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Svenska ttnd av larven till langhOrningen Acanthocinus griseus F.
[SWCdiSh rccords ofスεα″r/2οεJれ 夕sg/1s`“s F larvac(Col,CCrambycidac]

THURE PALM

Dcn tieCkiSkc ccrambycid― spccialisten Petr Sv`c_

ha i Prag arbctar fё r narvarandc incd en stor ino―

nografi ёver Europas cerambycid― larvcr.Tlll lnig

har han vant sig fё r att fa nordiskt och i vissa fall

aven utlandskt iamfOrelscmatcrial.Ocksa cn och

annan art som iag ci SialV kunnat bcstamma har

gatt mcd isandningen Bland dessa vartrc svcnska

larver av И6αれ′力οεJれ

“
s gr75・

`ン

SF.fran Ncdrc Dal―

alvsOmradct sarskllt intrcssanta.

Tva av larverna,ca 18 1nm langa,har tagits den

16/9 1954 pl ett litet brandfalt宙 d Batfors(upl.
Alvkarleby sn)icn Stiendc,brandskadad,torkan―

de tall,ca 25 cm grov,med utbrcdda angrcpp av

ハイι′αれοpカプ′αcッα77`α F och Sr`ρ /2α ″οραεカツS′ブれια―

ガs Kug Dcn trcdic larVCn,ocksa den ca 18 mm
och sa gOtt Som fullvaxt,insanllades dcn 16/91959

pa sanllna plats och undcrliknande omstandighe―

ter nara den fё regacnde lokalcn,menien nybrand
tall.

Fynden ar avintresse av den orsakcn,att de g・al―

lcr cn langhorning,som tycks bli allt sallsyntarc i

Norお
`″

 155

vart land,utom mё iligcn pa Gotska Sandё n En―

ligt Baranowski(1980:41)skall dCn ci ha tagitS pa

fastlandet under detta arhundrade,fё rran dcn av

Rune Axclsson 1976 aterupptacktes(enstakaima‐

gincs och mangdcr av gamla nyghal)i starkt
brandskadade granar宙 d GHmsarbo(Upl.TiCrps
Sn),SOm Ocksa ligger inom Nedre Dalalvsomrか

dct.Mahanda har arten dar fortfarandc cn fristad,

och dcn ar utan tvckan cn av dcm sonl ar val vard

naturskydd.
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Ptinus pusillus Sturm,en ny svensk skalbagge
[PrJ′ 夕S′

“
S′ /JンS Sturm,a new Swedish bcetle]

GUNNAR DAHLGREN

vid salining av fOrna i ctt vitmossckarr vid Paryd,  bcskrivcn i Victor Hanscns''Billcr XIV,Bostryc―

smaland, 18.10.1983 fann iag cn hona av Przれ
“
s  hoidca",p 236

′
“

,′′ルs Sturm,cn artsom sa宙 tt iag VCtinte tidiga―

rc patraffats i svcrige. Min bcstamning har be―

kraftats av Hcinz Frcude,som bcarbetat ptinidcr―  G夕れれαr Dα力Jgr`4

nai''IDic Iくafer Mittclcuropas'' Artcn finns ocksa  Hoss“ 。16θ6,S‐ 39_D‐ 9θ Katmα r,S″
`ι
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