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Lcy'Iirrrrs tcslnccrrs lIiill
Den r7 juli r9r48 togs ett ex. av arten tillsammans ned, nigra, Catops

ex. i en ihilig rot av en av de fridlysta ekarna i Halltorps hage pi
6land.

Velleius tlilatatus F.

Tvir ex- av Velleius togs den 3o juli 1948 pi eksaft pi en gaulnal
ek vid BJ.xelkrok pi Oland tillsammans med enstaka ex. av bilgeting,
I/esPa crabro L. Ett ex. antriffades i biirjan av augusti pa en ek vid
Biicla. Den 27 j]ulj eret dirp6 pitrdffades 2 ex. av arten i ett bil-
getingsbo i en mindre, ihilig oxelstubbe vid Byrum.

Quedius curtipentrs Bernh.

Av ovanndmnda, rdtt nylxskrivna art infingades ett ex. den 13 april
r9r47 vid Ekholmsnis pl Lidingti. Djuret befann sig under ett murket
trastycke i en ekdunge.

Quedius tristis Grav.
Ett ex. av denna art togs i utflytande eksaft den 8 augusti r9r48 r.id

Biida pi 6land.

ex
e\

Hypebaers flaztPes F.

Vid slaghivning i undervegetationen i Halltorps hage erhtills ett
. tv Hyfebaeus tlovipes den z juli r95o. Den 3 juli I95I togs ett
. springande piL gammal bokstubbe vid Hornsti i Smiland.

Corynetes obeabergeri A. Janss.

Talrika ex. w Corynetes obetbergeri sigos krypande ut och in i
grangar av troliger, Xestobium rulorillosum De G. i en ihilig ek i Hall-
torp i slutet av juni r95r.
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Elater Megerlei l-ac.

Tillsammans nred J. R. Bergvall och G. Dahlgren pitriifiade ftirf.
cleu 6 jnli t94g 2 ex. av E. Megerlei och ett flertal ex. av Agonunt
1(r1,ziclri Sperk. i en 6gonblicket tidigare nedramlad stiirre, murken
ekgren, som hade vuxit hiigt uppe i en gammal ek i Halltorp. Knip-
paren ir ej tidigare antriffad i Sverige.

Elat er car diralis Schdte.

I biirjan av juni 1948 inlingades ett ex. av denna sillsynta urskogs-
inseLt pi en gammal ek vid Ekholrnsnis pi Lidingiin. Den 16 till den
z6 juli 1948 antriifiades 3 ex. i spindelnit i en ihilig ek vid Biida pi
6land. I en stor, murken ekstubbe i Halltorp insanrlades med negra
ex. av bl- a. E. H jorti Rye och E. gerrimus I-ac. ett ex- av E. cardi-
zolrs i slutet av juni r95r.

Tvi ex.
juni r95r.

Procracrus tibialis Lac.

av denna art togos pi en gammal ek i Halltorp i slutet av

Athous rulus De G.

Nigra enstaka ex. under bradhppar i sigspinshiig i Btida kronopa.rk
i slutet av juli och biirjan av augusti 1917-1948- Trots ivrigt efter-
spanande sigos inga fler individ ftirrin den z8 juli r95r, dA tvi ex-
kriipo pi sigsptnen vid zr.3o-tiden pi kvillen. Den 5 augusti r95r,
di det iskade och duggregnade pi kvdllen, sigos xikerligen ej mindre
.in ett tjugotal individ, som fltigo eller krtipo pi hiigen. Flera ex. av
Prionts coriarirs L. svirmade samtidigt.

Cartodere Jilrn Aube-

Den rr december t95o togs ett ex. av C. tihuu i en insekttida pi.
Lidingii.

Colydiunt lilitorwe F.

Av denna )tterst sillsynta urskogsinseLt, som i foma tider lir ha
antrefiats i de jittelika ekar, som vuxo nedanfiir Halltorps gird, och
vars stubbar man 6nnu kan se, fann ftirf. nigra individ pi en ek i
Stockholmsomredet. Eken var av medelstorlek med ett stort stycke av
barken borta. Pi denna del, som under eftermiddagarna .var starl-t sol-
bell'st, fanns ett flertal hil av trddgnagande insekter. I dessa hil kriipo
nigra ex. ar C. fililorme ut och in. Ftirsta fyndet gjordes den 3o juni
rg52- Det sist iakttagna ex. patrefiades den 7 september. Trots ivrigt
siikande efter arten pi ekar i omgivningen patre{fades inga individ pa
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Fig- r. Fyrdplats 16r Colydium lililotne F. Stockholm. Foto fatr{

Fig. 2. Det lj av ekea, pe vilke! Colydhan lalilorm. logs. Foto ,jjrt.
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andra ekar dn den oran beskrivrn. Flera ex. av :lllecula morio F. er-
htillos dock i utblte av siikandet. Tillsammans med C. liliJorne shgs
flera ex. av Hylrolrhloeus foscrntrts F., som troligen har liknande lev-
nadssitt.

Orche sia lascirta ll1.

Ett cx. togs rlen zz maj 1947 pi en al pi Lidingti.

Aniso-rya luscula Ill.
Tre ex. av A. fwscala samt nigra ex. av Tropideres sepicola F.,

Phloeotrya rulipes Gyll och Cono|al|us testoceus Ol. antrifiades vid
slaghivning p6 ek och avenbok i biirjan av juli r95.I i Halltorp.

Prionl,chus fi elanqrius Gerot.

Ett ex. av denna art togs i juli 1947 vid Bl.rum pi tiland.

' Osmodcrma eremita Scop.

Denna art synes ha ett fast tillhell i flera gamla ekar i ett begrinsat
omride vid Biida pi norra 6land. Flera ex. ha nimligen iakttagits
Iran slutet av juli till mitten av augusti r948-I95t.

Obrian cantharinum L.

En puppa av denna art antreffades under barken av en stor stubbe
av Populus den zo juni 1952. Puppan kldckes den z3 juni. Talrika
rester av iy'ec-ydalis najor L. befunno sig i gangar i samma stubbe.

Pyrrhiditu sanguitrnou L.

Fem ex. av P. sanguineuu togos pa ekstockar tillsammans rued P/r1-
uatodcs alni L., Plagiolotus dctritus L. och P. orcttoltts L. samt Xy/o-
trechus antilofe Schtjnh. i biirjan av juli r95I i tjstra Smiland. X. ozli-
lofe var mvcket vanlig rgir tiver ett stort omri<le frin Hornsti till
Striimserunr. Tore \\'idenfalk har ureddelat. att X. qntilo1a var Pifal-
lande vanlig iven r94g men siillsl'nt rg5o, rarfiir uran kan antaga att
un'ecklingstiden dr tvi ir.

\-id Striinrserurr fijrekonrmo ett flertal sandiidlor. Laccrta agilis 1..,
som vid denna tid kunde konstateras till stor del leva av X. czlilopc
och .lgrilus sulcicollis I ac.

-llcsoso rrcDttlosa F.

Ett ex. vid slaghivning i Halltorp den lo juli I95t.
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S a penla similis l-zich-
Tre ex. av S. sinilrs antriffades den 4 juli 19146 pi en mindre sj.lg

pi Lidingti. Den z4 juni 1949 togs i nerheten ett ex.

Saperda perlorata Pall.
Arten synes vara rimligen utbredd iiver Liding6n, dl de flesta pi-

triffade ftir arten limpliga yngeltred ha befunnits vara angripna av
S. perlorata.
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