
Iakttagelser dver skalbag gar ftin Norrbotten.

STIG LUNDBERG

Under 1955 har iag gjort en del ia.kttagelser <iver Coleoptera i Norr-
botten och redovisar hiir nedan nlgra intressantare observationer. Dess-
utom ero nigra fynd frAn andra er medtagna. I dessa lall anges ertalet
elter datum lttr Iyndet. De med I utmarkta artema aro nya Id,r
landskapet.

Dentiallis borealis ?tyk. Vanlig i murkna stubbar och ligor av bjdrk
i Kalixtrakten. Intagaa larver kliicktes efter en pupptid pn ca r vecka.

,Dicerca acuminala Pall. I6rekommer aUment i stubbar av bjdrk,
dock helst i de delar av stammen, som iiro barkfallna och solex-
ponerade. I den soltorkade, gri, mycket hirda ytveden pi sidana
barkldsa partier slin8ra gingaraa fram ofta i grinsen mot den ltisare
inre veden. Utvecklingen er atminstone 3-trig. Ofta finnas i samma
bjork Necydalis major L., Strangal,ia nigipes De G. och Anlhribus
albinus L., vilkas flyghal dock iro runda, ej ovala som Dicclc4-artens.
!-a.nligast er denna i grd!'re stubbar men har i ett fau patreflats som
larv ca r m h<;gt i en ca 3 cm grov, hah.torr bj<irk pA en m5n, vilken
fdr 6wigt var angripen av en Agrilus-att (troli.gen riridis L.) samt
Magdalis carbonaria L. Den sena sorruaren rg55 pitriitfades bl. a.
en puppa vid Overkalix 29.7., vilken klecktes tvi dagar senare, och
3.8. httggos pi en annan lokal 3 imagines fram ur nigra stubbar, vilka
dessutom voro angripna av Upis ceramboid,es L.

*Diurca moesla Fabr. Av denna art hdgg jag i oktober fram rester i
en ca r dm grov, tor och vindfallen grau z mil NO om Kalix. Exem-
plaret kunde bestemmas pA halsskdlden (det. Th. Palm). Troligen
hade det ddtt pa grund av att granen fzillts och kommit att ligga
f6r skuggigt till.

Den 2.8. 1956 hiigg jag fram flera ljolirsimagines av Dicerca moesta.
ur tve Brova, ddende tallar, som stodo Iritt pl ett kalhygge. Arten
hat silunda i Norrbotten konstaterats ftirekomma i sivdl tall som
gran. Utveckling i gran 2ir tidigare kand frin Finland (Saalas), medan
arten i Mellaneuropa uteslutande skall leva i tall (enl. Palrn).

Vid olika tiIfalen har jag i gamla timmervaiggar och solexponerade
2ildre planlor patreffat buprestidlarver, som fdrmodats vara Dicerca
moesla- DiL jag under viren 1956 lyckades kldcka 3 sidana larver,
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Fig r. TaU med an$epp (i sp.ickaD pl stan\mefi) 
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Dic.lcd ,iocsra, Irptlt/o tilc ns
oclr L. inerspectald. - StorhedeD, 3 mil NO oE Kalix. Foto: Iiirf.

visade det sig emellertid, att de tillhdrde Buftestis rustica L. Denbe-
skrivning starnmande frin Reitler av larven tiU denna art, som finnes
i Danmarks Fauna, torde vara felaktig.

'Poecihnota oariolosa Payk. har visat sig fiirekomma allmant i snart
sagt varie liimplig asp, dvs. helst solexponerade, slcovelbarkiga, ildre
tred. Angrepp av arten konstaterades f<irst av Nils Hdglund i mitten
av iuli, di vi funno en ca 15 cm grov, halvdtid asp med starka an-
grepp i saviil bark som ved av en praktbagge. Nigra imagines eller
imagofragment lyckades vi ej finna men deremot en fullvdxt larv i
veden av en solexponerad rot. Jag b,tirjade dtirefter undersdka liknande
aspar och nigra dagar senare kunde jag faststiilla arten genom imago-
fynd, denna ging i barken av en stubbe. Ddrefter har jag antrdffat
arten ftirutom i Kalix- och Overkalixtrakten even vid Rl.neA. Till synes
friska aspar kunna vara angripna och vanligen Idrekommer angreppen
i barken, dock ofta even i yttersta vedskiktet. Utvecklingen torde
i Norrbotten vara 3-irig och den fullvi.xta larven har visat sig vara
liitt att khcka. Jag tog sdledes 24.8. hem en larv, som efter ca 2
menader ute i kylan 25.ro, Itirdes in i rumsvd,rme. Den rr.8. fdr-
puppade den sig. Ytterligare nAgra larver togos in ro.rr. och tl/e
Eltottol. Ts. Arg- 77. H- z-q, 1956
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av dessa khcktes redan z.rz., en tredje 5.r2. och en fjtirde, som f6r-
puppade sig ro.r2., kHcktes r5.r2. Arten ir av allt att d6ma primiir
skadegdrare och fer pa ett senare stadium hjiilp 

^v 
*Xylntrechus

lusticus L. och *Tfy,ophloeus-arter, av vilka i Norrbotten hittills aspr-
ralus Gyll. och bispinulus Egg. konstaterats.

B*prestis hatmorrhoidalis Hbst och rustica L. Imagofragment av 8.
hacmorrhoidalis ha i ett par fall antralfats i gamla grova tallar. Arten
tycks inte leva i helt ddd ved i motsats till B. rustica, vilken oftast
utvecklas i torr ved, jiirnviigssyllar, veggtimmer, plankor o. d., diir
den tillsammans med. Leplura inexsPec'lalo Janss. & Sjdb. kan f6r-
orsaka betydande teknisk skada. I ett fall {tirekom ras&ca talrikt i en
stubbe av gran.

*Calitys scabra Thunb. Den 2r.6. pitreffade jag ca 5 mil NV om
Kalix ett flertal imagines och larver av Ostotna lerruginea L. i rot-
partiet av en vindfaUd torrgran. Jag hdgg loss n6"gra bitar av den
miuka, av kryrmpningsrdta uppluckrade veden och undersdkte dem
efter hemkomsten. Av en ren slump tittade iag litet nermare pe, som
jag trodde, en treflisa och fann, att det i stdllet var en skalbagge,
Calitys scabra, som pi hela dversidan iir utrustad med krokiga taggar,
pi vilka triimjtil latt fastnar och verkar som kamouflage. Arten torde
s6kerligen fdrekomma alknennare en kent er men fdrbises litt pi grund
av denna kamouflering.

Lado J elshyi Wank. fijrekommer allmdnt i Kalix- och Overkalix-
trakten, framfdr allt i giingarna av Polygraphus subopatus Thoms. Van-
[gen petraffas larver av olika storlekar, vilket tyder pi itminstone
2-erig utveckling. Imago, som ktiicks pi senhcisten, dvervintrar.

Mycelolhagus luluicollis Fabr. Funnen dels 25.r. 1956 i r ex. under
barken av en steende torrgran, dels 6.5. 1955 under barken p5. en
aspstubbe.

*Scytnnus limbatus 9teph. Under slaghivning 9.7. pa bl. a. midsom-
marblomster (Geraniun sihtdicum) strax S om Moriihv pe en engspEtt
i skogen intill Kalix6lven fick jag en Scynnus-art, vilken av PaIm
bestamts lill limbalus Steph., av Palrn tidigare taSen i Jemtland sAsom
ny 16r Nordeuropa. En annan arl, ,Sc, lliat gularr's, hivades i t ex- 7.6.
rg53 nagra mil N om Overkalix pi sm6rboll (Trollius eurofaeusl -

*Ptilinus luscus Geoth. Den ro.rr. iakttog jag p6. sydsidan av en
torr aspstubbe talrika flyghil av en anobiid, som pi framletade d6da
imagines kunde bestemmas tilJ Ptilinus frscrrs. Denna art dr f6rut nord-
ligast k?ind lrin Jiimtland och torde vara mycket siillsynt i Kalix-
trakten. Trots irrigt s6kande har jag endast funnit angrepp i den
ryssnaimnda stubben. Sommaren r95r tog jag for tiwigt arten si.som
ny f6r Dalama vid Malingsbo.

*Anobium rulipes Fa.br., likaledes tidigare ej k:ind N om Jemthnd,
iir i Norrbotten petreffad i blde gliat, silg och bjdrk.

*Caloprs setalicornls L. Den r7.-r8.8. undersOkte jag i Overkalix-
Entonol- Ts. Arg. Zz. H. 2-4, rgstt
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trakten ett flertal staende torrgranar, vilka i nedre delen voro starkt
ang pna av denna an och Xylita laaigala Hell. Utgingsh&len voro negot
ovala och beliigna pi sydsidan av stammen. Vid denna tidpunkt fanns
det gott om sAvdl imagines som larver och aven en puppa pS.haffades.

Pytho abieticola J. Sahlb. Flera imagines, nigra nykldckta, antrif-
{ades r5.9. i en granllga vid Smetresk N om Tdre. Arten, som ar alrnen
omlring Kalix och Overkalix, tycks dock dvervintra uteslutande som
larv.

Pytho hohtensis Sahlb. Pi den lokal vid Overkalix, som omnemnes
i Ent. Tidskr. 1955, sid. 166, 6r denna art hittills Iunnen i 5 granldgor.
Anrniirkningsvdrt uog tycks arten ej, som tidigare ansetts, vara bunden
till grova, tjockbarkiga ligor. Trots att grdvre, till synes lemplgare
stammar funnos pe platsen, petraffades niimligen flertalet larver, ej
mindre iin ca 50, i ett och samma vindfiilte jimnt f<irdelade {rin roten
mot toppendan, tills stammens tjocklek nedgick till 7-8 cm. Nigra
andra larver antraffades i en avhuggen topp av samma ringa dimension.
Det avgtirande tycks vara, att rett fultighet rider, och arten a-r av
denna anledning besviirlig att fdda upp. En larv, som togs r3.7., f6r-
puppades 2t.2. ocb kHcktes 5.8., en annan fdrpuppades 4.8. och klilck-
tes r5.8. Den ro.8. iakttogos ftjrpuppningsfiirdiga larver i det fria.
Lokalen, hittiUs den enda, dar arten pitreffats, ligger i nordsluttning
och dr starkt beskuggad. I samma lAgor funnos fdr dwigt larver even
av de bida andra Pyrro-arterna.

.Orccesia lachiata ll1. Den rz.ro. tog jag nigra imagines jimte larver
av denna art under barken pi en liten vindfAlld gran. En av larvema
fdrpuppades 25.rr. samt klacktes 2.r2. Arten dvervintrar alltsi sivil
i larv- som imagostadiet och utvecklingen ar minst 2-arig.

*Abd.eru lleruosa Payk. 2 ex. 24.7. pe stammen av en torkande gr6.al
pi Halsd i Kalix skdrgird.

*Ziloru leruginea Payk. ftirekornmer allmint och har i ett {all kon-
staterats d,veryintra som imago. Silunda antriflades ett ro-tal imagines
jdmte flera lawer zg.z. 1956 u.nder barken av en viudf5.lld gran.

*Melandrya dubia Scha)\. Ej ovanlig i ddende bjdrkar, der larvema
pitriilfas i nedre delen av stanunen. Gingarna dro mycket karakte-
dstiska med sina av nigon svamp svartfargade veggar och slinga sig
fram i l<is rtitved. Den 5.6. togos 2 puppor och nigra larver. En av
dessa fdrpuppades 6.6. Klackningen skedde rz.-14.6.

.Mycelochara obscura Zett. utvecklas i murkna stubbar och imago
pi.trdffas vanligen springande pA utsidan av dessa. Den rr.6. togs ur
en granstubbe en puppa, vilken klacktes 14.6. Den r8.rr. antreffades
ett flertal larver i en ca r dm grov granstubbe, diir de av allt att ddma
levde av den murkna veden. Imagines ha petreffats ,.2. 1953, tg.,2r.
oc}r 24-7.1955.

*Scaphidema metalltcum Fabr. Antrdlfad bl. a. i ett flertal imagines
7.3.8. under graalgrenar pe stranden av nigra oar i Kalix skiirgard.
Etonol. Ts. ,1rg. IZ. H. 2-4, rgi6
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Nothorrhira mwicata Dalm. Hittills har angepp iakttagits i 4 tallar
i Overkalixtrakten, samtliga mycket gamla med tjock skrovelbark och
starkt solexponerade.

*Tebopium caslaneurn L. och *fuscum Fabr. Bida arterna ha kldckts
ur granar, tuscum hitttlls endast ur ett vindfiille, medan cestaneum lore-
kommer allrni.nt.

Necydalis ma|or L. I en sdlg med gamla angrepp av Aromia maschala
L., Xylahechus pantherinus Saven. och Sape a scalaris L. fiirekommo
iiven larver av Necydalis.

.Saperd.a similis Laich. I nyssnimnda siilg funnos ocksa lan'er av
en annan Sapeda-arl. Lyckade kliickningar visade, att det var frega
om 5. sirzrTis, vars klinda nordgrdns hiirigenom fllttats fran Vlrmland-
Uppland till Norrbottens tustland. Bl. a. tog jag r3.4. 1956 in en larv,
som f6rpuppades 2t.4. och klacktes 6.5. -{rten ar nu ftir tiwigt funnen
pe ett tiotal lokaler i Kalix nedre iilvdal sant tabikt pl en lokal
vid Boden. I-amtvecklingen er i Norrbotten 3-erig mot normalt 2-arig
i Mellansverige (Leiler i Ent. Tidslc. 1956, sid. 75). Aven strax utanfdr
Suntlsvall har jag p6triiffat angrepp av arten,. vilket tyder pe att den,
itminstone efter kusten, fdrekommer hela viigen ned till Uppland.

Leptule ir.erslectara Janss. & Sjiib. Utvecklingen hos denna vanliga
art Ar niistan helt obeskriven. Palm har klickt r ex. ur en arms8rov
stamdel av en Hansenia-gran (Ent. Tidskr. 19146, sid. 136). I Kalix-
trakten ftirekommer den vanligast i gamla granstubbar men har dess-
utom kleckts ur torra eller torkande tallar. \'idare har iag funnit den
(larver och imagofragment) i ladu- och husvaggar samt alment i gamla
telefonstolpar. Arten iir saledes ej siirskilt fordrande, nir det giiller
treets beskaffenhet.

Leptwa vbens L. Den 2r.5. h<iggs en larv fram ur en telefonstolpe,
i vilken {dr dwigt funnos larver av L. inexspectata och flvghiLt av bida
artema. Larven l<irpuppades 26.5. och khcktes 5.6. Dessa tvi Leptula-
arter torde istadkomma ganska avseviirda tekniska skador.

*Eaemonta alpend,iculsta Panz. Vid en roddtur 29.7. 6ver en l-ik av
sjdn Kdhjarv ca 2,5 mil V om Overkalix drog jag upp nagra stend
av Potamogetnn nalans med rdttema fdr att se, om pi dem ftirekom
nigot Donacia-art. Till min f<irvining fann jag siviil kokonger, med
puppor i, som larver av Haemonia appendiculata, en art, som tidigare
tagits upp till Dalarna och Giistrikland, och vilken jag r95o tog i
Osbysjdn i Djursholm som ny frir Uppland. Arten torde vara starkt
fdrbisedd pi grund av att den tillbringar hela sitt liv under vattnet.
Nigra puppor, som togos hem, khcktes omkring den 5.8.

Av sliiktingen llaemania mulica Fabr. togos 8.8. larver och en puppa
pi Mal<iren, Kalix skirgird, pa r6tterna av en vattenvext, troliten
ilrsdrv (Zan*ichellia palustris\. Denna art iir tidigare tagen i Norr-
botten men S dirom ftirst i Uppland. Den torde likaledes fcirekomma
hela vigen ned.

13-56310: Entonol. Ts. )rg. 77. H. z-.7, 1956
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,Donacia aercirolorea Brahm. En puppa av denna art togs pi en
vattenvext i Korpik-tn intill b1,n med samma namn ca 2 mil NO om
IIa)trx 22.2, Puppan klicktes 5.8.

+Hylcsin*s lruxini Panz. Den 8.2. togs r ex. flytande i en vatten-
tunna vid H(Esktle ca r mil S om Pitei. Flrrdet ir ganska an-
miirkningsvart, de arten utvecklas i ask och detta tredshg saknas
slsom vildvd.xande i Norrbotten.

Sluttigen kan jag meddela fdljande arter som nya f<ir Norrbotten:
Necrophorus o*pillo L. Pitei, Hdgsbtile 24.6.50. Ballolinus allinis

Payk. Lansln 18.5.55. Conosoml tesltceurrr Fabr. Korpikl ro.ro.55.
Saprinus scnisl/iatus Scriba Hdgstxile 24.6.50. Necrobio ttiolacea L.
I-ansrin 2o.6. 53. Cardiaphorus rulicollis L. Overkalix 6.55. Micrambirus
lottgitarsis J. Sallb. Kamlunge t.7.55. Sphind.as dlbrus Gyll. Halsdn,
Kalix skirgird 24.2- 55. Cis nitidus Fabr. Lansin 4.6. 53. Enwarthroa
allirue Gyll. Kalix-0verkalix allm. Ernobius ex|lanalus Mannh. Kalix-
Overkalix 

^llm. 
Pogonochaelus d.ecoratus Fairm. I-arsin och Kalix 7.53.

Lilioceis merdigera L. Lansln t.6.53. Labidoslnmis lri.denta.la L. Lznsin
20.7.55. Phytndecla rulipes De. G. Morjirv 5.8- 53. Apotterus coryli L.
Vitvattnet ro.8.53.

Fdr bestemring och kontroll av ett flertal arter ber jag hzir fn
ftamfttra mitt vd,rdsamma tack tiu laroverksadjunkt Einar Klelbeck,
f. d. provinsiallikare Oscar Sjdberg, fil. dr Thure Palm och Iolkskol-
liirare Axel Olsson.
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