
Anteckningar om svenska skalbaggar. YI

THURE PALM.

Pteroslichus punclulalus Schall. - I Svensk Faun. Rery 1948,
p. 35-37, har C. H. Lindroth lemnat en intressant skildring av coleop
terfaunan pi den tiliindska alvaren vid Greby. Han plvisar, att mark-
faunan itminstone pi sommaren iir siirskilt rik vid stengiirdesglrdar-
nas nordsida.

N?ir jag i mitten av mai r95o uppehdll mig i den ifrlgavarande trak-
ten av Oland, passade jag vid nigra tillfiillen ocksl pe att studera al-
varens markfauna. Jag Itiljde di i {drsta hand dr Lindroths anvisnin-
gar och stikte insekterna pi stenmurarnas nordsida, diir marken var
beskuggad sttirre delen av dagen och hade virmusten kvar. Men ut-
by'tet blev dAligt och lingt ifrar det viintade, vi.lket gav anle&ing till
funderhgar d,ver orsaken. Fdrst u6r jag flyttade 6ver till muramas
solsida, blev f<irhillandet ett annat - ddr fanns gott om skalba8gar
under n6.stan varje sten. Anlednhgen torde ha varit den diir tidigt pe
viren ri.dande hiigre marktemperaturen. De flesta av alvarens insekter
aro vdrmeebkande och samtidigt i behov av en viss markfuktighet.
Deras uppehAllsplats viiljes uppenbarligen med hinsS'n dartill och
kan vixla under olika lrstider.

De flesta av de skalbaggsarter dr Lindroth rd.knar upp som tlpiska
fdr alvaren Aterfunnos och diirjiimte Ptelostichus Punchiatus Schall.,
av vilken ett ex. tots under en sten, som lig pi en griskliidd lkerkant
och under sig hade rilligt med ay solen uppvii.rmd, tinnu nigot fuktig
sandmylla. Under samma sten antriffades ocksiL Agonum gracilipes
Duft. Denna art anser dr Lindroth sannolikt vara en tillf:illig gast i
Sverige, men dl den nu upprepade genger ertappats pe alvaren rett
lingt frd.n kusten, ar det vel ej uteslutet, att arten har en iven i virt
klimat fortplantningsduglig stam.
Colon d.entipes Sablb. - I Kol. Zeitschr- 1949, p. ro8-rr3, visar
G. Ihssen, att Colon tdenlipest ir en kollettivart, bestiende av dentipes
Sahlb. och linilfuum Ihssen. Bida artema finnas i llfellaneuropa och
skiljas frin varandra pe savel yttre karakterer som hanliga genitalier.
Dr Ihssen hade vid sin utredning ej typen (som fijrvaras i Helsingfors
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Museum) tillgii-nglig men drog av beskrivningen den slutsatsen, att
laans dentiPes var den art, som Sablberg 1793 namngivit.

Pi gnrnd av uppsatsen gick jag igenom och genitalundersrikte mina
svenska rderdry'esr, ett 2o-tal ex. frin Osterg6tland och Gotland. Hela
materialet slntes vara en art, men ej Ihssens denti|es ltarr snarare
finitittm, ehuru vissa skillnader i ftirhillande till denna art funnos
betriiffande peniskapselns och parameremas form. Genom viinligt till-
miitesglende av {il. mag. W. Hell6n fick jag lina och anatomiskt under-
stika Sahlbergs i-typ av dentifes. Med denna visade sig de svenska
exemplaren i min samling vara identiska. Dirpi skickade jag en del
av mitt svenska material till dr Ihssen, sarskilt med tanke pi. att detta
liksom Sahlbergs typ kunde representera en tredie arl (den'dkta den-
,#rs alltse). Dr Ihssen f<irklarade emellertid, att ver hittills konsta-
terade nordiska art er samma som hans linititurn och att skillnadema
i peniskapselns och paramerernas utseeude kulde bero pi att dessa
organdelar skrumpnat och Itirindrats nagot hos de aldre exemplaren.
Hans tolkning av typen hade emellertid blivit oriktig. Dentiqes lhsser.
maste fitljaktligen crhiilla ett nytt narnn, vilket dr Ihssen meddelat
mig skall bli dzdlosanr Ihssen. Det iterstir nu att utrdna, om den senare
arten ocksa f<irekommer i de nordiska liindema. Siirskilt pi de hanliga
genitaliema (paramcrernas behfing) iro de bida arterna letta att
skilja.
Slenus bohenicus Machulka. - I Opusc. Ent. rg5o, p. rr3-rrg, har
L. Benick :o1uetl Slenus ,a/saris-gruppens olika former och dirvid som
ny art beskrivit Palmi L. Bck. F6rst sedan uppsatsen publicerats,
har det emellertid blivit Iaststillt, att sevel S- Palmi som S. tarsalis
ssp. angulalus L. Bck f<ir tre ir sedan nybeskrivits av Machu.lka (Acta
Ent. Mus. Nat. Pragae 1947) under namnen S. bohemicus Mach. resp.
S.larcaJis ssp. ibericus Mach. Den nya svenska arten skall saluada
heta bohemicus Mach. (Palmi L. Bck). Orsaken till fdrbiseendet sam-
manhinger med att Machulka, som avled 1948, aldrig hann siinda dr
Benick n6.got sertryck ur den fdga spridda tidskriften, som pi grund av
nuvarande besvlirliga politiska fiirhilianden ej iir tillgiinglig {dr tyska
coleopterologer.
M edot apicalis Kr. och obscurellus Er. - \rid Alnarps park- och
triidgdLrdsanl?iggningar i Skine komposteras ltiv och griis i skilda hdgar
pi en skuggig plats med djup, fuktig mylla. Coleopter{aunan ar vasent-
ligt olika i dessa hdgar och vanligen rikast i griiskomposterna. Vex-
liagar i faunans sammansiittning ftilja givetvis ocksd med erstiderna
och det komposterade materialets fdrmultningsgrad. Vid ett bes6k pt
platsen den rr.8. r95o undersdkte jag bl. a. en stor ldvhtig, som kom-
posterats h6sten 1949. Dlaterialet var silunda rett ferskt och fdga
Idrmultnat, och det bestod huvudsakligen av bokldv med negon in-
blandning av mossa. De inre delama voro si fuktiga, att de ej kunde
sillas. Karaktd.rsdjuren utgjordes av daggmaskar o€h hoppstjertar.
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De senare fdrekommo i rent otroliga mAngder. Av skalbaggar funnos
blott fi arter, bland vilka Medon apicalis Kr. och obscurellus Er. samt
Habrocerus cafill,aricornis Grav. och Slllrcus-arter dominerade och kunde
insamlas i mingd. Sannolikt levde de av collembolema. I geskompos-
ter, som lago strax bredvid, saknades de bida nimnda Medofi-$terl:'a
men ersattes i dessa av Medon nigricefs Kr. och ochraceus Grw.
M edon obsolelus Nordm. - Denna art fdrvaxhs l6tt med M. o6-
scwellus E'r., och sjiilv har jag vid ett t lfe[e gjort mig skyldig till en
felbestiimaing, som jag hirmed ber att {e retta. I Ent. Tidskr. 1938,
p. rr8 meddelade jag bAde ,,l1. obsoletus och obscwellus frin sigsplns-
htigar i Grdnsinka, men en senare kontroll av beleggex. visar, att de
alla miste hdta lill obscurellus.r Felbestamningen ftirklaras darav, att
de som obsolelus uppfattade ex. alla voro honor, vilka liksom hannen
enligt Gaaglbauer (Die Kiifer von Mitteleuropa II, p. 524) skola ha
finpuukterad strupe. Hos obscurellus (bida kdnen) skulle denna diremot
enligt Ganglbauer vara Itirsedd med str<idda gr6vre punkter. Det se-
nare ar emellertid oriltigt betraffande obscwellus-honan, som i friga
om struppunkturens utseende knappast markbart skiljer sig Irin o6-
soldus. Detla har tydligt framgatt vid genomgangen av det stora 06-
scurellus-mateiralet frin Alnarp, vilket inneh6ller honor som pi huvu-
dets uadersida dro lika fint punkterade som samma kdrr av obsoletus,
medan hannama pe stmppartiet i regel ha tydliga grdwe punkter.
De avg6rande yttre skiljemarkena mellart obsolelus och obscurelhs iiro
fdrgen, som nastan alltid er mtirkare hos den fdrstniimnda arten, och
framf<ir allt hos harmen 6. bukleden, vars spets hos obsolclns dr ytterst
svagt, hos obscurellus skarpvin-kligt utskuren.

Medon obsoletus, som torde vara den sells1mtare arten, har jag i
Sverige blott funnit pi oland vid Halttorp, dar en hanne togs den
9.5. r95o bland mossa och ltiv vid kanten av brunmossekerret tister om
girden. Andra ex. har jag tagit i Syditalien i markfdrna vid ett skog-
bevuxet kdrr. Aven i Danmark har arten antreffats p5. eller invid
sumpmarker, varfrir det ser ut som om obsolelus och oDsczzallzs skulle
leva i biotoper av ganska olika karakti.r.
Dasytes aerosus Kiesw. - I Greby pl 0land undersdkte jag den
16.5. rg5o vid en 6kerren viixande slS.nbuskar, vilkas smakvistar (intill
r cm:s diam.) i stor utstrackning torkat. I den rett mdra, torra veden
hittades en och annan ConopalPus-IaN samt enstaka larver och tal-
rika puppor till en dasytid, som efter kldckning den r7-3o.5. visade sig
varc. Dasytes aeroszs. Samma art klecktes ocksi ur pi marken liggande
hassel- och hagtomskvistar med ved av liknande beskaffenhet. Ur i
narheter tillvaratagaa lindgrenar med miuk vitrdtved klecktes i mdngd
Desyles Plurtubeus Miiller. Samtliga Dasyles-larver hade Brevt ut pupp-
kanmare i sjilva veden, ofta strax under barken. Vad de levat av

1 I Cat. Col. 1939 skall fttljaktligen rcr utga ur kolumn 7 tt\r Mcdon obsoletus
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kunde ej sikert konstateras. Dasytes aerosus och plumbcus s)mas tiver-
vintra som larver i motsats till D. coeruleus De G., som jag funnit <iver-
vintra i puppstadiurn (jfr. Ent. Tidsk. r95o, p. r34).
Tillus elongalus L. - Pe S6derisen i Skine fann jag den 29.8. r9r49
Tillus-larver i gingarna hos Mehsis bulresloides L. i bokved. Ur hem-
tagna triistycken framkommo fdliarrde var imagines av blda arterna.
Cardiophorus graruineus Scop. - I det inre av en ihelig ek fann
jag den rr.5. r95o pi mellersta Olaadr ett ro-tal Ca/d,iolharus'laryer,
som med stdrsta sanaolikhet yoro grantineus. Tva. av larverna (till
s,'nes fuUvexta) togos med hem, den ena fdr uppf6ding och den andra
fdr konserverhg.s Cadiophuus-lawerna hade sillskap med larver av
Pseudocislela ceramboides L-, Allecula mario F. och Tmebrio o|acns Duft.
samt med ett par imagines och lawer a't Elater H,iorti Rye och porftarun&
Hbst. I eken hittades ockse imagofragment w Corymbitts bipuslulatus
L. Vedmicilet hade samlats i bottneu av det murkna men iianu levande
tradet och var i l,tan torrt meu li-ngre ned och intill r6tvedens samman-
hengande delar fuktigare. I-arverna till alla de nd.mnda arterna uppe-
hdllo sig serskilt piL rotbenens insida, der de Idrmodligen gnagde pe den
fastare veden. Det har niimligen vid uppltidnhgsfdrstiken visat sig,
att de ej kunna livndra sig av rmjdletr eller Atminstone enbart detta
utan ocksi fordra fast ved, Som surrogat fdr sedan angripa de stundom
de korkar, varmed fdrvariDgvdrea tillslutas.
Elaler sauguinolazlns Schrant - Artens biologi torde vara f6ga
kend. I lt vengama vid Greby pa Ohnd f"n" jag i mitten av maj rg5o
ett antal imagines i puppkammare och larver dels i en ekgrindstolpe
(tillsammans med Hyfogaru.sr, dels i pi marken liggande grenar av
hassel och dels i ett aspvintlfllle, som lag rett fuktigt och skuggigt tiU.
Den ved, i vilken larverna levde, var uppl6st av svampmycel, meu
rtitan hade ej traingt djupare in i virket, som (utom i stolpen) skyddades
av bark. Puppkammaren hade inretts i vedSrtan.
E later H j orli Rye - Det fdrsta sikra och hitintills enda kinda svenska
exemplaret av denna kreppare, taget ftir minga lr sedan av Ahlrot
i Sridermanland, anmeldes i Ent. Tidskr. ag4g, p.r7g. Den r5.5. r95o
hade jag turen att {inna ett antal ild och QQ av E. I{jorli i det inre av
en murken ekstubbe pa me ersta Oland- Platsen var beskuggad av
tita ltivsnar. Enligt uppgift av en skogshuggare, som bodde i narheten,
hade den grova eken fe ts 1926 och var di frisk. Nu hade den mist
barken och ttirjat murkna siviil init6n centmm som pl sidoma, dir
Lasius luliginasus med Amphot:is och flera. Zyrcs-arter hdllo till, d.vea-
som Hy|alus quercinus Quens. (imag., larver) och Hyioganus cinelus
Payk. (lawer)- I centrumpartiet hade utbildats en rtidaktig, delvis

I FOr ,ra.Etida stydd Eot mi[&e heDsr.nslufh saEla.re av vissa ,ayc!.et sall-
s)'nte skalbaggsartd gives hlr och pl aegra fdljaoale stillen inSe neimare trpp-
lvsningar om var f)'Ddplatsen ar belegen., Den levaDde larleo har pa setrh6sten rg5o enfiu cj l6rpuppets.
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Murken ekstubbe pe melersta Olaad med i den inre r6tvedetr E arrl Hiorli P.ye,
nig.rri,mj/s l.'a.c. oci prae{stus F. safrt Drtlo?htiorts corlicdlis Payk, i den yttre
rdtveden Hypogants cir.etus Peyk., Hy,drs qwfti r.s Quens- och La,si',s luli-
girosrs I-ath. 

'Jred. 
AfiPhotis ,nalginotd F. och flera Zrrtas-arter. ELeD hade av-

verkats 1926 och var dA IrisL. rr/. r95o. - Foto f6rf.

fuktig och svampig men dnnu vd.l sammanhillande rd,tved- I dennas
Iuktigare delar antre{Iades tabjka Elate/-larater i flera storlekar. De
flesta titlhcirde sakerligen arten E. Hioni, av vilken fullbildade ex.
slgos i sprickor och hAtigheter ett stycke htigre upp i den nigot torrare
rd,tveden. Likvdl ldrekommo tillsammans med. E. Hiorti ocksi enstaka
imagines av E. nigerrimus [ac, och praeustus F. En st6rre koloni av
Dryophlhorus corlicalis Payk. fanns i samma r6tved.
Ischnodes sanguinicol,lis Panz. - ! Ent. Tidskr. 1943, p.8r 82,
har jag beskrivit ett Iynd sommaren r94r av denna saUs,'nta knappare
i en grov, ihilig almstubbe vid Orup i Skine- Dt jag den 23.5. r95o,
alltsl nio {r senare, ater besdkte platsen, Ianns den flera meter hiiga
stubben kvar men naturligtvis ii.nnu mer l6rmultnad och naistan fall-
f2irdig. Av egaren till skogen erh<ill iag valvi[igt tiilstind att under-
si5ka om Ischtodes fortfarande levde i stubben. Undersd,kningen kon-
centrerades till basen av densamma, diir rdtveden till stor del fallit

I

:/'
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sd,nder och tillsammans med markens mylla bildade en svartbrun, iinnu
likv2il ej helt omvandlad humus. I den temUgen fultiga massan, i
vilken st6rre rdtvedstycken av svampig konsistens ockse ingingo, an-
traffades efter negot sdkande larver av Melanotus castanibes Payk., ay en
Elaler-art och dessutom av en tredje elaterid, som vid nermare gransk-
ning visade sig vara just Ischnod,es. Dessa senare larver ftirekommo i
tve storlekar men slmnerligen sparsamt i fdrhelande till de bida tivriga
artema, varfdr blott en av dem togs med hem fd,r konservering. Nigra
fullbildade skalbaggar syntes dziremot ej till h:ir.

Unders6kningen fortsatte emellertid litet h6gre upp i stubben, dock
fortfarande rd.tt nera mark5rtan, ddr r6tveden var sammanhll.lande
men mjuk av underifrln uppsugen fuktighet och uppluckrad efter gamla
angrepp av Rhyncolus och andra insekter. I de yttre skikten av denna
ved hittades efter tre8et sdkande fem imagines av Ischnades, varav tvi
i puppkammare och de dwiga ddljande sig i sprickor, varifrin de tyd-
ligen voro beredala att fdrsta solvarma dag Hmna stubben. Sikerligen
funnos iven andm Iullbildade exemplar kvar i stubbresterna, vjlka
blott till ringa del plockades s6nder. - Ischaod.es torde liksom Elalez-
arterna kleckas pe hdsten fdr att fdrst fdljande vlr llimna puppkam-
maren, och dess utveckling tar minst 3 ar i anspnAk.
.{thous villosus Fourcr. - Nigra larver i olika storlekar av helt
sikert denaa art antreffade jag den rr.5. rg5o pi mellersta Oland i
arnsgroya ekgrenar, som fallit ned pi den fuktiga marken och tidigare
varit angripna av Scolylus intricalus Ratzb. och en cerambycidlarv,
sannolikt Plagtonolus arcualus L. Athous dllosus-larven dr med sin
mdrka f?irg och sitt utseende i tiwigt fdrvillande lik Harminius-larvea
men har bl. a. nagot lingstracktare 9. bakkroppsled. Ekgreuarna hade
barken kvarsittande och svampig, Iuktig 1tved, i vilken larverna grevt
gingar.-- Av allt att ddma utgjorde denna ytved deras huvudsakliga
fdda. Olands-larvema aro av alldeles samma t,? som negra larver,
jag tog den 5.8. r95o i Sundby Storskov p,i Lollarrd. Dessa senare
larver levde i fuktig svampved p5. en klen bokstam, som fallit omkull
och Hg tett tryckt mot marken i skuggigt li8e.

Athous rillosus ir i Cat. Col. 1939 ej upptagen f<;r Oland, dar arten
emellertid redan fdre mina larvflmd konstaterats {drekomma av J. R.
Bergvall, som f<ir nigra ir sedan i Halltorps hage fann ett fullbildat
exemplar.
Corl-mbites bipustulalus L. - Arten ir vanligen lett att kdnna
igen enbart pe fargen: svarta teckvingar med en stor brunrOd fleck
vid vardera skuldran. Enligt handkickerna skola ocksi exemplar fin-
nas, som ha teckvingarna eller, mera siillslmt, hela tiversidan gulrtida.
Deremot har jag ej sett ni.gon uppgilt om exemplar, som ha helt svart
dversida. Ett sidant (hona) tog jag tillsammans med normalfdrgade
individ vid hivning i orups almskog (Sk.) den 23.5. r95o.
Der.licollis rubets Pill. - Htisten r94q fann jag pi Stiderisen i
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Skine flerstides larver av sannolikt denfla art i mycket fuktiga och av
svampar starkt uppldsta bokstammar pi marken i skuggigt lage. De
{ullvuxna larvema iiro bl. a. gulbruna, ej svartbruna som hos D. line-
azls L. Frdrr ett bes<lk i RttstAnga den r.9. I6rde jag med hem nigra
rotdelar av en mycket grov bokstubbe, av vars ved ovan jord blott
starkt sdndermultnade rester aterstodo. Rotdelama voro till stor del
tiickta av ett tiockt tager fuktiga boklciv. Liiget var skuggigt i taitt
uppviixande ungskog av bok. Veden i riitterna var i )dan l<is och svam-
pig, inuti ganska hird och fast. I den fasta veden fdrekommo stora
cerambycidlarver, som inneslutna i sina rotdelar medtogos hem fdr
uppftidning. .Annu har ingen av dessa larver ftjrpuppat sig, men pi
viren r95o framkom ur klackningslAdan ett vackert honexemplar
av Denlicollis rubens. Derr^a art liknar i friga om levnadsvanor D.
linearis, soIJf, f<iredrager ful-tigt, i Jtan multnande ldwirke, giirna i
skuggigt Hge, men dairemot ej D. borcalis Payk., vars larver mest an-
triilfas uader barken av solexponerade, g5.rna brandskadade torrbjdr-
kar.
Agrilus angustulus lllig. - Sommaren- rg49 hade en del hassel-
buskar rtirts bort vid en i.kerkant i Greby (OI.) och riset fatt ligga kvar.
Den rr.5. r95o funnos i o,5-z cm tjocka kvistar talrika larver och
puppor av et Agrilus-art, som kliicktes z-4 veckor senare. ^{rten
visade sig yara angaslulus Illig. Larvg6ngama I6rl6pte mellan bark
och ved, uteslutande i grenamas ldngdriktning, och ofta griinsade
den ena larvgdagen helt intill den andra. Puppkamrarna voro grunt,
mer salhn hakformigt insilnkta i vedytan. Riset meste efter bortrdj-
ningen omedelbart ha aggbelagts av ,4 glilus-"rtert, vars utveckling varit
r-erit.
Atlagenus puncl@tus Scop. - Pi mellersta Oland tog jag den
ro.5. r95o ett fullbildat exemplar av den lilla prydliga arteu utanpi
barken pi solsidan av en ihalig, annu levande ek. En del av ,mj6let,
i ekens i.nre unders<iktes d:irpd, och i detta pitrZiffades en centimeter-
llng, enfiirgat rddbr.:n Altagenus-larv, som f<irmodligen ar Punatatus-
larven. Denna togs med hem f6r uppfddning jiimte riitmjtil och insekt-
rester. Hdsten r95o hade larven bytt hud tvi ginger men iinnu ej
ftirpuppat sig. Den gnagde tarna pe den kork, som tillsliit Idrvarings-
Blaset. Detta gnag upphdrde emellertid, sedan ocksa smistycken av
fast r6,tved infttrts i glaset. Det vill diirav sJmas som om larven vid
sitt fiidoval i viss grad ar beroende av sidan ved.
Grynocharis oblonga L. - Tillsammans med Nils H<iglund fann
jag den 2t.7. 1949 i Skog socken (Hgl.) i r6tveden av en solexponerad,
torr klibbal, vilken innehdll flera mS.rkliga skalbaggsarter, sfuom Daz-
mcstes Palmi Sj6b. och Eicolyclus brunneus Gyl1. samt flyghil elter
Dicerca alni Fisch. och Necydalis maior L., tre centimeterlenga coleol>
terlarver av karakteristiskt men ftir oss obekant utseende. En av lar-
verna konserverades, medan de bi.tla andra jiimte vedstycken togos med
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Fig !-3. 9. aHominals€gmentet (frao ryggsidan) hos larven lil,]. t. Osto a
letrug;nea L. (Jmt.: Fors sn, leg- Palm). - 2. Grt tocharis obrorg L. (Hls: Skog
sn, let. Palm). - 3, Thymal s lirnbart s F. (Hls: Bertvik. leg- Hdglund). Samt-

Iita larver bestemda efter upplddning och kHcknitrg- - Orig.

hem f6r uppfddning. De griivde gentar i veden, av vilken de uppen-
barligen levde, bytte hud en ging men ftirpuppade sig ej fdre itvervint-
ringen. Nir vedbitama nasta er den 8.6. r95o unders6ktes pe nytt,
hade den ena larven ddtt och den andra sve[t samt i det inre av veden
genom utvidgning av g6.ngen inrettat en puppkammare, i vilken den
oriirlig vilade. Jag undvek nu i fortsettningen att sttira och kanske
skada den enda kyarleyande larven utan viintade att snart fi se skal-
baggen komrna fram ur trastycket. Se skedde emellertid ej. Den 22.8.
rg5o letade jag dLter reda pi puppkammaren, i vilken en fullt utfdrgad
Crynocharis oblonga di befann sig. SaDnolikt har denna art sam$a
vana som Ziruioua grossum L. att efter klicknilgen lenge stanna kvar
i veden, mihdnda vintern tiver. Med ledning av en tidigare gjord iakt-
tagelse 6ver kldckning av Gryrachais-prtppan kan det antagas, att den
i{rigavarande larven blivit puppa i brirjan av juli och kliickt i slutet
av samma minad. Artens utveckling torde vara minst z-nrig.

Det intressantaste med klackningen var emellertid att konstatera,
att Grynachanis-larven starkt awiker friqr Zimioma grossum- och Os-
Loma fetruginea-ltwerna. De blda senare ero varandra mycket lika i
ty?, ehuru givetvis en betytlande storleksskillnad fines. Medrn Zirui-
oma- och Ostoma-larvema ha en taimligen jiimnbred och cylhdrisk kropps-
form, Aro med undantag av huvudet vita till Iergen och ha tva )rtterst
smi krokar eller utskott pi g. aMomiaalsegmentet, h* Grynochatis-
larven framit starkt avsmalnande och sarskilt pi. prothorax tillplattad
kropp, relativt litet huvud, gulbrun prothorax, tve gulbruna fleckar
pi <iversidan av f<iljande brGtseg:rnent samt 9. aMominalsegmentet
starkt til.tplattat, gropigt pi 6,versidan, till stdrre delen rtjdbrunt och
utdraget i tve kraftiga, svarta sidokrokar, mellan vilka ett litet utskott
skjuter fram. I friga om 9. abdominalsegmentet paminner Gzyna-
charis-larvet mer om Thymalus-larvens typ (jfr fig. r-3).
Heterhelus sculellaris Heer. - Ei kend som svensk fd,rren 1946,
de arten antrafiades vid MaLnti (Ent. Tidskr. 1948, p.96)- Niir jag den
25.5. r95o besdkte den bygd i Sktne, dar jag tillbragt barndomen (Bel-

rl
t1



THURE PALM: ANTECKNING.{R OII SVENSKA SKALBAGGAR. \'I 47

linga i Stivde socken), fdrekom Helerhelus sc tellaris tillsammans med
Adhobium lorqualum Marsh. och sozli Gyll. allment pa blommande
Sorbus aucuparia och Sarfibacus laremosa, vilka r.uxit upp i luckor av
en stormhfiad granplantering. Arten 6r sZikerligen nyinvandrad, endr
den var obekant f<ir C. G. Thomson och jag sj?ilv som skolpojke samlade
flitigt just i den trakt, dir fyndet gjordes.
Olibrus allinis Strm - Arten er i Cat. Col. 1939 ei upptagen som
svensk men som sidan infdrd i poiingkatalogen (1947). Vid Lomma
(Sk.) tog jag den den 7.8. rg5o under hivning liings en vegkant, san-
nolikt pi Trugofogott pralensis.
Ptinus rulipes Ol. - I mitten av maj rg5o Iann jag vid Greby (Ol)
flerstides larver och puppor i den murkna veden av tamla ekst6ngsel-
stolpar. Pupporna klicktes de sista dagarna i samma m5.nad. West
(Fort. over Danm. Biller r94o-4r, p.4rr) omtalar, atl Plinus /uliqes
enligt Schiddte skulle Ieva i vedborrande insekters g6rgar och diir
fdrtara avkastade larv- och pupphudar. Om detta gdller artens larver
eller imagines eller bida slagen anges ej. Mina iakttagelser (som 6ven
hd.nfdra sig till hemtagna virkesdelar med larver) peka bestemt pa, att
larverna levde av det murkna virket, i vitket de gravde gdLngar alldeles
sorn Arobirm-atlerna. Nigra andra insekter eller l?imniagar efter si-
dana lunuos ei i deras n2irhet.
Atobium luluicotne StrIx. - Khcktes i mitten av iuni r95o ur torra,
pi marken liggande avenboksgrenar, som en minad tidigare hemftirts
fran Ol.: Halltorps hage.
Dorcatoma llaricornis F. - I Bl. Arpd (Listerby sn) fann jag den
2r.5. rg5o i rdd, mjuk, pi ytan mjcilig rtitved i en ihilig ek tillsammans
tned. Mycetophagus piceus F. och Pentaphyllus lasiacazs Hellw. samt
larver och ett par imagines av Elaler nigrollatus Goeze massvis av full-
v,.j(la. Dolcatoma-larver, vilka kliclies den 10-20.6. r95o och uteslu-
tande tillhtirde arlen flaoicornis.
Lissodema cursor Gyll. och 4-bustxlolum Marsh.- I torra kvistar
av hagtorn antriffade jag den 16.5. r95o vid Greby (Ol.) i gdngarna
hos Grammopteru rulicornis F. (jfr denna art) Rhinosimus-\knande lar-
ver och puppor, som klicktes i b6rjan av iuni och visade sig tillh<ira
bida de ovannamnda artema- De nykhckta skalbaggama behdva
lSng tid, en vecka eller mer, Idr att bli fullt utfirgade. Larverna levde
sannolikt av av{allet i cenmbycidgingama, som vid tidpunkten ftjr
deras antralfande endast ianeh6ll rulicornis-puppor och imaghes. Iis-
sodcmn-pupporra ligo i gingama, alldeles under den tunna, ldst sittande
barken.
Mordel,l,islena humeralds L. - Kldcktes vid midsommartid ur mjuk
och svampig rtitved i avenboksgrenar, som i maj r95o tillvaratagits pe
{uktig, beskuggad mark i Halltorps hage (Ol.).
AnasPis thoracica L. - Nlgra ex. klecktes den 15.5.-r.6. r95o ur
torrgrenar av hagtorn och avenbok med svampig men rett fast ved,
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tagna pa staende stammar i Halltorps hage (01.). Puppor iakttogos i
det inre av veden den r2.5.
Hypulus quercinus Quens. och biiascialus F. - Betriffande bida
dessa arter, som ei aro ovanliga utan stundom talrikt fdrekommande
i ldvingarna pi mellersta 0land, gjordes i maj rg5o upprepade obser-
vationer, Arterna ha det gemensamt, att de leva i svampinfekterat
ldvtredsvirke men skilja sig frin varandra i friga om virkets beskaf-
fenhet i dwigt. H. quercinus fdrekom uteslutande i ekrtitved, oftast
Iast och rett hird, giima pa rotbenen av gamla barkfallna stubbar,
som btirjat murkna utifrin, men ocksi. i stamdelar och grenar pi marken
med liknande rridaktig r6tved. I en enda s6.dan ekgren hittades roo-tals
larver och iivervintrande imagines. H. bilasciatus fdredrager deremot
mjuk, fuktig rdtved i starkt uppltisningstillsti.nd. I friga om tridslag
torde arten vara ftiga nogriiknad. Jag fann larver och imagines kvar i
puppkammare vid markytan i nastan helt sdndermultnade, handleds-
grova al- och hasselstubbar samt i av svampmycel genomviivda gren-
stumpar av avenbok, hagtom och vildapel, som liLgo nedbiddade i
fultiga ldvlager. H. bilascialus ftjrekommer gerna pa skuggiga lokaler,
vilket viil har samband med, att virket d?ir lattast rikar i det uppl6s-
ningstilbtAtrd, som tilltalar arten. Utvecklingsbiologien torde vara den-
samma som hos H. quercinus (jfr Ent. Tidskr. r95o, p. r4o).
M y c etochar a-arternas niirings- och utvecklingsbiologi. - Mycetochua-
arterna leva stedse i murket (svampinfekterat) virke, och mdjligt iir,
att de pa negot sett dro beroende av svampmycelium. Men mina
fynd under senare ir av deras larver och puppor ha alltid gjorts i mjti-
let, efter tretnagande insekter. Vid ett par tillliillen har jag till full
utveckling lyckats bringa larver, som uppfdtts uteslutande med siilant
avfaU. Dessa omstendigheter synas tyda pi, att larvema huwdsak-
ligen skulle livnara sig av gaagrnj<il, larvexkrementer o. d. Negla lar-
ver har jag aldrig sett inuti den fastare murkna veden. Aven de smi.
vita, livliga pupporna ligga fritt i rmjdletr.

Lv M. flatipes F. har jag Iunnit larver och puppor i asp hos Xylo-
llechus ritslictas L., av axillaris Payk. i alm- och bokved, som sdnder-
atits av Rhyncolus-arter, av obscura Zett. i murkna bjtirkar med an-
trepp av Melandrya dubia Schall och Strangal,ia nigriPes De G., av
lineais lll. i ek hos Gnorimus oclo|ur.ctotus F. och Sinodend.ron cylin-
dricum L., i vildapel hos et Arcbium-art och i ask hos rovsteklar samt
slntligen tv humeralis F. i ek hos Plagionotus arcuatus L. Ftirpuppni-ogen
sker hos alla arterna pi viren, och utvecklhgstiden recker i minst 2 er.
Plalydetna rdolaceum F. - Under en resa till Snogeholm i Skrine
stannade iag den 25.5. r95o vid en solig, griisbevuxen backe, pi vilken
grov bokskog nigra ar tidigare hade kalawerkats- En innanrutten
bokkubb, vdl en halv meter g!ov, hade Limnats kvar vid awerkningen.
Aven dess bark och splint voro nu svampiga och i uppl6suingstilstend.
Under barken och i de ,,ttre vedlagren f6rekommo av dominerande
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skalbaggsarter Mycetophagus l-bustulatus L. (imag.), Triphylhs bico-
lcr F. (imag.), Trilona bifustulala F. (imag.) Dorcrs (imag., lan'er)
,tch Uloma culinaris L. (imag., larver). Dirjiimte antreffades nagra
fulhrrxna larver av Celonia s{rat@ L., vilka f6rpuppades i slutet av
juni och ldmnade kokongeraa i mitteu av augusti. Det intressantaste
flmdet var emellertid ett exemplar av Platydema dolaceum F., som
uppeh6ll sig pi den fuktiga undersidan av starkt mycelhaltig bark.
Palorus depTessus F. f.. lormiceticola Munst. - Trots att Oland
se flitigt besdkts av skalbaggssamlare, anmelas ende nestan varre er
f<ir landskapet ,nyaD arter - ett gott bevis fdr den dHndska taunans
artrikedom och skiltande karaktiir i olika trakter. I mitten av mai
r95o tog jag i Halltorp i en myrstack invid en murken ek ej blott den
ovanniimnda Palorus-former. utan ockse Euconnus ]\[aehlini Mannh,,
Scydmaenus Helluigi Hbst, Quedius breuis Et. och uilofs Grav. samt
Cis comptus Gyll., vilka alla dro nyheter frjr Oland. Av dwiga vid
samma tidpunkt i andra biotoper funna myar <ilandsskalbaggar kunna
afi&as Tachy|o/us fulchellus Mannh., Tachinus eloagalus Gyll., Atheta
Brifleui Joy, Schistoool,ossa viduata Er. Abdera llexuosa Payk, och Zozgi-
tarsus lycofi Fottd.
Aesalus scarabaeoides Panz. - Sommaren rg49 f,ingade J. R. Berg-
vall det f<irsta kinda 6lindska exemplaret av denna sillsyrthet vid
kvdllshi.vning i ldvingama nedanfdr landborgen pi mellersta Oland.
Vid ett bes6k i samma trakt under mitten av maj r95o sdkte iag der-
fd,r efter artens utvecklingsplatser. Med ledning av Tor-Erik Leilers
intressanta uppsats om artens levnadssatt i en grindstolpe av ek i
Blekhge (Ent. Tidskr. 1949, p. z+5 o. f.l vdntade jag ndrmast att finna
den i ruttnande ekvirke pi marken. Sidant var det emellertid ont om.
Jag dvergick derpa att s6ka der i stubbar av ldmplig t1.p, och di lyc-
kades det bettre.

Sdrskilt kunde man misstanka, att Aesalus, Tiksom Ceruchus chry-
souclinus Hochenw., skulle hilla till i rddrutten, Iuktig ved, som vid
stubbarnas f<irmultning utbildas i synnerhet i rotbenen vid och under
markytan. De fdrsta fdrs<iken att i sidan ved pA grova stubbar finna
Aesalus krortes dock ej med framging; endast yttersidorna voro et-
komliga. Jag bdrjade dl att brrta upp och andvarda starkt ftirmult-
nade smd.stubbar, varvid pi insidan av rotbenen just det slags r6tved
f<irekom, som efter Leilers beskrivning skulle tilltala arten, Redan i
den andra vanda stubben upptecktes stora larvkolonier av Aesalus i
de delar av rotbenen, der last ved dnnu fanns kvar och vid noggran-
nare understikning ocksa ett och annat ex. av den sdrdeles trtiga och
svaruppteckta imagon. Tydligen hade stubben under llng tid varit
bebodd av Aesal.us, ddrom vittnade talrika halsskdlds- och tiickving-
rester i de mer multnade veddelama. Ytterligare tre ekstubbar i nai.r-
heten av liknande typ behandlades pi samma s6tt och undersdktes.
I alla fanns Aesalus, lawet och enstaka fullbildade skalbaggar.

4- st3tot E t6. Tia.A,. lrs. Z2 Uatb ,--2 Q95tl
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Det har uttalats farhigor fdr, alt Aesalus skulle vara en utdtrende
art. Dennas mtijligheter att fortleva p,i Oland och even annorstades
i siidra Sverige torde likv2il knappast fA anses siirskilt hotade. Ekstub-
bar av liimplig ty? komma ju nimligen alltid att {ilnas. Att arten
hitintills gaillt fdr att vara en se stor siillsynthet sammanhd.nger siikert
med dess dolda levnadssdtt, sverigheten att upptecka ur virket lram-
krupna irnagines och de fullbildade skalbaggamas f6rmodligen korta
svirmningstid.
Aphodi.us iwmundus Creutz - Den 16.5. r95o ett par ex. pi Greby
allvar (Ol.) i h?istspilning, i vilken Aphod.ius sticticus Partz. var en av
de dominerandc arterna.
G/arflmoPlete ustulata Schall. - Den 2r.5. r95o bestikte jag i sell-
skap med tandl. Arne Sundholm Arp<; (Bl. Listerby sn), diir vi bl. a.
undersd,kte faunan i avtorkade, svampiga ekgrenar pi iinnu levande
trdd. Nigra sidana grenar, 2-4 cm trova med lavig, kvarsittande
bark, hade angripits av den ovanniirmda cerambyciden. De innehtillo
en ljusgul och tiimligen fast rcitved, dock ej hirdare i.n att den lett kunde
plockas stinder med kniv. Under barken antrilfades fullt utfergade
imagines i puppkammare, vilka utgjordes av en ftirdjupning i ytveden
eller Hgo insankta i denna. Larvgingama slingrade oregelbundet i
det inre av grenama och voro fylda av bruat gnagmjtil. I samma gre-
nar futrnos ockse puppor av Leiopus nebulosus L. (kl5'ckta i triirjan av
juni) samt i negot ldsare rdtved larver och puppor av Cono?olfus tes-
l.aceus Ol. (klackta i mitten av juni).
Cramn.oflera rulicornis F. - Vid Greby (OI.) hittades den 16.5.
r95o talrika puppor och nyklackta imagiaes i torra kvistar (3-rz mm
i genomskdming) med riitt hlrd ved och d.nnu kvarsittande bark pl en
torkande hagtornsbuske, som vi'(te fritt vid en i.kerkant- LarvgAn-
garna slingrade rnellan bark och ved utom i de finaste kvistarna, dir
de firade splinten. Puppkamrarna hade formen av smi fdrdjupningar
i ltveden. Kvistama innehcillo iven dldre angrepp av arten, riijda av
gar a flyghil och dyergivna gengar och puppkammare.
Alostelt.a tabacicolor De G. - Arten har jag Heckt flera glnger
ur ek och bj<irk meu har ej fdrrAn i ar (r95o) funnit dess larver och pup-
por tillsammans med nykJiickta imagines. Detta skedde den rr maj pi
mellersta Oland, dir de ovan jord befintliga, murknande rotgrenerna
pi en gammal ek i stor omfattning angdpits av arten. Veden var vid
angreppsstelena rdtskadad och av samrna konsistens som beskrivits
liit C. usaulala. I-arvgingar och puppkammare liknade ocksi denna
arts. Blott halvlrrxna larver frirekommo samtidigt med puppor, varftir
utvecklingen er minst 2-arig.
Strangalia maculata Poda - Dema stora la.nghorni.ug er flerstedes
vanlig i sddra Sverige, men dess biologi har hitti.tls varit si gott som
ok?tmd. Shangolia m&eulot4 synes vara en eurJ.top art, som lever ej
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blott i olika slags lijvtriid utan ocksl i ved av skiftande beskaffenhet
vilkrt fciljande viren r95o gjorda fynd visa:
r) Ol. Hatltorp, r2.5., en puppa (klilckt 16.6.) i en 20 cm grov och
r,e m hdg, soltorkad avenbokstubbe, som delvis hade hird ved, i vilken
Anaglyplus mysticls L. levde, delvis pe ena sidan murken, ldsare ved,
t ilkelr macu.lala-puppan befann sig jiimte imagoftagment.
2) Ol. Haltorp, r4.5., en puppa (Heckt 14.6.) i en murken, klea aven-
boksgren pi marken och en annan puppa (kldckt 24.6.\ i en av tjocka
ld,vlager omgiven hagtomstren (5 cm grov) med fuktig och mjuk, av
svampar uppldst ved.
3) 01. Greby, r8.5., fcirpuppuingsfdrdig larv (irnago 18.6.) i det inre av
en mycket murken ekstubbe med fuktig rdtved.
4) Sk. Orups almskog, skuggigt och fuktigt lltge, 4.5.,larver och pup-
por i det inre av 8-rz cm gro!'a, torra hasselstammar med se {ast och
hiLrd ved, att den mlste klyvas med yxa. Larvgingar huvudsakligen
i centrum av stammarna, sliugrande i lingtlriltningen, fyltda med gnag-
mjdl; puppkammare i en utvidgning av larvgingen, som pe det stellet
vanlige[ ftirts nermare stammens yta. Ett ro-tal imagines framkommo
ur kldckningslS.dorna i f<jrsta hiilften av juni. Larver i olika storlekar
vittnade om, att artens utveckling iir fleririg.
Araglyptus myslicus L. - De fullbildade skalbaggama iiro i sii&a
Sverige ej ovanliga i hagtorns- och andra blommor - om artens biologi
har man hitiatills deremot sakarat kinnedom. Larverna leva i olika
slags torra liivtriid inuti h6.rd ved, som de med sina gengar kunna
i olika riktningar alldeles genomgrd.va och fdrvandla till mjdl. Eniir
iiven de unga larvema ej lamna nAgra synliga spir efter sig mellan
bark och ved, tqrde detta ha sin orsak diiri, att de omedelbart triinga
in i veden eller att honan ldgger sina igg i vedsprickor. Puppkamrama
inrettas ockse i vedens inre. Utvecklingen iir minst 2-arig. Om Ara-
glyPtus mysticus ftireligga frin viren r95o ftiljande iakttagelser:
r) Ol. Halltorp, r2.5., se Strengalie maculala. I den hdLrda avenboks-
veden funnos talrika larver och utfirgade imagiaes i puppkamnare-
2) 01. Haltorp, r4.5., larver och utfiiigade imigines i puppkammare
i den hirda, torra veden av 6-8 cm grova, meterhdga stubbar efter
vid en giirdesgard bortritida vildaplar och hagtornsbuskar. Av gaurla
flyghil och imaginesfragrnent att ddma hade angreppen pigitt flera ir.
3) Ot. Greby, r9.5.. larver och puppor (kli.ckta 23-30.5.) i den hirda
veden av Z--, cm grova, meterhdga stubbar efter vid en stengZirdesgerd
awerkade hasselbuskar. .{ngeppet var relativt ferskt, och marr kunde
pi de st1'rnpade stammama utifrin ej se negra tecken, som rdjde det-
samma. Enligt vad markAgaretr meddelade mig hade avverkningen
agt rum 1947.
Callidium aeneum De G. - Pe BispgArdens kronopark (Jmt: Fors
sn) antrdffades den ro.6. r95o larver och puppor i senvuxna gmngrenar
med mycket hlrd ved, r-4 cm grova.. Grenarna utgjorde avlall efter
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en awerkriing vintern r94tii49 i gammal grov naturskog av gran, tall
och bjdrk, 3oo m. d. h. Dc hade suttit i stammens nedre delar, varit
torkande och sannolikt angripna av linghorningen redan fd,re al'verk-
ningen. Marktypen var frisk Myttillas. Puppor klicktes den 18-23.6.
Iirvge.ngarna iiro av vanlig Callid.iun-typ. Som unga leva larvema
under barken men griiva si sminingom in sig i splintytan, ddr de mejsla
ut slingrande, ofta et sidorna starkt utvidgade och grenade gingar med
skaq)a kanter och alldeles sHt botten. I gingarna finnes tett packat
gaagrnjttl. Som fullvuxen gdr larven en ging i j:imn bage in i veden,
ofta till greDens centrum. Dar inrattas puppkammaren, som avski.ljes
fri.n gingen i 6wigt medelst en gnagmjdlspropp- Den fullbildade skal-
baggen kryper ut genom samma ging som larven anvent sig av l6re
fdrpuppningen. Denna gings mynning dr oval, 4-5,5 mm bred och
ungefdr 3 mm h6g.

CaAidium aemm tra.de pi den understikta lokalen endast angipit
grenar med kvarsittande bark. Ddr irngreppen ero sparsamma, sitter
barken hi.rt {ast vid veden, ddr de iro mera utbredda, lossnar den tiver
larvgi.ngarna. Artens utveckling er tva- eler flererig, ty ej fullvu:ma
Iarver f<irekommo samtidigt med nykHckta imagines. I motsats till
Callidium cotiaceum Payk., som i siillskap med. Polygraphus-arter an-
griper grova granstammar (jfr Ent. Tidskr. 1948, p. 761, synes C. aeuum
vara skogligt betydelseltis.
Lottgitarsus rubiginosus Foudr. var den r2.8. r95o ej ovanlig pi
Conuohtulus sepium, som vaxte i ston snir pi den sumpiga, vegetations-
rika tiresundsstranden vid Bj2irred i Skine,
Longito/sus Po/oulus Payk. och Aphthona euphorbiae Scbrutk-
I mitten av augusti r95o voro dessa bida arter ytterst allniinna i syd-
vdstra Skine vid Alnarp, Lomma och Bjiirred. De f6rekommo pe niis-
tan aU slags vegetation, iven buskar och trdd, pi svala, skuggiga platser
i nerheten av 5-kerjord. Nigra Il hivslag kunde inbringa roo-tals in-
divid. Ftjre 1946, d.i iag ofta hlvat pi samma platser, saknades artema.
Sannolikt dr det den 6kade odlingen av lin, de bida halticinernas nirings-
yiixt, som framkallat massfdrdkningen. - Aven Psylliodes cbysocefhala
L. (rapsiordloppan) kunde vid denna tid tagas massvis pt skuggiga
lokaler, t. ex. ptL Mercurialis i Alnarps park.
Chaetocnema aerosa I,elzn. - Av mina lynd att diima (Og. SmaI.,
01.; lever denna art i motsats till den nersteende Ch. horlensis Geofft.
pi sumpiga lokaler. Senast (q.5.rgSo) tog jag ett ro.tal ex. av arten
vid Halltorp pn Ohnd genom att trampa ner Carex o.a. sumpv?ixter
vid kanten av ett Amblyslegiaz-kirr. Niiringsvlxten kunde dock ej
{aststallas.
Tropid.eres sepicola F. - Den r2.5. rg5o medfdrdes hem frin
Greby (Ol.) en 8 cm grov gten av hassel med torr, hard ved och i det
inre angrepp av Anaglyltus mysticus L. Ur detta virke kliicktes den
t4.7. tgso ocksi ett ex. w Trofid.eres sepicola. Iawe,f, hade levat i
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den yttre delen av veden och der Bjort med gnagmjdl fullstoppade
gingar i grenens liingtldktning.

Chromoderus lasciatus Miill. - Artens larver och puppor fdre-
kommo talrikt den 6.8. rg5o pi den sandiga havsstranden vid B6td
(Danm. Falster) i fritt vdxande individ (diiremot mindre i bestind) av
Abiplex. Atgreppet sker yid rothalsen, som svdller upp pi. ett karak-
teristiskt sett. Varje gall hyste d.nda till ett ro-tal puppor och laryer, av
vilka blott fulhuxna individ lunnos. \er jag ett par dagar senare sdkte
insekten vid Lomma (Sk.) antriilfades arten der pa samma sett men
betydligt sparsammare. Kldckning skedde den 14-26.8.


