
Anteckningat om svenska skalbaggar. XI.

THURE PALII

Amara nigicornis Thoms. (melanocera Tschit.) iir en av slaktets seU-
sl,'ntaste och minst kenda arter, i motsats till flertalet av de 6wiga kultur-
skyende och sannolikt speciellt tillhttrande skogslaunan i norra Sverige.
Pi ett 6r 1953 brent, stort hygge i Arvidsjaurs sn (Pite Lpm.) fann jag
f6rst den ro/6 1955 r Q urder en sten och dd.refter den r7-r9/8 r j och
z QQ, som nattetid vandrat och falit ner i djupa gropar, ur vilka de ej
kunde ta sig upp. Hygget (fig. r) var 2innu svart av branden men hade hir
och var invandrande bestind w Chamaenerium och Deschanpsia (Airul
lleruosa. forden utgjordes av en finkomig mordl med mosand som hurrrd-
bestindsdel.

De nastan meterdjupa groparna hade i stort antal grevts upp tvars
dver hygget i samband med uppsiittandet av en rad nya sndskermar.
Under de fi dagar groparna voro d,ppna visade de sig vara utmd.rkta
fillor ltir {i.ngst av hyggets markdjur, som under vanliga fijrhe[anden iiro
svS.ritkomliga. Som exempel pi vad de innehtillo uppraknas i det fdliande
samtliga iakttagna c arabi der, resultatet av tre inventeringar under lika
mAnga dagar. Av andra familjer voro staphylinider, byrrhider, curculio-
nider och scolytider vanligast. Minst ett roo-tal olika djurarter hade fallit
ner i gropama, ddribland aven nebbmdss, sorkar och grodor. Sltet
med understikningen var att fdr biologiska fdrsdk komma <iver levande
material av plantskadegdraren Oliorrhynchus d.ubias Strdm., vilket ocksi.
lyckades.

Carabus glabatrus Payk. - Ett eller flera ex. i nestan varje grop och
even larver. - C. dolaceus L. - Endast enstaka larver sedda. - Notio-
philus aquaticus L. - Ej sa[s. - N. Gerruinyi Fauv. - Ej siills. - Zozi-
cen pilicornis F. - Flera ex. - Miscod.eru arclica Payk. - Talrik. -Palrobus assimilis Chaud. - Ej sa[s. - Tichocellus cognatus Gyll. -Flera ex. - Harpalus luliginosus Duft. - r ex. - Amara nigricornts
Thoms. - 3 ex. - A, Queaseli Sch6nh. - 3 e:r. - Ple/ostichus adstrictrts
Eschz- - Ej sI\Ds. - Calalhus melanocephalus L. - Flera. ex. - C . miuo-
Iterus D1!ll. - Ej se s. Cymind.is oo|orarioturl L. - 8 ex.

Dessutom tillvaratogos iinou ej bestiimda larver av flera carabidarter.
Caldhus micropterus Duft. - Den 23/8 1955 fann jag pi Hamra

kronopark (Dlr.) under mossa pe rotbenet av en grov gran en puppa, som
klicktes tre dagar senare.
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Fig. r. Ar 1953 brant hygge i Arvidsjaurs sockeD (Pite Lpm.), 4oo m. 6. h. FyDdplats
(d.r Amt ra nigicorlis ThoDs. r9/8 1955. - Foto: fatrf.

Ptiliolum croaticum Matth. - Denna art torde vara fdrbisedd, eme-
dan den Htt fdrvaxlas med Pteryx suturalis Heer, som er av samma stor-
lek och fiirg och med vilken den stundom ftirekommer i sdllskap. Somma-
ren 1955 fann iag arten upprepade ginger i Bl.tforsomridet (Upl. /ilv-
karleby sn) under svampit bark pi aspar, som varit angripna av Xylo-
tlechus ruslicus L. och hade pigiende atgrepp av Saferda ferlorcta Pall.;
1948 tog iag den i flera ex. (tillsammans med Pteryx) under barken av
torrbjdrkar med angrepp u Necydalis oc}:^ Sbangalia nigripes De G. i
Jokkmokks sn (Lule Lpm.).

Lathrobiurn brunnilns F . och Juh'ipenne Grav. - Den 418 r.955
fann jag pn Hamra kronopark (Dlr.) under mossan pe rotben av grova
granar puppor av bida arterna, som klecktes 25-2218 t6p. 26-2918.

Doslles ,.lger L. - Egendomligt nog s5rnes larven till denna d,verallt
vanliga art innu ej vara (ndjaktigt) beskriven (jfr Danm. Fauna. Biller
X, 1938, s. z4r). En ski.r dasytetidlarv med svagt markerade kitinfli.ckar
pe brtistledernas ryggsida och med cerci n,Lstan utan vertor, som treffas
under sivdl barrtrads- som l<ivtriidsbark, har jag misstankt vara tiger-
larven, men visshet erhtills f6rst sedan jag lyckats kli.cka den. Ett stiirre
antal av larverna sa$ den r8/7 1955 i Haltorp (Ol.) under och inuti barken
av en ekstock, som starkt angripits av Agrilus bigu atus F. Jag tog en del
larver levande med hem ti.[sammars med barkbitar och lade alltsammans
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i en kiickningslida. Efter vinterforvaring krdpo fullvdxta larver ut i
kleckningsrt ret, \'ilket iag tog som ett tecken pa att de ville fdrpuppa sig
i jord. De isolerades di i en mindre ask tillsammans med smi barkbitar
och jord; dock sokte de sig ej ned i denna utan fdrpuppade sig ,tligt i
barken. Sedermera klacktes imagines even ur ekbarken i lAdan. Almirk-
ningsviird itr den linga pupptiden, omkring 4 veckor. Den vita-ljusrcida
puppan har jag tidigare Iunnit ute rr-16/5 och klS.ckt i slutet av maj
(Ent. Tidskr. 1953, s. r4). Imagines utfdrgades pi mindre 2in ett dygn.

Dolopius morglnatus L. - ett nattdjur. - Under den varma somma-
ren 1955 hade jag pi kvd.llen den rr juli slagit leter vid en av skogshol-
marna pi Strtimsholms kronopark (Vstml.) ld,r att tivematta i bilen.
Natten var ljum, nestan kvav, och alldeles vindstilla. Frln min plats un-
der en vidkronig, murken ek kunde jag vid mtirkrets inbrott (omkr. kl.
22Ao\ mot kvdllshimleu som bakgnnd se talrika insekter svdrma, ddr-
ibland ocksl skalbaggar. De flesta voro oltkomliga, bl.a. en stor, lAng-
streckt art, som jag misstenkte kunde vara Ludius lerugineus L. Med
hiven fingades emellertid i flera ex. eD annan knappare, som fltig pe
lagre htiid och belanns vara Dolofius maryinatus. Sannolikt ero eyen
itskiJliga andra elaterider nattdjur; si ir det t.ex. ej ovanligt, att man
lir se M elanotus castanipes Payk. pi. kvd)len kqrya fram ur murkna stub-
bar och ta sig en nattlig flygtur, varvid arten lockas av artificiellt ljus
och gerna svarmar kring en tdnd lampa.

Eucnemis copucina Ahr. - Det f<irsta kiinda svenska ex. av denna
art har tagits av Zetterstedt. Enligt Thomson (Skand. Col. VI, 1864, s.

52), Gri[ (Cat. Col. 1896, s.22o\ och Jansson (Ent. ^fidskr. tgz7, s. zzzl
skulle det ha skett pi Cotland. Hirav ftiranleddes jag tro, att uppgifteu i
Cat. Col. 1939, s. 6o, om 0lan d i stallet ftir Gotland som ursprung fdr Z:s
ex. berott pi en fiin'iixling av landskap (jfr Ent. Tidskr. 1955, s. r54,
fotnot). Emellertid iir katalogens uppgift riktig. Vid kontroll i Lund ge-
nom assistent B.-O. Landin visade det sig, att i Z:s egen samling intet
ex. finns men att i Thomsons sam-Iing sitter ett, som ber en etikett med
Z:s handstil: tE. cafucinus. Olandr. Detta erinrade sig dr Jansson ha sett,
ner han ftir bortat tjugo 6.r sedan arbetade med 1939 irs katalog, skrev
till mig om saken och begerde rettelse. Alttsi enlru ett bevis {tir viinnen
Antons enasti.ende minne av en detalj, som ligger lingt tillbaka i tiden
och nu iter blivit aktuell!

Chrysobothis chrysostigrna L. - Arten dr mycket utbredd inom
Arvidsjaurs socken (Pite Lpm.), d2ir jag, varhelst larver efter Idrsta upp-
tackten sdktes, fann i det niirmaste fullvuxna sadana under {tirra hiilften
av juni rg55; de levde i solexponerade barrtriidsslanor, som anvdnts till
stengsel omkring odlingar, planterade skogshyggen o.d. Virket hade
barken kvar, var 3-6" grovt, runt, handkluvet eller sigat samt hade av-
verkats ett eller htigst tve er tidigare. Veden innehtill iinnu sl. mycken
fuktighet, att barken blott med svArighet kunde bd.ndas loss med kniv.
I-arverna voro vanligast i tall, men de obsen'erades iiven i gran. Barken
Ertonol.'ls. ,1rg.77. H. t, t956
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var relatilt tunn. Pi {uruvirket syntes det mest omtyckta antreppsstiillet
vara i iivergingen mellan tum skorpbark och glansbark.

De stngrande larvg6ngarna aro skarpt inskurna i splinten och Iyllda
av tett packat gragTnjtil. Fdrpuppningen {<irsiggir oftast ett stycke in i
veden, men kan ocksi ske i den tjockare barken. Imagines klecktes 3-3o
juli samma ir. Utvecklingen 6r sannolikt normalt ettirig, ty det angripna
virket hade itminstone i ett fall ar.verkats pe fd,rsommaren 1954 och fiilj-
aktligen kunnat eggbelaggas fd,rst efter den tiden. Tillsammans med
Cbysobolhris chrysostigma levde ofta enstaka larver av eD BuPleslis-art
(ej klackt), Callidium oiolaceum L. och coriaceum Payk. (bida kliickta)
samt, talrikare, lan'er av Antharia 4-punctala De G. (i juni 2iven puppor),
Pogonochaerus lasciculalus De G. oc}r Acrnaeo|s prutensis Laich.r (kliickt).
De tre senare artema fd,rekommo, Iiksom Callidium-afteroa, dock iiven i
mera uttorkat virke med lossnad bark. Det viickte en viss Itirvening, att
en si utpriiglad graninsekt som Callidium coriaceum undantagsvis ocksi
kan utvecklas i tall, t.o.m. i sigade ytbriider med kvarsittande bark
(s. k. bakar) av detta tredslag.

Gyllenhal, Thomson och de flesta mellaneuropeiska {orskare ha haft
uppfattningen, ?rtt Ch. chrysostigma skulle utvecklas i ek och andra ldv-
trad. Detta er emellertid ett misstag; felet kan miijligen bero pe att arten
urspnragligen ftirvaxlats med alliris F. och att det sedan okritiskt upp-
repats av andra. Bl.a. Saalas (Ann. Ent. Fenn. 1938, s. 33 38) har tilt-
rettalagt denna sak. I Sverige lever av allt alt ddma chrysosligma lJte-
slutande i barrtriidsvirke och allinis uteslutande i ldvtrddsvirke,
speciellt ek.

De fullbildade insekterna 6ro sirdeles snabba och vaksamma och likna
i sitt upptradande nestan mera flugor iin skalbaggar. De kunna i vackert
veder blixtsnabbt dyka upp pi farskt barrtredsvirke med tunn bark, pl
vilket de sola sig eller leta iiggl6ggaingsplatser, och aro, om de skremmas,
i niista tigonbtick lika hastigt borta igen. De sll sig diiremot aldrig ned i
blommor, i motsats ttll Anlhaxia 4+ukctota. som har den egenheten att
bestika endast gula blommor (t.ex. Hieracium).

Cucujus cinnoberinus Scop. -Ndr 
jag dcn rr/8 rg55 inspekterade en

samling brandskadade ekar vid Bitlors i Alvkarleby socken (jfr Ent.
Tidskr. 1955, s. 40-45), hade de z- eller 3-ririga Cucuius-lawerna almant
biirlat ftirpuppa sig och en del puppor kleckts. Utvecklingen var pi grund
av den kalla Idrsommaren atminstone ett par veckor f6rsenad. Hervid
lade jag miirke till en detalj, som iag aldrig Itirut sett och ej heller funnit
omnemnd i litteraturen. I asp fiirpuppar sig arten vanligen inuti det of-
tast mdktiga bastskiktet pi barkens insida utan att inretta nagon serskild
puppkammare. Men i ekama vid Bitfors, som hade en relativt tunn bark
med n:istar uttorkat bastlager, hade larverna med stor konstfardighet

r Dentre och nerstl.etrde arters biologi kommer att bli I6reEU f6r en serskild
uppsa8.

Entonol. Ts- Ary. zZ. H. r, 1956
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Fit. 2. Puppkammare 
^v 

Cucuius cinnabcrirtls Scop. pa insidaD a.v ekbark. Batfors i
-\lvkarleby socken (L ppl.). r r/8 1955. - Foto: 16rI.

inrettat puppkammare, ej olika dem som Rhagium-larverna bruka g6ra
(fig. z). Barken hade pi insidan grunt urholkats och spinoma prydligt
ordnats i en krans omkring gropen. Pa ett par sta[en-funnos inda till f5rra
sidana puppkammare alldeles bredvid varandra. Aven de mogna och
utfargade skalbaggarna Hgo fortfarande kvar i kamrarna. Det var ftirsta
gingen som jag lyckats Ia se ett st6rre antal av de vackra (och i Uppland
fridlysta) skalbaggama klackta under fullt naturliga fiirhillanden. Aven
ddr Cucuius er relativt vanlig ser man mycket lite till imagines, medan
diremot larvema ero ldtta att upptacka samt att uppf6da och kldcka.

Ernobius eq)lonatus Mannh. 5r enligt Saalas (Die Fichtenkefer
Finnlands II. 1923, s. rg9) en mycket typisk graninsekt. Sa trefias
arten i regel ocksi i Sverige, dir den iir vanlig i dverfiga granskogar i
Norrland. Det var darftir oviintat att den 4/6 rg55 linna utbredda larv-
antrepp av arten pi t alt i Arvidsjaurs socken (Pite Lpm.). I sigade bakar
$tbrader) med kvarsittande, lnnu Irisk och r5tt tjock bark (skorpbark)
petraffades talrika Ernobius-lawer sildl inuti ba.rken som i ytan av veden.
Bakarna hade anvents till stdngsel i en rismosse och nyligen satts upp.
Nigra delar av virket togos med hem, diir larverna {ortsatte att eta f6r
att fttrpuppa sig och klickas i september samma ir. Utvecklingen hade
varit ettirig. I samma virke levde larver av Anlhaxia 4-punctalo L.,
Cbysobothris chrysostigrua L., en Buprestis-rrl, et Callidium-aft oclt
Pogonochaerus lasciculalus De G.

Etttot,lol. Ts. S/g. ZZ. H. I, 1956
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Oedemera flatipes E. - Arten har i Nordeuropa en egendomlig
utbredning. I Sverige har den antreffats i de flesta syd- och mellansvenska
landskap, i Norge vid Oslo och Holmestrand. Diremot ir den ei funnen
vare sig i Danmark eller Finland. Frin norra Tyskland ftireligga endast
sporadiska fynd av arten, som uppgives ha sin hurr.rdutbredning i Syd-
europa och s6dra Mellaneuropa. Den isolerade skandinaviska f6rekomsten
verkar diirfdr svirfdrklarlig, i all slmnerhet som arten i Sverige enligt upp-
gifter i litteraturen ej skall vara sirskilt seUsynt. Sjiilv har jag dock aldrig
lyckats finna den i virt land ftirrin i mitten av juli 1955 vid Grankulla-
vilen pe Oland, der den pi en lastageplatsmed engsvegetation i blandskog
av tall, ek och andra l6ltriid I<irekom talrikt i blomflockarna av Laser-

fitium latilolium. Miirkligt nog dominerade flaripes pA. denna lokal, me-
dan de 6wiga och eljest vanhga Oederrela-artefira, t)ilescens L., lurida
Marsh- crch len@rala Scop., upptredde ratt sparsamt.

Scruptia Jucula Miill. - Vid undervikning den z9/5 r95z av en For-
mica sanguinea-sltck, som h6jde sig ligt dver marken nara en gammal lind
p5. Tockentin i Hj2ilmaren (Stiderm.), hittade dr Jansson och f6rf. i miingd
fullbildade ex. w Palorus depressrrs F. och likaledes talrikt en liten hete-
romer-larv, som jag vid til[?illet i friga antog vara Pqlorus-llrvet. En
nermare granskning har emellertid visat, att det i stillet ar den pi det sista
bakkroppssegmentet lett igenkenn.liga larver. av Scraplia. Denna har jag
vid upprepade till{iillen ocksi Iunnit hos Lasius brunneus I-atr. i gamla
ekar eller i narheten av mpans bo.

I England har Sczaplia rluscular visat sig vara en kollektivart. Ar r94o
beskrev A. A. Allen (Ent. Monthty Mag., s. 56-581 S. testacea, som skiljes
fr n luscula genom flera konstanta kannetecken. Den nya arten torde b6ra
efterstikas iven hos oss. I min samling med z3 ex. fri.n olika svenska loka-
ler finns enbart /nscala.

Anthicus hisltidus Rossi har, sevitt man vet, en isolerad nordeuropeisk
fdrekomst i sddra Sverige, der arten enligt Cat. Col. 1939 har tagits i
Blekinge, enligt Grill 1896 ocksi i ett par andra landskap. Om levnads-
sd.ttet har hitintills ingenting varit bekant. I mitten av juli 1955 fann jag
arten sparsamt vid Bdda pl norra Oland, diir den levde vid havsstranden
i sdllskap med. A. bilascialus Rossi. Den It rekom ett stycke frin vattnet
pi den torra, av solen upphettade sanden och hade mitt pe dagen sdkt
skydd under tdngruskor och torkande kospillning. Trots hettan hade den
dock ej grivt ner sig i saaden. Arten kiinns latt igen pi fdrgen och punk-
teringen, diiremot ei autid pi de linga kroppsborsten, som pa flera av
mina exemplar voro nestan helt bortndtta, serskilt pe benen.

Cyflanaspls phalatata GerIJ:.. - Arten ar Idrut kend frin mellersta
OlanG ldvskogar och der - i Halltorps hage - Iann jag den ocks.i. r9/7
1955 tillsammans med bl.a. tabika Mo ellislena NeuwaMeggiana Parz.
pi blommande Lasettitiurn. Lokalen var en glanta i skogen med yppig
drtvetetation, dir halvskugga ridde sttirre delen av dagen. Sannolikt
har Cyrtanaslts samma lel'nadssatt som ,4 zasfs, dvs. med larven i mur-

Ettornol- Tt. Arg. ?2. H. r, 1956
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ket virke och den fullbi.ldade skalbaggen som poIenetare i blommor.
G. Dahlgren, som upptackt arten pi Oland, tog den pi ett gammalt ris-
giirde i hagen (Ent. Tidskr. 1953, s. r59).

Eledono ogaicola Hbst. - Denna art har jag fiirut alltid tagit i
Polypotus sulphureus, siirskilt pi gamla ekar. I-arverna leva i de ktittiga
delarna av svampen och sdka sig vid fdrpuppningen vanligen in i mera
uttorkade partier, ddr de merendels trdffas i stora kolonier. Vid khck-
ning av Eucnemis calueina Ahr. ur ruttnande almved i Strdmsholms-
trakten (Vstn .) (jfr Ent. Tidskr. 1955, s. r49rr55) framkommo emeller-
tid ovantat ocks6. ett to-tal Eledona agaricola. Veden saknade svamp-
Iruktkroppar men hade, dAr larvema levat och fdrpuppat sig, en
lucker och mycelhaltig konsistens.

Diaperis boleti L. - I ett stort exemplar av Polyporus squorlosus,
som sommaren rg55 vuxit fram pi en gammal l6nn i Strdmsholmstrakten
(Vstml.), hittade jag pi senhdsten samma i.r talrika puppor och ny-
khckta imagines samt enstaka larver av Dio.feris bol€ti. Puppoma be-
funno sig ej endast vid svampbasen utan lika mycket i andra delar arr
svampkroppen. Ddrfiir rider det intet tvivel om utvecklingstiden, som i
detta fall fdr flertalet av larverna miste ha varit en enda sommar. Iakt-
tagelsen star i visst motsatsfiirhillande titl en uppgift i Danm. Fauna
(Biller XII 1945, s. 256), der det sdgs, att larverna skulle dvervintra minst
en ging, innan de 6ro fulh.u-rna.

Cetonit aurata L. ab. piligera Muls. - En murken bokstam, som
fallit omkull i sydbranten vid Alvastra grusgropar (Og.), hade varit bo-
platsen fdr talrrka Celonia-lawer. Ndr jag den 3o/4 1955 besttkte lokalen
(fttr att se elter Pseudocleonus grammicus Panz.), fanns blott enstaka
Celonta-larver kvar i stammen; de flesta hade ldmnat denna och sdkt sig
ner i jorden, ddr de uppehdllo sig under stenar och vid vd.xtrtitter. De voro
fulh'r.rxna och uppenbarligen beredda till idrpuppning i marken. Sam-
tidigt antraffade jag pi samma stdllen ett ro-tal imagines, som alla h6ra
till den lAnghiriga form av arten, som fett ett serskilt namn, ab. piligerc
Muls.

Tetropium castonaeum L- - I en del av kronoparken Bdda pi Oland
har efter januaristormen 1954 I6rekommit svara skador av barkbock pl
gammal granskog. Arten har khckts ur de vedprover, som jegmiistare
P.-G. Arne sdnt mig, och befunnits uteslutandevaraTebofiurn costarwum
L. Ei nog med att insekten tillsanmans med barkborrar astadkommit
fysiologiska skador pi granarna; den hade ocksa tekniskt skadat virket
i mycket h6gre trad en som ar vanligt vid barkbockangrepp. Normalt
f6rpuppar sig Tetlo|ium-lan et hdgst 2-3 cm in i splinten och ibland - i
tjockbarkiga granar - ej alls i veden utan i barken. I Bfia-granarna
d.gde ftirpuppniagen utan undantag rum i veden och till stor del djupt in
i denna, d.nda till ro cm och dardver. Vid sAgningen maste diirfdr avse-
verda vtkesmengder kasseras Itir kvalificerat bruk. De flesta stockarna
voro utan r6ta eller andra svampskador. Sannolikt ar det dns torra klimat
E onol- Ts. )rg. Zi- H- r, ry56
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och virkets relativt l6sa beskaffenhet, som medverkat till larvernas be-
ndgenhet att trenga lingre in i veden an normalt.

Dtemotes etongatus (Gyll.) och flitidipennis (Thoms.). - Med viss-
het kan nu segas, att nilidilennis iir vir vanliga art, som fdrekommer
Sk.-Lpl., medan elongalus stmes ha en mycket inskriinkt utbredning och
hittills blott kunnat pivisas frin Og., Ol., Gtl. och G. Sandttn. Under
somrama 1954 och 1955 har jag under resor i hela landet blott en enda
ging lyckats alerhnna elongatas, niimligen p6 Bdda kronopark (Ol.), diir
ett fatal ex. pitriiffades i mycket grova tallstubbar tillsammans med tal-
ika nitidipennis.

TtyPoPhroeus. - I uppsatsen rNotes on some species of Hyl,asles Er.
and. Trypophloeus Fairm.r (Ent. Medd. XXVII 1955, s. 169-185) har
Victor Hansen utrett de nordiska arterna och givit oss verkligt anvand-
bara tabeller f6r bestaimning av de kritiska arterna. Fdr att skilja dessa
(sedan de efter ingiende undersdkningar kunnat fixeras) har han anvant
sig av de hanliga genitalierna och andra fdrut ej alls etler ftiga beaktade
kennetecken. Betreflande de svenska TtyPophloeus-axterrLa ha {6ljande
andringar skett:

T. granulatus Ratz. utgir ur svenska faunan; saknas even i iivriga
nordiska ldnder.

T. Palrni V . Hans. ersetter den art, som av mig kallats ? discedets Egg.

--T. grothi Hagedom tillkommer; av denna {innes i min sam.ling ex. frin
Ol., Smil. och Og.

(7. alni Lindem., innu ej tunnen i Sverige, as|erutus Gyll. och Displ-
zalns Egg. kvarsti).

Dtyocoetes som plantskadegdrare. - Den varma sommaren 1955 har
varit ett glmnsamt er fdr snltbaggar och bastborrar. Som skadeg<irare
pa phntor observerade jag p5. Kinne revir i Vilsterg<itland under sen-
hdsten ocksi Dryocoetes hectographus Reitt., som vdl i regel anses vara en
alldeles ofarlig skogsinsekt. Arten levde tillsammans med Hylastes cuni-
cularius Er. pi 5-Ariga granplantor (ej gesarolbehandlade och utsatta
hiisten 1954) och hade liksom denna insekt grSvt sig in vid rothalsen, dir
barken flickvis gnagdes. Dock fdrekom arten sparsamt i f6rhillande till
snltbaggar och bastborrar. Senare erhdll jag frin skogsmdstare G. Ny-
tren prov pA liknande skadegdrelse, som drabbat tallplantor pa sand-
marker i 6stra Skine och ddr uppgavs vara ganska utbredd. I dessa lall
var det den nerstaende och siiderut vanligare arten autogruphus R:alzb.,
som gjort skadorna.
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