oss si sdllan
antri.ffats. Vid sillning den r8/4 r95r av fuktiga liiv pi underlag av
mossa vid en av dammama i Lomma ,toro l{nslloena i$uscato Kr. cxh
grccilis l\Iatth. de dominerande arterna av sliktet, medan de eljest
vanliga artema i entedia Er. crch uitrula Grav. ftjrekommo relativt
sparsamt.

Leptusa pulchella Mannh. 
- 

Hannen till denna art varierar
med avseende pi tdckvingarna, vilket ej orntalas i handbtickerna och
dirftir kanske kan leda till tveksamhet vid bestimningen. Ibland finns
pi iimse sidor om suturen tvi bakit svagt konvergerande. tydliga
li,ngdktilar; ofta dro de blott antydda. och stundom saknas de alldeles.
Vid genitalunderscikning av 6 3 till dessa olika typer har jag ej kun-
nat se nigon penisskillnad, varftir det otvivelaktigt rtir sig om en och
samma art. Reitter och Ganglbauer namna ingenting om ktilarna sonr
kiinsrndrke, medan dlremot Johansen i Danm. Rovbiller talar onl en
konstant f6rekomst ar'ren svag Langdefold nemrest Stinrmenr.

Euryusa optabilis Heer. 
- 

Det fiirsta svenska fyndet an-
mildes av I. B. Ericson (Ent. Tidskr. t&9, p. z8z), sonr tog arten vid
Ronnebl'. Senare har den enligt Cat. Col. 1939, p. 42, ocksi antrafiats
i Smiland. Vid Toverum i Vimmerbytrakten erhiill jag den 8/5 I95r
r 6 vid undersiikning av en pa ma.ken liggande. murken aspstock,
som i det inre i stor utstrickning angripits av Rltytcolus turbatus
Schiinh. men som, si.vitt jag kan erinra mig, ej hyste m1'ror. I-okalen
var gamnral naturskog av barr- och ltirtrid pi myllrik rrrark invid
en sro.

Athets. basicornis Muls. Rey. 
- 

Arten fiirekom i stort antal
pi viren och fiirsommaren vid Hlckeberga i Skine under den loss-
nande barken pe bokstammar, som fallit ut i.lzttnet vid den surupiga
stranden av Hdckebergasjiin. Jamle Trogolhloers arcust|s Steph. och
Rhizoltlugus lticipes Ol. (jfr s. 16) var den pi denna lokal karak-
tarsart,

Acritus ltittutus Hbst. - I btirjan av maj r95t undersdkte
jag vid Viderum i Tuna sn, Smal., ett parti i skogen kvargliimda grova

F,ntot ol. Tr. -4rg.71. H- t-2, t95j
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aspstockar, sorn hade svampig bark och starkt angripits av Xylotreclus
rusticus L., varav vid tillfellet i friga [arver och puppor ftirekommo.
Ndr barken togs bort, blottades artens med gnagmjtil fyllda larv-
gingar och dirjimte talrika Sclrisolrs-larver, P lal y sona d e plonat unt
Gyll.. Diruraea- och Leftuso-arter m, fl. I ett par av stockarnas ved
antrifiades ocksi liirpuppningsfirdiga larver av Tonroria bigullala
Gyll. Sng man noga efter, fanns dir ytterligare en skalbagge, som ej
Iiireitill att vara s:i.rskilt villsynt: en )'tterst liten, blank, riidbrun
histerid, som i solskenet ldpte livligt omkring pi den svarta insidan av
barken eller pi, vedytan och stundom giimde sig i Xylotrechas-gingarta.
Detta var Acritus rtrittultrs Hbst, en art sonr varierar ratt mycket saval
i friga om storlek som tiversidans punlitering, Arten uppges stundom
fiirekomma i sillskap med myror. Nigra sidana syntes dock ej till i
aspstockarna. I dessa levde den sannolikt av avfall och miijligen av
acarider, collemboler, insekidgg o. d.

Abraeus globosus Hoffnr. - 
Ritt vanlig vid Hdckeberga

under stiirre delen av sonrmaren IgSr i rutten bokved med utbredda
irngrepp av Dorc s ?arallelolripedus L. I dess sillskap levde nistan
alltid Plegaderus disseclrrs Er. (ocksi vanlig) <tch Enicnus brevicollis
Thoms. Sanrma arter har jag under liknande omstindigheter funnit
tillsammans iven pi andra platser i Skine. Den ved, som sirskilt synes
tilltala arterna, iir fuktig, mjuk och starkt urycelhaltig och kan Engs
i.rsringarna klyvas upp i tunna skikt.

Sapriars uirescets Payk. - En i Sverige sillsynt art. som
enligt Reitter och Ganglbauer skall leva pl l'haedorla*'er men enligt
annan utlindsk erfarenhet ocksi vid as, ruttnande vixti.mnen och
rninniskoexkrementer, dar det vil ir fluglarver, som locka- De svenska
fynden. vid vilka observationer tiver artens levnadssett gjorts, tyda be-
stdmt pe nigon samhiirighet rned Plwedor. Silunda fann Jansson (Ent.
Tidskr. 1927, p. zI8) pi Gtl flera ex. av S. zirescets tillsan:mans med
Phaedon concinnrs Steph., och senare tog han arten vid Strtimserunr i
Snril. pi vattenvexter med Phaedon. Sjiilv har jag antrlffat den i
biirjan av juni r95r pl Rori.ltl>a vid Hickebergasjiin i Skine, dir vid
den tiden larver och imagines av Phaedon cochlearia, F. voro mycket
vanliga.

Cantharis pellucida F. 
- Sk. Hickeberga 3o/5 t95t t

puppa i Dozcrrs-bok med vit, mjuk riitved. klirckr 2/6, utfargad nastan
omedelbart.

Cantlraris nigricars Miill. - Sk. Hickeberga r/6 tgst I
puppa i sandmylla invid ekstubbe, kliickt 4/6, genast utfergad.

Rltagonyclta lignosa Mtll. - Smil. Tuna sn 6/5 r95t r
puppa (riid) i ytveden av grov ekstubbe med fast, vit riita och angrepp
av Ptinus rulipes OL (larver och puppor). Puppan klecktes 29/5.

lfalthodes guttiler Kiesw. 
- Sk. H6ckeberga 3o/5 I95I

r puppa (citrongul) i miir, vit riitved ured angrepp av Couopalprs

Efilofitol. Ts. .lrg, 7q, H. t-2, tg53
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testaceus Ol. i 8 cm grov gren pi torr Cratoegus. Puppkammaren t

ytveden strax under barken. Puppan kliicktes z/6-
Dasytes niger L. 

- 
Smil. Vimmerby-trakten rr/5 t95r r

puppa (vit, rlr:tr-vgg:p) i grov, murken aspstubtre, kldckt z6/5 och
16/5 ry5r r puppa i sigspinshtig av tall, klicl* z7/5.

Dasytes coeruleus De G. - Smil. Tuna sn 3/5 I95r talrika
puppor och nykldckta imagines sanrt iven enstaka {u vaxta laryer i
ururkna ekgrenar, mest sidana, som innu sutto kvar pe stammarna,
nren ocksi i grenar pi marken. Grenarna hade i det inre hird kdrna,
men i ytan hade veden till nigon cm:s djup l<ists upp och bildade
dir en vit, mjuk riita. I denna vilade pupporna. Rtitveden var genom-
dragen av gingar, och di inga andra insekter sl,ntes till, {iiref<ill det
som ort coeruleus-larvema skulle ha grivt ut dem. De dndade vid
prrppkamrarna. Huruvida larverna ocksi levat av vedimnen ir
diirernot tvivelaktigt med hdnsyn till deras pristidda rovdjursnatur.
Grenarna kunde tidigare ha varit bebodda av t. ex. flug- eller smi-
fjiril-larver eller ocksi kunde coeruleus-larryerna fiirst i samband med
fiirpuppningen ha begivit sig in i grenarna. Pi det senare tyder en
intressant iakttagelse av prof. Tullgren (Upps. i Prak. Ent. r8, I9o8,
p. 23-26) i Stockholmstrakten, dar coeruleus-larver i stor mingd hade
siikt sig upp i ipid-angripna granar och iven fiirpuppade sig i barken.
Skalbaggarnas utveckling torde vara ettarig. Normalt sker fiirpupp-
ningen pi. h6sten och blott undantagsvis fiiljande vir.

II!lecoetus derr estoides L. - Arten var vid Hdckeberga
allmi,n i grova, tivemrogra bokar, sonr pi grund av riitskador vid
stomr brutits av ni.gra meter fran marken. Firska angrepp observe-
rades endast i torkande staffnar. Annu vanligare var arten i bokar,
sonr vid den sumpiga stranden av Hickebergasjiin fallit ut i vattnet
och i vilka veden llnge bibehiill sin fuktighet. I dessa hade angreppen
koncentrerats till viss sida av stanmlen, i regel skuggsidan, och begynt
samnra ir eller aret elter vindfillningen. C)fta hade stammarna, mest pa
solsidan, samtidigt angripits av Xyleborrs dispar F. och Taphrorychus
6rrolor Hbst, som i sS.dana trad var ytterst allmdn. Hylccoctus-an-
grepp iaktogos ocksi i S-to cm grova askgrenar, som ligo pi nrar-
ken i fuktigt och skuggigt lige och alldeles genomborrats av larv-
gingarna. I slutet av maj fiirekonno puppor och iuragines, sour hiillo
pa att kHckas, samt halwuxna larver, vilket bestdmt tyder pi en
minst 2-irig utveckling. Samma utvecklingstid har jag konstaterat i
Jimtland vid angrepp i bjiirk, varfiir Trdgirdhs uppgift (Sveriges
Skogsinsekter 1939, p. 12) om r-erig utveckling lor Hllecoetus ej
svnes motsvara de verkliga ftirhillandena.

Angreppen i bok och ask vid Hickeberga omnirnnas sirskilt, dirftir
att de i dessa tridstag iro av annan natur in i t. ex. bjiirk, asp och
gran. Man ser utifrin nestan inga spir av de eljest si karakteristiska
vagrata hrvgengarna i vedytan utan blott cirkelrunda, i storlek vdx-

E tor,1ol. Ts.,4r!J. i4- H. r-2, r9S3



lande hi.l, omgivna av ljust bormjiil, som av utsipprande saft kittats
ihop till stora hiigar.

Elatet H iort i Rye. - Sk. Hiickeberga 4/5 t95t r 9 i grov,
murken torral pi sumpmark vid sjiin tillsammans med Elater nigro-
flnaus Goeze. Hypogonus cinctus Payk. och Cotosortro bipaflctat s
Grav. och 4/8 r95r tve puppor och larver tillsamn.Ens med en puppa
av Hypogonus cinctus Payk. i ,mjiilet> av en groy, murken ekgren pi
d.nnu levande tred. Samtliga puppor klicktes den r9/8, och imagines
utfirgades efter 3-4 dagar. De nyklickta skalbaggarna voro vitgula
med svarta iigon. Efter nigra timmar mtirknade tickvingarna med
btirjan i spetsen, senare antennerr ben, huvud och halsskiild, meso-
och metasternum, prosternum och buksegmenten i mitten, i nu ni.mnd
ordning, samt sist iivriga kroppsdelar.

Athous aillosus f's9161. 
- Vid Strtimserum i Smiland un-

dersiikte ftirf. der. 4/7 r94r nagra mycket grova ekstockar, som gltimts
kvar i skogen och vd.l legat dir minst ett par er under med hinsyn
till virkets bevarande ogynnsamma uttorkningsfiirhillanden. Barken
hade biirjat slippa veden och var till stor del lucker och svampig. I
dessa stockar antrifiades mellan barken och veden flera larver, en
puppa och en nyklick 9 ay Athous z,rllosrs Fourcr. Puppan klickes
den zo/7 och gav en 6, som utfd.rgades efter tve dagar. Stockama
voro stark angripna av cerambycid- och andra larver. Vanligast var
Ccromb\t scopolri Fuessl. i det inre av veden (sannolikt en svir skade-
giirare p6. kvargliimt ekvirke!), och i en av storendarna spirades ocksi
gingar av Lynlxylol naz;ale L- Iledan jag hiill pi med understik-
ningen, kom en Lyurc.rylzn- 9 krypande pi iiversidan av en stock-
Under barken hittades enstaka stora Rhagiun-larver, f6rmodligen av
artet syco\lrunla Schrk, och puppor av Leiopns rebulosns L., sonr
klicktes omkr. 2o/2. I ytan av splinten pe stockar med ennu ej svam-
pig bark befunno sig ratt talrika puppkammare, innehillande puppor
och nyklicka imagines av Plty Mtodes lcstaceus L. och Plagionotus
detritus L. Den senare arten, som sirskilt hiir hemma i skog av ur-
skogskaraktir, ir av gamrualt uppgiven f6r Smiland rnen har mig
veterligt pi minga ir ej tagits stider onl Stockhoknstraken. Slutligen
kan nimnas. att barken var starlit angripe[ av Dryocoetes z osrrs F.
och att pe dess insida funnos gamla angrepp av et Agrihs, mdjligen
salcicollis Lac. Som fiende till Dnococtes-arten upptredde ett och
annat ex. ay HlpoPhloeus tasciahts F,

Anmi.rkningsv:irda iro de sena klickningstidema f6r samtliga pup-
por. Ftirklaringen torde vara den kalla fiirsommaren och den om-
stindigheten, att stockama ligo pi en skuggig plats.

S c i r t e s o r b i c u I a r i s Panz. - Av arten ir diirut blott kint ett
svensk ex., taget r93o av Harald Lindberg vid Bjirred i Skine.
F6rf. fann den, tillsammans med Srrrtes haentislhaericus L., den

Entorrlol. Ts. Arg. Zl. H. r-2, rg53
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29/6 tgsr pi vegetationen vid den sunrpiga stranden av en damm r

Torup, r5 km ii. om Nlalmti.
Heterocerus irterrucdius Kiesrv. 

- 
En av sliktets sill-

s)'ntare arter, tidigare endast funnen pi Gotland. I Sk. Nordani sn
levde den i slutet av juni r95r tillsammans ned H. lercstrahs Thunb.
i fuktigt, nigot sandblandat lerslam vid kanten av Sege a.

Thynalus limbatus F. - Sk. Hickeberga t/6 r95r lyra
puppor i torr gren pi dnnu levande ek med mjuk, vid rtjtved och
Couopolpus-aagreup. Imagines kommo fram den rc-tz/6 och voro
utfirgade efter tvi dagar.

E prraea silacea Hbst. 
- 

Sk. Hickeberga 8/7 I95r talrika
larver i de (av Polyforus laevigatus) svampiga yttersta vedskikten av
en torrbok, tillsanrmans med likaledes talrika lan'er och imagines av
Atheta boletofhila Thoms., Triplu ntssica L., Tiphyllns bicolor F.,
llycetoPhagus atonaius F., quadriprstulatus L. och ,rniliptorctatus F.,
Abdera afitis Payk. m. fl. Den z4/7 voro Eptraea-larverna fiirsvunna.
Pupporna eftbrs6ktes och hittades tilt sist talrika i markbetick-
ningen vid foten av stammen. Ej en enda puppa kunde iterfinnas i
tradet, dar larverna levat. Ett 3o-tal hemtagna puppor kldcktes de sista
dagarna i juli.

I sitt stora arbete >Die Fichtenkifer Finnlandp l, tgr7, p. 22, ut-
talar prof. Saalas pi grund av den iakttagelsen, att han ofta i mangd
lunnit Epuraea-lamer i treden men aldrig deras puppor, en misstanke
on7 att Ep raee-^rterna skulle fiirpuppa sig i jorden. Genom det nu
Iiirebragta b€viset om Epuraea silacea's {tirpuppning i marlgtan, kan
man vil vi.ga antaga, att larverna iven till andra arter ay slektet gtira
pe samma sett.

C oryretes Oberbergeri Janss. - 
61. Halltorp der, 16/7

I95r I ex. utanpi barken av en murken ek. Pi samma stam hade fil.
kand. G. Dahlgren tidigare under sommaren tagit minga exemplar av
arten. Tradet var angripet av Xestobiwt ntlotillosrrtt De G., vars
larver arten mtijligen levde utav.

lI eligethes atrant.entariu s Ftirst. 
- Sk. Skiralid d. 3/7

r95I I ex. (det. O. Sjiiberg) vid h6.vning i bdckdalen, sannolikt pe
Lanirur. galeobdolot. Det enda fiirut kenda svenska ex. av arten ir
taget vid Rtistanga (Ent. Tidskr. 1925, p. 95).

Rh.izophagus lricipes Oliv. - 
En av slildets vanligare arter

i bok vid Hickeberga i Skine. Siirskilt fiirekom den i stammar, som
blist omkull och lagt sig i det grunda vattnet vid stranden av Hicke-
bergasjiin (jfr s. Izl och som varit eller voro angripna av Hylecoetus,
Xtleborys dispar F. och Taphrortschrs bicolor Hbst. Sannolikt levde
Rltisolthagas-larverna av avkomman till nigon av de bida senare ar-
terna eller av deras al'Iall. I-arver och imagines iakttogos hela fiirsonl-
maren, puppor och nykli.ckta skalbaggar i slutet av juli. Di hade
larverna fijrsvunnit, varfijr deras utveckling ftirmodligen ir r-irig.

E onol. Ts. -lr!t. iJ. H- r-2, ryi3
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Puppkamrarna inreddes som grunda, ovala ftirdjupningar (5--6 mm
linga och 3-4 mm breda) pa barkens insida och ligo si tett, att flera
tiotal rymdes pi en kvadratdecimeters barkyta. Rhizophagus lticipes
synes fiiredraga fukiga lokaler, vilket d.ven mina iivriga fynd av arten
vittna om. Rdtt mirkligt Ar, att den var okind som svensk ftir siv6l
Thomson som Grill och att det fiirsta sikra svenska {yndet annrildes
si sent som 1933 (Ent. Tidskr. 1933, p. rro),

Tripla.r russica L. - Larver voro mycket vanliga i juli i
Epuraaa silacea-lnken (s. 16) vid Hdckeberga. De fiirpuppade sig i
slutet av mi.naden och klicktes efter ca to dagar. Imagines beh<ivde
z-3 dagar fiir att bli fullt utfergade. I det fria skedde fiirpuppningen
hurrrdsakligen i barken, men enstaka puppor hittades ocksi i fiir-
nan vid trd.dets fot. Reitters (Fauna Germanica III, r9rr, p. 73)
uppgift om att alla erotylidJarver krvpa ner i jorden vid Iiirpupp-
ningen hiller alltsi ej streck. Utvecklingen torde vara r-irig. Aven
pnppor till en annan erotvlid, Daane bil, slulato L., antraffades i tri-
dets svampklidda ved och trark och kldcktes i btirjan av augusti.

Cr),ptof hagtts cellaris Scop. 
- 

Sk. Rtistinga d. 3/7 t95r
r ex. (det. N. Bnrce) hos Zcsirs luliginosus I-atr. i ihilig ek.

Atonoria Bsra i Bris. 
- 

Vid utarbetandet av sin Atouariq-
monografi (Ent. Tidskr. rg47, p. rcS) kinde Sjiiberg inga svenska
ex- av A- Bsrani. Senare har han likvil sett sidana (6nnu opublicerade)
i ett par svenska samlingar- Den 18/6 r95r erhiill jag under hivning
i gaurmal bokskog nred murkna stammar vid Hickeberga i Skine r
ex., sonr dr Sjtiberg anser vara, Barani och som iiverensstammer nred
ett finsk ex. av denna art i nrin samling.

LI y c e t o p lt o g n s qua dri f u s tu l o f r s L. - Tillsammans med
Tri.plor russica (jfr denna art). De mycket rtirliga larverna voro full-
r.uxna sista veckan i juti, di de tiirpuppade sig antingen i ytveden
och barken eller i markJtan. Puppor klicltes d. Io-r5/8. Utveck-
lingen ir sikerligen r-arig. 

- 
Nigra puppor av l'l\ceto\hsgus olottq-

rirrs F., som ocksi hittades i barken pi s:rmma stam den .:4,/7. klicktes
ett par dagar senare.

Ptinus r a I t o r Si(]Jrl't - Sk. Hickeberga <1.4/5 rgir I puppa
i barken av ihilig bok, kl5ckt d. 2Z/5.

Aderus octlalusPanz.-l slutet av juli I95r irnagines i fast,
mjuk ekriitved nted Dorcatoua chrysonelina Strnr och Eledona aga'
ricicola Hbst vid Hickeberga och Alnarp. Nigra ex. kriipo ocksi
utanpi de nrurkna stammarna eller hade. tillsanmans nted, Trinodes
hirttts F-, fastnat i den spindelviv, som hir och var fijrekom pi veden.

Lissodema quad,ripu.stul o r(?rr l{arsh. - 
Arten var ibiir-

jan av augusti r95r vanlig pa utlagda liivgrenslillor vid Borgeby (jfr
s. 9) och togs i.venledes talrik d. z9/6 vid Torup i Skine i torra hag-
tornsgrenar med angrepp a,t Pogorochaerus hispidas L, I dessa grenar
funnos larver, imagines och i ytveden utgrdvda iildre puppkammare.

z-5l3ror Eitot ol. Ts, ,1r9.7+. H. t-:, tg53
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LI ordellistena neu.walde g giana Panz. 
- Bland skalbag-

gar, som fil. kand. G. Dahlgren sint mig ftir bestimning, funnos {lera
ex. av.if. reuualdeggi.ona, tagna i biirjan av augusti r95I i Halltorps
hage pi 6land.

Anisorya luscula Ill. - Sk. Hickeberga d. z8/7 t93r r ex.
nedskakat frin svampig ekgren och d. z/8 t95r r ex. pi svampig ved i
ihilig bok.

Orchesia tasciato Ill. - Sk. Hickeberga d. zt/7 tgSr i vit-
riitved pi avenbok, dels i en stiende, innu levande stam flera ny-
klackta imagines, dels i ett vindfille talrika puppor, som klicktes i
biirjan av augusti. Imagines utfargade efter z-3 dagar.

ll elandrya caraboides L. - Sk. Skiiratid d. 6/7 rg5r t 9
under den lossnande, nigot svampiga barken av en c:L 12 cm grov gren
pi vindfdlld bok i rasbrant och solexponerat Hge. Angrepp i tredet
kunde ej upptickas. Den mycelhaltiga veden var dnnu rett hard och
Iast, och honan var sannolikt i fdrd med att aggbelagga den.

Alphitophagtts bitasciatur Say. - Om denna lilla pryd-
liga art har jag ej kunnat finna nigon annan publicerad uppgift, dn
att den tagits i Stockholm i ett enda ex. ftir minga ar sedan och att den
sannolikt infiirts till landet (Sv. Ins{. 9, 1933, p- 29). SonrrDaren r95I
Iann jag arten pi tve otka lokaler i Ski.ne under omstindigheter, som
vittna om, att den numera ftirmodligen acklimatiserats hos oss. Det
ena fyndet gjordes d. 7/7 i almskogen vid Borgeby, dir jag tog r ex.
under ruttnande Polyporus squst1,ostls, som slttit pi en murken alm
och rid tradets fot sonr lockbete fiir skalbaggar placerats pi en bidd av
gr6s och mossa. Hir vimlade det vid samma tillfalle zv Epuraea
liubata F., Lathridirls nodilcr lrYeatw., Triphyllus bicolor F., Myce-
tofhagns-arter och staphylinider. Det andra fyndet, ocksi av r ex.,
igde rum d. .1/8 vid Hickeberga, diir jag i gammal ltivskog lagt ut
en hiig ruttnande Polyports sullthtreus vid en murken ek.

Cryltticrrs qrisqrilius L. 
- Sk. Skanijr d.3o/5 r95r pup-

por vid vixtriitter i sanden intill en tingvall, klickta d. 7-ro/6.
Imagines genast utfirgade.

O snod e rua erenita Scop. 
- 

Sk. Hickeberga d. z6/6 t95r
talrika lan'er i olika storlekar och nigra puppor i delvis murken men
iinnu levande ek. I den metergrova stammen hade rtitan biirjat inifran
och direfter brett ut sig i ett strek pe tredets skuggsida, dir veden
var genommurken och nagot fuktig inda ut i ytan och btott hiflls sam-
man av den innu kvarsittande barken. Nir denna ldsgjorts, rasade den
nrurkna veden och med denna Osmodenta-larver och stora mengder
exkrementer, pagarjiil och ganrla imaginesfragment. En nirmare un-
dersiikning visade, att larverna gnagde pi det fastare rtitvirket och
att de alltid hiillo till i grdnsen mellan mjuk och hirdare ved. Dir
funnos ocks!. pupporna. liggande antingen i utgrivda hilor i ve-
den e I I e r (vanligen) i ovala kokonger, som gjorts av exkrementer

Entonol, Ts. -4/g. ?1. H. r-2, rg13
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och gnagnrjt l. Tre hemtagna kokongpuppor klicktes d. tr-t4/7, var-
efter inragines omedelbart limnade kokongerna genom att bita siinder
vdggen. Tillsammans med Osnodernrs levde larver och imagines av
Psetrdocistela cers tboides L. samt larver av Priontclrus ar?r F. och
Elatef-sp-

Leptura scutellata F. 
- 

Arten torde si linge ildrig skog
av ursprunglig typ annu finnes kvar ej vara ovanlig i flera av stidra
Skines bokskogsomriden, ehuru man sillan ser de fullbildade skal-
baggarna. Dessa har jag oftast funnit stillasittande pi eller under bar-
ken av den murkna ved, varuti de utvecklats. Pi blommor har jag
aldrig trafiat arten, som i fullbildat stadilrm likvd.l skall visa sig i
sidana och dven livnira sig av dem (Ent. Tidskr. t939, p. 248). Lar-
vema, som ha fleririg utveckling, leva i det inre av murken, gdrna
soltorkad bokved och synas vara ratt oberoende av dimensionen. Si-
lunda har jag funnit dem sivil i grova torrtrad och stubbar sotn i
grenar pi marken med en diameter ned till 15 cm och 6ven i innu
levande ganla bokar med delvis avtorkad och d<id ved. Veden skall
vara ratt hird och fast pi de stillen, dir larverna graga. Liksom i
fri.ga onr andra cerambycider, som leva av torrt virke, kunna angrep-

lxrr i sanrma stam paga manga ir i fiiljd, nnda tills virket mer eller
mindre smulats sijnder av larverna eller uppltists av riita. I-arvging-
arna iro linga, slingrande, i huvudsak ldngsgiende och fullstoppade
nred ljust gnagmjtit; i en utvidgning av dem, 3-6 cnr under vedytan,
inredes puppkammaren. Flyghilet ir cirkelrunt. I-arverna leva mer-
endels enstaka och gnaga igenom mycket virke, innan de iro fullvuxna.

Imagines klickas jimliirelsevis tidigt. Under den kalla sonrnraren
r95r aniraffades redan d,. z5/5 puppor, som klickes d. tct-tz/6. En
annan puppa klicktes dock ej ftirrin d. z6/6. Enstaka fullbildade skal-
traggar iakttogos i det fria till i ttirjan av augusti. Blott vid ett till-
fille har jag sett l-cptura sculcllata flyga. Det var pi fiirmiddagen d.
zr/7 rg5t, en lugn och rarm dag. Ett par stora ex. cirklade di i ling-
sanr flykt runt en ganural bok, som pi den solbelysta delen hade diid
ved. De slogo di och di ned pi denna, krtipo upp och ner fiir stam-
rnen samt undersiikte och tycl(es gnaga pi barken. Sannolik var det
honor, sonr yoro ute i dggldggningsirenden. Det hela utspelades si
hiigt upp pi stammen, att iag ej {ick tillfille att nirmare undersiika
djurens fiirehavande.

Strangalia ntelanura L. 
- 

Detta ir sorn bekant en i hela
landet nrycket vanlig linghorning, som man under sommaren finner i
allehanda blommor i sivil skogsomriden som pi rent trzidliisa marker.
Nigra sikra uppgifter om artens utvecklingsftirhillanden har jag ej
kunnat eterfinna i litteraturen och har ej heller sjilv trots flera irs
ihiirdiga fiirs6k lyckats petrafia hrverna. Sirskilt i Jimtland s6kte jag
dessa i murket virke av bi.de ltiv- och barrtrdd, men utan resultat.
Jag btirjade dirfiir betsivla. att arten i likhet med arter av samma

Entor ol. Tr. Arg- 7q- H- r-2, r95j
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slakte, sesom quadlilasciato L. rx,h nrueulata Poda, skulle utvecklas i
virke. Mera sannolikt fiirefiill det mig, att nagon iirt skulle vara ni-
ringsvixten ftir larverna. Men genom ett fynd i Skine somrnaren r95r
har det fastslagits, att Strar.galia melanura kan genongi sin utveck-
ling i virke, iven om si ej regelbundet sker.

Den z6/5 fann jag vid Hdckeberga en cerambycidpuppa i det inre
av en pi marken liggande, avbruten ekgren. Det var i kanten ay ett
angsartat omride med spridda ildre litltrad. Grenens ved var mjuk,
rnurken och nigot fuktig samt hiills samman av den obmstna ytterbar-
ken. Den var gulvit till fiirgen och ungefir av den beskaffenhet, som
brukar tilltala Cotopallrs testaceus Ol. och I)osytes cocrulers De G.
Diametern rar ringa, hiigst 5 cm. Puppan lig i en utgrivd hila, som
rar avslutningen pi en oregelbundet slingrande, med gnagrnjiil fylld
larvging. Det var alltsa intet tvivel om att larven levat i grenen av
dess rtitved.

Hela grenen togs med heur, och puppan klicLles d. lz./6, di resul-
tatet blev en hona av Slrangalia nelar ra. Efter en dag var imagon
fullt utfdrgad. Trots detta bevis liir artens utveckling i virke har jag
svart att tro, att detta kan vara huvudregel. trIan skulle vdl nimligen
di. oftare finna ftirstadierna till en si allnint fiirekommande art.

Clltus ar'et'sL. - Denna art torde i virt land huvudsakligen
utvecklas i ek sisom Kemner i Op. Ent. 1938. p. 62--65. utftirligt
beskrivit angreppen. I siidra Sverige har jag rett ofta antreffat artens
larver i obarkade eller randbarkade stirigselstolpar av ek. och de skador
som isamkas sidant virke ero i atskilliga trakter (t. ex. i sii. Smiland)
sikerligen av ej obetydlig storleksordning. Utomlands har arten klackts
ocksi ur andra trddstag (mig veterlig dock ej bok) och i Dannrark vid
ett tillfelle kuriiist nog ur vissnade jordArtskockstinglar 1Ent. Nledd.
r94t, p. 85--{6). Annu ett exempel pi hur litet nogri,knade minga
inseLter 6ro i lriga on.r arten av fiida !

I Skine har jag tvi ginger funnit larverna till Clltls orielrs i bok.
senast den 30/6 tg vid Hickeberga. Ddr hade i solexponerat lige
8-ro cnr grova torrgrenar med hird ved angripits, och vid den an-
givna tidpunkten befunno sig de mer in halwuxna larverna inuti
virket, r-z cm under ytan. De fiirpuppade sig och klicktes ftirst
iret dirpi, varf6r utvecklingen i detta fall varit minst z-iLrig. Angrep-
pet yar i iivriS av sarnma typ som i ek: mellan bark och ved tdtt-
stillda, slingraude, med gnagmjiilsnrassor fyllda larvgingar, som skarpt
firade splinten; inuti veden huvudsakligen i lingdriktningen giende
gingar, som indade i puppkammare; cirkelrunda flyghil.

Plagion.otus atcuatus L. i silg (Sali.t caprea). 
- Under

en resa till norra 0[and i nov. rg5r fann jag pi Biida kronopark en
avverkad silg med hackspettmirken i barken. En undersiikning visade.
att stam och griivre grenar innehijllo ceranrbycidlarver av en typ, som
ftirde tanken pi Xylotreclus. Di det ej kunde rzra X. rusti.cus L.,

F,nlonrol-'ls- .ir!t. 71. 11. t-J, 195-l
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vars larver jag vit kiinner igen och sonr aldrig iro iunna i silg, tdnkte
jag nermast pA. X- pantheinus Sav., som skall utyecklas just i detta
trddslag och med vars larv, beskriven av Saalas i Ann. Ent. Fenn. r9r49,

p.52-55, de ifrigavarande hade en viss likhet. -{.ven larvgingarna
voro av Xylotreclurs-typ, ehuru de knaPpast tringde lika djupt in i
silgveden som rrstirrrs-gingarna bmka giira i asp. Nigra prov pi den
angripna veden sigades loss {rin stam och grenar och togos med hem
fiir artens kliickning.

Av skilda orsaker blev jag tvungen att forcera klickningen. Ved-
bitarna liirvarades kallt under tre mitrader och placerades i biirjan
av februari r95z i eldat rum. Redan den rc/z observerades puppor, och
knappt tvi veckor senare kriip den ftirsta kleckta skalbaggen fram i
skepnaden av en Plagionotns arcuatus L. .A.ndra fullbildade individ
av siln.lma art ftiljde snart nog efter, och det var seledes faststdllt, att
denna i stidra Sverige ej ovanliga skadegiirare pi ek ocksi kan ut-
vecklas i silg. Enir angreppet i detta tredshg nrirkbart skiljer sig frin
vad jag ftirut sett i ek, beskrivet t. ex. av Trigirdh (Skogsent. bidrag
I, N{edd. Statens Skogsf. anst. rg, 3, 1922, p. 366-372), och di be-
stamda data erhillits om utvecklingstiden i silg. mi detta motivera en
redogiirelse fitr angreppets karaktir.

Lokalen var en r 5o-irig gles tallskog pi torr, ljungbenrxen sand-
mark nira havsstranden. Sdlgen hade vuxit i en fuktigare sdnka vid
foten av en lig dyn, dir iiven enstaka granar funnos inspringda i
bestandet. Den hiill ca 3o cm vid brhd, var rz m ling och 5 m frin
marken uppdelad i grova grenar. Inga andra sdlgar eller lti\,trad 6ver-
huvudtaget vixte i nirheten. Tridet hade huggits ned vi.ren r95o och
var di alldeles frislt, utan insekt- eller riitangrepp. Veden var fort-
larande fuktig nred hirt fastsittande bark. Pi nigra stillen av denna
hade en svampart i ytan utbildat ljusgri-ljusbruna. platta fruktkrop-
par, som hir och var tetade barksprickorna och iven klidde veden
vid kapstdllet.

FrAn stammens bas och dnda upp i de grtivre grenarna till ca rz
cm:s diameter iunnos - 

rnest pi. solsidan - talrika slingrande larv-
gingar rnellan barken och veden. De gingo huvudsakligen i barken
men firade splinten ytligt, och en del av denr tringde ocksi in i veden,
dir puppkanrmare inrattats i vedens lingdriktning och i ena inden till-
stoppats rrred en gnagspinspropp. Ingen ftirpuppning hade dock innu
egt runl.

I barken kunde man aven se enstaka flyghil efter r95I kldckta
imagines. Fiir atminstone en del av larverna hade utvecklingen alltsi
fiirsiggett pa ett er. Huruvida de nu kvarvarande larverna 

- 
den

iivervigande delen 
- 

tillhtirde samma kull eller en senare generation,
vilken i si fall skulle ha grundats vid fiirnyad iiggliiggning r95I. kunde
ej avgtiras. Man har likvil anledning tro, att utvecklingen - 

liksom
betriffande Xylotrechus rusticus 

- 
normalt tar tvi ir i ansprik och
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att den blott ftjr snabbvixande larver under gynnsamma betingelser
kan fiirsiggi pe kortare tid. Pi ett par sti.llen kunde nran tydligt iakt-
taga, hur iggliiggningen gitt till. Aggen hade praktiserats in i bark-
sprickor och lagts flera pi samma stille. Frin en mycket begrlnsad
flick i veden utstrilade ndmligen fiirst )tterst smala men direfter i
bredd tilltagande 4-5 stycken larvgingar. Dessa uppnidde slutligen
en bredd av ca r2 mm och en ldngd av upp till 3o cm.

\:ad som sirskilt skiljer artens angrepp it i silg och ek ir fiiljande.
Larvgingarna ge i det fo,rstnamnda tradshget stundom rett djupt in i
veden, och puppkamrarna ligga i denna ej alltid nira ytan utan ofta
pi betydande djup, iinda till 7 cm under ytan. Orsaken till detta 6r vd,l
silgens visentligt liisare ved och kanske ocksi dirav f6ljande bendgen-
het att hastigare uttorka.

Agaf ant hia ztillosoztirid.cscens De G. - Sommaren
r95r fiiga sillsynt pi Eupatoium cannabinru, men ockse Circir,r,
oleraceunt. och Arctirttl tonrc tosut t, pi fuktiga skogsingar vid Hicke-
berga, Torup och Btiringe i Skine. Arten ftirekom dock ingalunda
iiverallt. dir de nimnda tirterna vexte, utan syntes ha ett ratt lokalt
upptrddande. Okind som svensk pi Thomsons tid, hiir den sikerligen
till de sena invandrarna.

De fiirsta fullbildade exemplaren iakttogos d. 5/6, de sista i slutet
av juli. Talrikast var arten vid midsonrmartid, di kopulering dgde
runr. Gamla angrepp kunde pivisas i vissnade .Errlclorirrrr-stjilkar,
pi lilka fll'ghilen sutto Engt ned, ofta blott nigon centimeter tiver
markvtan. .{ggldggringen skei deremot i regel td.mligen htigt upp pi
stjilken. varpi [2rysrn4 

- 
en i'rarje stjalk - 

allteftersom de tillvixa
arbeta sig nedit fiir att vid vinterns intride siika skydd vid markytan
eller ntijligen i rotgrenarna.

Pi en lokal. ddr imagines voro ratt talrika, hade jag irets Eupato-
rirrrrr-bestind under observation f6r att av event. fiirindringar i deras
utseende siika spera hrvangrepp av Agspartlia. Nigra sidana ftir-
indringar kunde emellertid ej iakttagas fiire den 3/8, di observatio-
nerna avslutades. En nirmare undersiikning den nimnda dagen upp-
dagade snrilarver i nigra Eupatoriu.r,,-stjelkar, som genom angreppen
ftiga fiirindrats, och - vad mi.rkligare var - tre nistan fullvuxna
larver i fiiregiende irs vissnade stjilkar. De senare larverna voro
)tterst livliga och ftirflyttade sig med hjilp av krypvalkama upp och
ner i stji.lkens inre, som urholkats pi en stricka av flera decimeter.
Denna iakttagelse kunde t1'da pi en z-irig larvutveckling. Likviil tror
jag, att skalbaggens utveckling normalt ftirsiggir pe r ar, vilket er
fallet utomlands, och att de i Skine i augusti funna livskraftiga lar-
verna, som otvivelaktigt hirstammade frin ftiregiende irs kull, av ni-
gon orsak blivit efter i uwecklingen.

Choragus Sheppardi Kirby. - Fil. kand. G. Dahlgren sdnde
mig ftir bestinrning ett stt rre anlal Choragts, tagna av honom i Hall-
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torps hage pi 6land sornmaren r95r medelst en fangstmetod, som han
senare kommer att beskriva. Nir nran granskade dessa exemplars
ovanifrin synliga karaklirer, sisom kroppsfomr, antenner, tickving-
mellanrum och pygidium, fiirefiillo djuren att representera tvi t)'per,
narmast motsvarande Sheppardi Kirby och Horzi Wolfrum enligt
Horions beskrivningar i >Nachtrag zu Fauna Germanico. trIen en
mera ingiende undersiikning av undersidans utseende och hannens
ktinsmirken (genitalier och sekundira karaktirer) visade, att det likvil
blott kunde vara friga om en art, som bist stimmer rned Shcllfardi..
Fiir denna art talar ocksa den omstindigheten, att skalbaggarna hade
{iimriga att taga sme spring (jfr Horion l. c., p. 3o5).

Bruchns alJinis Friil. 
- 

I Ent. Tidskr. 19:1.1, p. r87-r89,
redogtir dr Jansson bl. a. ftir det iiverraskande fyndet av Bruclrus
afiuis loid.Overum i tistra Smiland pi en lokal, sorn fiirefiill att vara
fullt ursprunglig. Den 16/7 I95r fann jag arten i stor n.ringd i Linge-
mila sn, nigra mil lingre siiderut, pi. en lokal alldeles lik den av

Jansson beskrivna. Den levde dir i blommorna av L hyrus silxcstris.
Creorrhittrs e .ro/atus tr{arsh. och Philo!,cdon pla-

giolrrs Schall. - I de allra flesta bestdmningshandbticker (t.ex.
Reitter, Danm. Fauna) anges skillnaden mellan dessa beda vara, att
franrtibierna hos den senare arten ero stark och brett utvidgade pi ut-
sidan. hos den ftirra icke. Denna karaktir varierar emellertid hos

llagiat s, och jag har sett llera skiLnska exemplar av arten, som i
friga om framtibiernas utformning i spetsen ej eller {iiga avvika frin
e-rordtrrs. Arterna skiljas dirliir sikrast pi antennlederna, sn)tets fornr
och skulptur, tickvingsstrimmorna, iiversidans borst etc. (jfr Danm.
Fauna. Biller I\r, r9I8, p. 57-58). -\v Cncorrhitrus rro,.dtrs ar blott
kint ett enda srenskt ex., som ltirvaras i Zool. Institutionens i Lund
samlingar och som ir taget av S. Hermansson vid Halmstad. Detta
har nyligen granskats av fiirf. och befunnits vara rikigt bestimt.

Amalorrltynchus ncla sri lJ Steph. - 
\rid den surnpiga

stranden ay Hdckebergasj6n i Skine nigra ex. den 18-3o/6 l95r pi
Rorit,fa liasturtitun-aquaticun. Arten ir ej ftirut kind frin Sverige.

X,'lleborus nonografhrs F. - Den r5/Z r95r Smel.
Strtimserum 3 imagines tillsamnuns med talrika Drlocoetts z,illosrs
F. (nyklickta inragines, puppor, larver) i barken av en grov ekstubbe,
sonr annu hade hird och saftig ved. Sannolikt levde arten i de grova
rotgrenarnas ved, som jag l-id tillfallet i friga tvvirr ej hade redskap
att undersiika. Den synes tidigare vara s-ikert kind endast fren Hall-
torps hage pi 6land, dd.r den tagits av Ntjiiberg och Jansson. Dr Jans-
son har ocksi anmalt ett iynd frin Nirke (Ent. Tidskr. r9r5, p. 93),
son emellertid ej redovisas i Cat. Col. 1939 och dirfiir mihinda gd.ller
en annan art.

X !,le oboru.s S qteseni Ratzb. 
- 

Pi fiiregiende lokal 4 d6da
imagines i en armsgrov ekgren pi marken. Exemplaren befunno sig
tett intill varandra i en pibiirjad >familjeging.
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