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Lathrobium castaneipenne, en ny
svensk kortvinge
Il,athrobium castancipcnnc Kolcnati ncw 1o

Swcden (Col.: Staphvlinidac) |

Vid sillning i ctt kiirr i Halltorp. Olantl, l0 och
l9.l0.l9tt,lfann jag2d av kortvingcn l.urhn tium
castaneipewrc Kolenati, sonr dr ny fdr Sverige.
Arten ir fOrvillande lik L. ge ntinum Kraatz och
L. elongatum (L.) men avviker frin dessa arter
gcnom att hancn saknar hirstrimmor pi sjiitte
stcrnitcn. Aven aedcagus uppvisar viisentliga
olikhctcr (Fig l; jfr Palm 1963: 30). Dcr cna av
mina exemplar har arthcstAmts av Gustav Adolf
I-ohse.
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Fig. l. Aedeagus ay Lathrobium custaneipenne. Den
undre teckningen visar den konkava sidan.

Aedeagus of Larhrobium castqneipenne. The lower
drawing shows the concave side.

Iakttagelser av levnadssattet hos euc-
nemiden Dromaeolus barnabita i
Sverige

IOlrscrvatitrns on thc bionomics of l)ntnrueolus
barnabita Villa (Col.: Eucncmidae) in Sweden]

1980 beskrevs dct tivcrraskande fyndet ir 1979 av
tlcn ftir Nordcn nya cucncmidcn Dromueolus bur-
nahitu Yilla i form av ett dott cxcmplar inkrupct i

cn ekrot pa Eldgarn vid Miilaren iUppland (lcg.
Borje Anderssoni Lundberg 'l9tl0). Den 25 maj
l9lt3 bescikte fOrfattarna isiillskap med Jan Hdjer
Eldgarn for att forsoka aterfinna arten och om
mdjligt klarliigga biologin. En utav oss (Adebratt)
lyckades hitta en ndra decimetergrov lindgren
med nigra dtida imagines av den eftersokta artcn
ipuppkammarc samt flcra fullvlixla larver. Tyvirr
misslyckadcs kliickningcn mcn dcn 2 juli 1984 in-
samlades nytt matcrial (Lundbcrg). Denna g6ng
p6triiffades nigra imagines klackta i veden och
dessutom klacktes ytterligare exemplar ur hemta-
get material. Di sannolikheten ar stor att hitta ar-
ten aven inom andra omraden. friimst di vid MA-
laren, skall vi hiir beskriva hur arten levde.

Samtliga grenbitar mcd Dntmaeolus-larvcr pt-
trtffades undcr cn och samma lind (Tilia cordata).
Barkcn satt kvar mcn var liitt att avliigsna och ve-
dcn var starkt hkit och uppluckrad av vitrota, sA

rnjuk att den liitt kunde s<inderdelas med fingrar-
na. Samtliga fyra grenbitar torde ha angripits uppe
i kronan pi linden diir det fanns gott om grenar
som dodats av mistel (Viscum album). Fors6k att
hitta angrepp i kronan misslyckades d6 de liimpli-
gaste grenarna var oitkomliga. Angreppen hade
skett dcls ianslutning till hackmiirkcn av hack-
spett, dels i greniindarna. Dimensionen pi de an-
gripna grenarna varierade frin ca tva till sju centi-
meter. Larver av tvi storlekar fanns i 1984 irs gre-
nar. Fdrsta imagon erh6lls vid insamlingen den 2
juli och yttcrligare djur krop sedan fram till slutet
av juli. Aven de halvvuxna larvcrna kunde kliickas
utan overvintring eftcr ca tv6 minader inomhus
och sammanlagt erhdlls ett 20-tal exemplar. Larv-
gAngarna foljde irsringarna och var mycket svAra
att upptacka. Puppkamrarna l69 huvudsakligen i
utvidgningar i veden men i nigot fall direkt under


