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Under de senaste decennicrna har aktiviteten

bland svenska skalbaggssamlarna varit mycket
stor och kanske framst tack varc tillgingen pa

moderna bestamningStabellcr, cffcktiva fingst―

metoder  och  snabbare  samfardsmedel  har
atskilliga anmarkningsvarda fynd giortS,Ofta av

unga och energiska samlarc. Salunda har sedan
1960,da var sista catalogus kom ut,antalet pa―

triffade arter ёkat ined ca 300.Arligcn rapporte‐

ras fortfarande ett 10-20‐ tal nya artcr.Å tskilliga

far visserligen betraktas sonl till● 1liga eller ny―

invandrade,Incn manga ar sakerligen fbrbiging―

na av aldre samlare.

Med tanke pa detta ar det narmast anmark‐
ningsvart att atskilliga artcr,som togs i vissa fan

rcdan pa 1800‐ talet, alla moderna metoder till

trots ickc kunnat aterrlnnas. Om detta bcror pa

att arten ar utdё d kanske pa grund av att utveck‐

lingsblotopcn har f6rsvunnit,att utvecklingsbio―

login intc ar klarlagd eller kanskc bara pa att

vissa insamlingsmetoder inte anvints sarskilt

myckcti dag ar svart att saga.Exempclvis torde

aldrc sanllare mer ha utnyttiat metodcn att
ploOka ttur Sittande pa stammar o.d.

Fёr att uppmuntra och undcrlitta framst fё r

yngre sanllare att sё ka hitta nagra av dc icke

aterfunna arterna skalljag har lamna en dcl tips.

Listan g6r inget ansprak pa att vara fullstandig

OCh ● hCllCr konsckvcnt da jag dcls tagit med
nagra artcr,som upptackts i modernare tid,dels
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vissa arter,sonl aterfunnits,inen endast i ensta―

ka cxemplar samt nagra flnska arter som m● li‐

gen flnnsi Sve五 ge.Dessutom fё resiarjag i nagra

fan att atcn a、 fё res som svensk da feletikcttc―

Hng kan ha skett.

Cα′οsο

“
αJ″ッ

`srな
αrο″111.Av dennajord16pa―

re breligger endast ett fynd(lego Mortonson)
fran oland(tr01igen Stora Rё r).Di arten nar‐

mast ar kand fran NO Tyskland har fyndct an‐

setts avse ett vindd五 vet exemplar. Artcn lever

troligen pa sandiga omradcn vid kusten.

Ca′οsο″α α
“
rO′′″ε′α′″″ HbSt.togs pa

1800-talct och bё rian av 1900-taleti Sk,Ha1l och

01.Arten b6r rimligtvis fortfarande kunna pa‐

traffas pa sandiga omradcn vid kusten.

Dysc力′riンs″ι″ιs力′′″
`ri H.Wagn I Nordcn

endast kand i dct exemplar som tagits i Upl,
Runmar6(leg HOrstein).Artcn ar narmast kand
fran Lcttland och Tyskland.Fragan ar om det ir

vinddrift cller onl artcn ar forbisedd.Artcn lever

i likhet mcd ёvriga Dy・ sεたjrJ′
s― arter i gangarna

hos kortvingar av sl,ktet B′′′ブンs pa strinder.

Bθ

“
♭ゴα′ο″ αzlrr′ sc′″s Wagn. Uppgiven fё r

Han,sarё  cftcr ett excmplar,sonl flnns i G6te―

borgs museum lヽed hansyn till avsaknandet i

Norden i 6vHgt ar det maligt att fcletikettcring
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fё religger och arten bё r enligt min mcning tills

vidare utga fё r sverige.Anges leva vid strinder―

na av rinnande vatten

Nagra arter, som uppcnbarligcn matt ina av
bl.a.modernajordbruket ar vissajord16pare som

exempelvis Sp力 ο′″″s ′′′cο′力′α′″′s L. och
Zαb″′s′ι″′♭″ブ0ブ′′s Gze. Den fbrra ar i sverige

endast tagen inomhus i gamla kvarnhus o.d.
medan Zα brン s lever pa lkrar och troligcn fё r―

svunnit pa grund av bekampningsmcdcl mot
rapsbaggen o.d.Arten ar dock tagen sa sentsom

1941 vid Lund.

Enjord16pare som darcmot tordc flnnas kvar,

men sonl inte tagits pa 19oo_talet, ar Иgο′ク″
らοg′

“
α″″ピGyll.De gamla″ nden ar spridda

fran sm,vg,Boh,HIs upp till Lappland.Arten
ar bcrocnde av brandskadad skog och ar en
skicklig flygarc, men stanllncn ar sann。 likt

mycket svag. Si scnt sOm 1974 togs dock ctt

excmplar av Jyrki Muona(in litt)i Rovaniemi―
traktcn i norra Finland, dvs ett par mll fran
svenska grinsen, undcr barken pa en brind

可ёrk OCh maligheten b6r flnnas att hitta arten

pa skogS― ener hyggesbranda omradcn i Norrbot―

ten

En art vars biologi inte ar kand ar Hα 4′α′″s

″な″′rαrsFs C.R.Sahib,som i Svcrige endast ir

kand i ett exemplar,som tagits i''Lapponia bo―

rcalis''av Boheman(tr01igen i Lu lpm).Arten ar

6verhuvudtaget en stor raritct,kanskc berocndc
pa att den lcver undang6mt, kanskc nergravd i

sand liksonl manga av de sydliga Har′ α′′S‐ ar―

tcrna.

И″′sο′acry′′s′ο′c′′ο′′′s Steph.togs i slutet

av 1800‐ talct pa tre lokalcr i sydvistra Skane pa

strandangar dar den bl a, patraff・adcs under ste‐

nar ener nergravd vid rё tterna av bl.a.Sα ′ピεο″″Jα

och Su″ε〃s.

LαεεOpカメ′″s srrσ力″′Th.Denna dykarc togs i
flcra exemplar i Halsingland,i bё ttan av 1900‐ ta‐

lct,mcn haricke atcrfunnits,vilkct tOrde bero pa

att blotopkravet inte ar kant. En annan dykare,

Иgク♭
“
s ctyp′α′ゴs Th.,togs pa 1800‐ talct vid Ste―

hag intill Ringttё n i skanc i nera exemplar pa
strandingar vid ёversvamning pa varen. Arten
b6r riinligtvis rlnnas kvar

L′οグopr′αs`r″′εοr4Js GyH.Denna vackert och

sarpraglat tccknade Liodid har tagits av Gyllen―

hal i Kinneskogen,1/g Och 24 juni 1946 av Nils

Bruce i en ihalig bl)kstubbe i Hornsё ―traktcn,
Sm. Arten ar i mellaneuropa tagen i r6dmurkna
gran― och ckstubbar Och sakerligcn flnns dcn

kvar i Smaland_vastcrg6tland dar sallning av
innanmatet av ruttnandc stubbar kan ge positivt

resultat troligen frarrist pa varcn.

Samtidigt rlnns da ocksi m● lighet att tt tag pa

en annan flness,nalrlligcn R力 ysο″′ss′′εσ′″sF,
som tagits i Blckingc i granstubbar pa 1800-talet

Och sOm enligt upp13ift aven skall vara tagen i

varnanas_trakten i SO Smaland i bok.Den nar―

staende artcn R. α′η′rFεα77′S Laportc har jag
funnit i stOrt antal i sprickor pa bokstockar lig‐

gandc pa markcn i ltalicn Och denna biotop ar

nOg vard att undcrsё ka aven i jakten cftcr R.

s′ ′εα′″s.

Sα cf″722ρ

“
S″′

“
′|(〕 yI Med undantag av l ex‐

cmplar,som E.Wir6n flck 18.7.43 vid sallning av

mёgligt h6 i en lada intill Palkcm i Lu lp■1,har
arten endast rapportcrats tagcn i stort antal i

Sparrcsater i vg i b6可 an aV 1800‐ talet av Schё n‐

herr, dar den ttillde pa bradstaplar i juni_juli. I

Finland har denna art konstaterats leva under

barken pa HQ″ s′″′α‐angripna staende granar

Pカゴ′ο″r力 rrs r`″ ″Js iF.,sOm lever pa sandundcr―

lag i anslutning till vatten,ar fё r sverigc cndast

angivcn i ett excmplar, sOm skall vara taget av

Enlil Sandin i norra IIalland(Trybom 1897).Mcd

hinsyn till utbrcdningen i Norden i ёvHgt(nar―

mast Karelen)anser jag att risken br feletikette―

ring ar stor Och att arten ilikhet ined B′

“
bJグ′ο″

αZ′″′∫ε′″S tillS vidare bё r avfOras fran den
svenska faunan.

Gy″ορ力α
`″

α?r′ gゎ
`″

″′S Muls&Rcy.Endast
kand i de tvi excnlplar, sonl Bruce tagit vid
LidcnsbOda i Medelpad. Bё r 」nlligtvis rlnnas

aven pa andra lokaler i Norrland och sarskilt
angclaget ar dct att insamla stё rrc antal fbr att

klarlagga artfragan フ、rten bё r ga attta pa svamp

Och insamlas troligen lampligast genom salning.

/4r力

`′

α ″J′′″α Brundin ar in sa linge endast
kand i det exemplar, som O.助 ёberg flck pa
h6nssplllning i Dlr vid St Kopparberg 4.5.50 och

ett norskt exemplar. Lever troligen undclor―



diskt,men b6r ga att tt tag pa med晰 ,lp aV

lockmedel och sanning. Da hanen ar okand kan

detta vara en sarskild sporre.

ιο″′c力′sα ′′ α″α Zett.togs av Zetterstedt
vid Vittangi,T Lpm och i en可 6rkstubbe hos
''rё da myror''i Norrbotten av Boheman.Trots
att viinsanllat stora serier av de andra ιο″′c力′‐

sα‐arterna L.sr″
“
″οsα F.,二 .″′′′′″′Palin och

二 ″′″Jα ′Palin har vi inte lyckats aterrlnna ar_

ten,vilket kanske beror pl att vi inte lyckats fa

tag pa ratta rnyran― om nuinte L.Jゲ α′a fёrand‐

rats till L. ″ηα″′α
` pa de nara 150 ar, som gatt

sedan de tvi exemplaren togs.

Ocッ′sa rン′rg″
`″

F Palm ener rscヵ″。g′οs∫αッο″―

b′′″g`″′ Bernh., som den nu skall heta enligt

Mitteleuropas Kafer,togS av T.Palrn 19.7.37 vid

Batfors i upl under ekbark och lar ocksa ha
tagits i l exennplar vid Nora trask utanfbr Stock‐

holin den 20.446. l exemplar har ocksa sanats

fram vid basen av tradstammar av A. Strand i

Norge.Tycks vara ett vinterdiur,sOm b6r ga att

sana fram

νι″caria rragttrdhI Palm ar hittills endast

kand i de tva typexemplaren bada honor,som T.

Palm hittade 1937 under barken pa en grov ek

staende ute i vattnet vid Klockaran nara Alvkar‐

leby.Sl五ktingen″ .αεα″′力Jセ″α Rtt.pa】くorfu lar

leva hos myran ιasI′ sb″ン″″
`“

S OCh det ar val

riinligt att tro att avenン . rragardhJ lever hos

nagon myra och sannolikt bё r ga att fa fram

genom salining.Da den har en okular likhetined

Eup′
`ε

′〃s‐ arterna rlnns det risk f6r att den fOrbi‐

gas.Jag atar inig da」6r garna attskumma genom
material insanllat vid Dalalven Om nagOn sa 6n‐

skar.

C力θ″″′〃
“
 らJ′

“
ら
`rc“

′α′
“
″I Latr. Fyndet av

denna sarpragladc pselaphid ar sa pass sent att

det kan diskuteras om det h6r hemina i denna
sammanstalining,men da vi hittills fbrgaves sё kt

aterrlnna arten lamnar jag har nagra tipS. 1)et

hittills kanda cxemplaret tog Go Svensson
13.5.55 under en sten pa alvarmark nara Noaks

ark pa oland hos vardmyran T`r″ α″ο″′
“
″つεα′s―

′′′′
“

och unders6kning vid lamplig tidpunkt pa

varen torde sakerligen resultera i aterfynd.κ ο
“dοεたノカ′gα′′′aggα ′J′ルαたα sr′″α″″α′

ra″arゴ

“
sρたripιs F.Denna histerid togs i nera
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exemplar i Vasterg6tland pa 1800‐ talet och har

av N. Bruce erhanits genom havning pa norra

01and vid Hornsi6n 16.7.35.Da den bl.a.lar leva

under granbark hos barkborrar, borde den ha
6kat i antal nu,da dё ende granar inte ar nagon

sansynthet i sё dra Sverige.

D′ε′″εα α′″′α L. Denna vackra praktbagge
harjag tidigare behandlat(Lundberg 1972).Hё r

tin de arter som bё r letas genom att lampliga

poppel― och pilal16er avspanas i syd6stra Skane

framst i m可 →uni eller augusti― september da ar―

ten utvecklas i rotved och klackning sker pa
eftersommaren och skalbaggen svarmar pa varen

efter 6vervintring.

B“ρ″′srr′ s sρ′′″′
`″

s F. Åven denna art har
jag tidigare behandlat(Lundberg 1973).Som jag

darvid namnde arjag ёVertygad onl att arten,var
vackraste praktbagge,bё r ga att aterrlnna framst

i nord6stra l」 ppland i barrtradsstubbar ener kan_

ske jarnvagssyHar.

Vi har flera Иg″′
“

s‐ arter,som endast tagits i

enstaka cxemplar.И .g′′″F″ ′Bois&Lac.har ju
visat sig vara anman i HOrnsO_Allgunnen‐ trak―

ten i Smaland,daremOt rlnns endast l exemplar

av И.“′″′αχ Mnh.,som togs l.7.17 av E.KleF

beck i BiursaS Strax N Falun.Denna art ar ute_

slutande kind frin r6nn och i Finland framst
konstaterad leva i solexpOnerade rё nnar pa
bergsluttningar och slokande blad och blomlnar

kan vara ett tecken pa att rё nnen ar angripen.

Skalbaggen slar i varmt vttder till pa avverkat

virke och ilikhet ined 6vHgaノ 4gr′′′s‐ arter shker―

ligen ocksa pa blad fbr naringsgnag,i detta faH

troligen framst pa r6nnblad.

Иgriルsヵッaε。′′ぉ Mars.,som ar myCketlik И.

b′′
“
′ι′Ratz。 ,ar i SveHge endast kand i det ex_

emplar,som togs 1906宙 d Uppsala(C01l Siё bcrg,

Riksmuseum).Arten ar sallsynt tagen i Finland,

men vardtradet ar● kant.

Ytterligare en/4gr′′
“

s‐ art,som hittills bara ar

tagen i Blekinge,kan vara vard att namnas,nam_

ligen Иo α
“
ric力αlc′

“
s Redt.,som lever pa ttёrn_

bar Och sOm framst ar funnen i Blekinge‐ Si6arp.

En annan art endast kand i l exemplar arノ 4.

Cツα″
`SC`″

S Ratz tagen pa 01and. Denna art
skan leva pa bentry.
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F.6.kan det lё na sig att i 6stra Sverige spana

efter ytterligare tre Иgガ′
“

s― artcr,som flnnsi Fin‐

land,men hnnu tt patrarats i sverige,namligen
И. α′

`″

Ll, som lever i tiOck aspbark pa grova

solexponerade, dё endc aspar, ノ4. J″ ′
`gι

′″tm“ s

Ratz。 , som utvecklas i rotveden pa den giftiga
tibasten,Dαρ力″′ 

“

′z′″′夕
“
 OCh И.ρ Sι′′οοッ‐

α
“
′
“
s Kies.,som lar leva pa asp.Det arju f.ё .

mttligt att nagon av arterna kan sti obestamd i

samlingar och jag atar hig garna att titta pa ma―

tcrial av Иgガ′IIs.      '

υ′′′ο′αρ′α″rα L.har anmarkningSvart nog可

kunnat aterflnnas trots vidstrackt utbredning i

s6dra Sverigc(Sk,Bl,Sm,Vg,Sdm).SiSta fyn‐
dCt』Ordes i Sparrcholm i Sdm.Arten,som pa‐
traffas under barken pa ck_ 。ch bokstockar
framst h6st och var,bёr Hmligtvis ga att iterrln‐

na.

イッ′ο′α′772′SJ●scた′′οs“s Gyll, en av vara
st6rsta raHteter bland vedarterna, togs av
Sch6nherr vid Sparresater(vg)i tVi exemplar
under granbark dcn 28.6 1827 och har dessutom

rappOrterats i l cxcmplar fran smaland.Arten,
som i utlandet ar tagen undcr barken pa gamla

lё nnar och bokar,bё r fortfarande kunna rlnnas

kvar och Hnlligtvis ha gynnats av an dёd gran i

sё dra Sverige.

r′ r′′
“
scッ″″グ″rrs 01. Patraffad av Thomson

Och MortOnsOn i nera excmplar krypande pa en
ek staende nara Hantorpsgarden,oland. Denna

ck har tyvarr avvcrkats och vi har fOrgaves sё kt

aterinna artcn pa andra ckar. Mojlighet rlnns

dock att arten, som lever i gangarna av bl.a.
ιy771′χy′ο″″αソα′′L.och som i Danmark nyli‐
gen ar tagCn sent pa h6stcn i september kan

rlnnas kvar vid Halltorp cner cventuent pa fast_

landct cxcmpelvis vid Str6mscrum eller t.o.m.
vid Strё msholm i Vstm

Oxy′α′″′sソα″′0′οsクs Duf.togs dcn 30.71883
i l exemplar pa Hallands Vaderё  i skane av
Mortonson och bё r rilnligtvis ha f6rutsattningar

att leva kvar i de rikligt f6rckommande bokarna

ener ekarna pa 6n. Arten lar vara tagen hos
myran ιαsゴ′∫メ%′な′/1ο S“ s,mcn ocksa krypandc
ut och in i halcn av bl.a.P′ ′′′″rrs′′ε′J″′εο″77′SL.
pa grova bokar och ιy“′χッ′ο/2 ″αッα′′ L. pa
grOva ekar:

Oε′οた
“
″′s“α4″rb“′α′Js Gyll.,som utvcck‐

las i fn6sketickor,toeS tidigare fran l」 ppland och

sёderut,men arintc aterfunnen sedan Thomsons

tid.Rinlligtvis bё r arten flnnas kvar och bё r ci

terletas i tickor pa可 Ork och bok.

0″′力οp′ι″″α sα ″g′′″′εο′″s F. uppges med ?
f6r01and och Smaland,da belaggexcmplar sak―

nas.Arten lar leva hos stora ckbocken Cι rα″―

byχ ε′rdO L.och b6r gynnas av den ёkning,som
skett av ekbockcn i I‐ Ialltorp.

En annan art,vars evcntuena fOrekOmsti Sve‐

rige ocksi ir diskutabel, ar Dル ッ′
“
s ′α′νJs F.,

vilken ar uppgiVen fё r ёstra Smaland(G.ヽ 161ler,

slutet pa 1800‐talct), men av vilkcn belaggex=

emplar ocksa saknas.Arten leveri Finland i bl a

spanger av gran pa rrlyrar och pa undersidan av

liggande barrtrad,kanske ocksa i stubbar.

Pカッ′οbα′″′sα″αι,J′′s Sahib.ar kand i de tre

excmplar,som A.Jaコ tsson insamlat,Ivi宙 d Byle

i Ogi mitten avjuli 1917 och ett vid HOrns6 i Sm

1942 Arten, som bl.a. lar utvecklas i lind Och

eventuellt asp, b6r 、′al gi att iterrlnna genom

slaghavning ener kanske hamnar den i nagon av

de bilhavar,som bё r」 at anvindas,vilket iё .rc―

dan skctti Finland(Rutanen in litt)

Иグ′″
“
sb″

`ッ
Jεο″71′s Perris ar endast kand i det

cxemplar som Lundblad havade pa Hanands
vaderё l.8.50.Anmaldcs ursprungligen sOm И.

ρ′
“
′α′0“′S Th. Blologin ar okand, men artcn

bёr kunna crhallas genom slaghavning・

DF″ cα′αイ‐g″′ノα′α lPayk. ar kand i de tvi cx―

cmplar,som E.Wir6n bytte till sig fran Kalmar―

trakten,dar de tagits ijuni 1907.Den narstacndc

D.α
“

s′″α′Js Fairm.,som utvccklas i vitrё tad ved

av diverse 16vtrad,har gynnats av den kenliska

lё vbchandlingen i I‐ 10rns6trakten och far nu
narmast betraktas soin vanlig dar.Fragan ar om

inte detsamma borde vara fallet f6r D.イ ーg″′′α′α,

som i Finland lever i vitrё tad bibrkVed tillsam‐

mans med bl.ao Sr″α″gα″α 4Jg″ゎ`s DeG och
r。″。χ′αらな″″α′α Gyll.

約 Ji′α′ルJda Sahib ar endast kand i de 3 ex‐

emplar,som R.Krogerus klacktc fran gran vid
Haggcnis i Jmt. Arten bё r rinlligtvis rlnnas har

Och var i〃α″s`/2Jα‐angripna granar och tallar i

Norrland,inen hittills,har vilctat dcn fёrgives.



Pありgα″ο′力J′′s″
“
′εο′′′s. F.Denna,dcn kan―

ske sansyntaste svenska heteromeren, har vis_
serligen nyligen(1975)tagitS i l excmplar i Bat_

fors‐omradet vid Dalalven (Hakan wahlin in
litt.),men elest breligger endast Palms kLck―

ningar ur en eklaga fran Batfors(1936-37)och
fynd av enstaka exemplar fran Jmt(Frisendahl,

Ragunda 24.6 1915)ochÅ ng(Cedergren 3.7
1927).I Finland ar arten patraffad under barken

pa宙 tr6tad bibrkl義 3a Och m● ligen ar utveck_

lingsveden i Norriandjust lガ ёrk.

rッpヵ。′
“
stッp力 Oι

“
sL.Sa nar sonl ett exemp‐

lar,  eventucnt  vinddHvet  (Sandhaminaren
15.5.65,leg Huggert)icke tagen sedan 1893,da

den patraffades vidÅ ngelh01m.Lar fё redraga

farsplllning och lever uteslutande pa sandig
hedmark, dar den graver gangar pl upp til1 2

meters ttup.

C`ο′″′′
`s″“

′α′0″ MarSh. Kand fran sk,Bl
Och 01,■ len icke aterfunnen pa 1900_talet. Kan

vara f6rsvunnen, men ocksa fbrvaxlad med c.

sセ″εO″α″ルsL.och C.∫ρJ″な′′MarSh.

0″′力ο′力αg′ sッαεεα L.Fё rr tagen i stort antal

i()stskane, men sedan 1800‐ talet icke aterfun_

nen.Leveri ko‐ och hastspilining。

″ορ′′αノbr′″οSα L.togs pa 1800‐ talet bl.a.vid

S6dra Sandby i Skanc och kan vttl tinkas leva
kvar i Sverige,som nyligen visat sig vara fallet

med siaktingen″ α′αどι′α力οJοsι ric`α Scop.Lar
leva pa vegetationsrik angsmark och tas i blom‐

mor bl.a.

Flera langhorningar hё r till de artcr,som icke

aterfunnits trots att atskilliga nya arter kunnat

upptackas genom bl.a.klackningar(exempelvis
P力y″α′οd′sρンsI′′

“
s F,Exοε′″r″S adspι パ″s

Muls,ノ 4″α
`sr力 `′

′s′
`srac′

αF.och τ′′″Ops s′ α″たJ

Chevr.).I viSSa fan torde de rlnnas kvar,i andra

kan de vara utrotade.Troligen h6r de dock till de

fё rbisedda,va」6r det kan 16na sig att punktleta

efter dem.

,V′ッθ′′′α sα″g“′″οsα GyH. har tagits i manga

exemplar i Hls,Hid OCh Dlr,bl.a.sa sent som i
bёrian av 1950-talet i Brunnsvik i sydvastra Dlr.

Arten skall i Ryssland utvecklas i salg_, hagg‐

och alstubbar, men an sa linge har den intc

klackts i sverige.
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ι′′r“″α″ぼ pι S SChall.skall enligt Grin vara

tagen av Sandin pa sarё  i Hanand.Icke aterfun_

nen och m● ligen till偽lligtinbrd om fynduppgif‐

ten ar riktig.Arten lever i Mellaneuropa i torra

ck― ,bok‐ och ttё rkgrenar och tas ocksa i blom_

mor.

Rο sα′滋αレれαL.Uppgiven fran Sk,sm och
Bl,dessutom patraffad den 19,7.26 i Skёvde,Vg
(S.Erlandsson).0■ l arten verkligen ar inhemsk

ener om den fOrts in med virke diskuteras,Inen

arten utvecklas i bokvirke ofta benhart s。 lexpo‐

nerat stubbvirke. UtgangShilet ar sarpraglat

ovalt.

R力οpα′ο′
“
s′ηαε″Oρ′S Germ.ar uppgiven fran

IIstorp,Kavlinge Och Esper6d i Skane av Thom‐

son.Arten utvecklas i nera tradslag,bl.a.frukt―

trad, va」6r utvecklingsbetingelser rlnns kvar.

Arten h6r sakerligen till denl, som kan hand―

plockas pa virke och de ovala klackhalen bё r

avslく万a angreppen. Kan dock troligen f6rvaxlas

med P力 y“α′οα′s′′srαει′s‐ angrepp. Arten tas

ocksa i blominor,exempelvis av ε″α′αιg“∫.

C力′ο■opλο′′sソα′J“S Mun ar kandi4 exemp―
lar,sonl ana rlnns i E.Wir6ns samling,varav 3
fran Kinnckulle,Vg och l exemplar tageti Sim‐

rishamn inomhus(inお rd?).Jag har klackt arten

ur harda lё vtradsstubbar fran nora ltalien och

har ocksa hittat c力′ο′Op力ο′
“

s‐ larver i lё nnved i

sluttningen mot Vattern,som m● ligen skulle

kunna vara denna art.Utonllands ar den klackt
ur kastanie,alm,16nn,al,ask och rё nn.

″ιsοsα

“
ッορS Dalln.skan en ging ha tagits i

Bl av Marklin, som levde 1777-1857. Arten ut‐

vecklas i bl.a.Finland och Ryssland under bar‐

ken pl ek och aven lind.Jag har hittat nykl,ckta

cxemplar, puppor och larver ca 10 augusti i
Moskva undcr barkcn pa cn tunnbarkig ekstock
Hggande solcxponerat och arten b6r letas pa sol_

exponerade backar i Blekinge.

Lι′Op“sρ
“
″ε′

“
′α′

“
s Payk.Denna langhorning

ar hittills endast kand i de tva exemplar, som

Ringselle tog 1902 vid Bennerbol1 6stra l」 ppland

springande pa avverkatlindvirke.Arten lar i Fin‐

land,dar den myCket salisynt f6rekommer,aven

utvecklas i asp och flnns sakerligen kvar i nord―

6stra Uppland,trots att ingen lyckats aterflnna

den.
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