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In the surroundings of Hornso and Str<imsrum in eastern SmAland, SE Sweden, a lot of rare
insects have been found, especially beetles (coleoptera). This is the only place in Scandina-
via where Phymatodes pusillus, Agrilus guerini and Dircaea australis have been found. Some
other rare species from this area are Exocentrus adspersus, Carcliophorus gramineus, Anaes-
thetis testacea, Drapetes mordelloides, Rhacopus sahlbergi ar,d Cryptolestes duplicatus. This
paper especially deals with the endangered and vulnerable species included in the Swedish
red data list. 18 species belongs to category 1 (endangered) and 60 species to category 2 (vul-
nerable).

S. Lundberg, Skeppsbrogatan 9, S-951 35 Lulefi, Sweden.

Inledning
Redan i borjan av 1900-talet blev omrAdena
omkring Hornso och Strrimsrum i Lingemila
respektive Alems socken strax S om Monster6s i
ostra Sm6land (Fig. 1) kanda bland skalbaggs-
samlarna som fina lokaler fcir vedlevande skal-
baggar. frdmst genom insamlingar utforda av
Emil Haglund, Kalmar. Under 1940-talet rappor-
terade Anton Jansson, Olof Lundblad, Nils
Bruce, Gunnar Dahlgren och frhmst Thure Palm
ytterligare intressanta fynd. Bl a rapporterade
den sistniimnde den fiir Norden nya lAnghorning-
en Phymatodes pusillus.l slutet p6 1940-talet till-
frirde bl a broderna Rune och Tore Widenfalk
och Stig Adebratt fynd av flera intressanta prakt-
baggar m m.

Vid mitt forsta besok i omr6det 1954 lyckades
jag hitta ytterligare en f<ir Norden ny linghorning
niimligen Exocentrus adspersus, vilket lockade till
nya bescik. Totalt har jag fcirsrikt att atminstone
en geng per 6r bescika omr6det och niistan varje
besok har gett intressanta fynd. Under 1960-90-
talen har ytterligare samlare lockats till omr6det
och nya f6ngstmetoder som bilhivning har resul-
terat i for Sverige nya arter. Silunda har bl a

Bengt Andersson, Rickard Baranowski och Willy
Kronblad rapporterat sidana.

NAgon sammanstallning av omr6dets arter har
inte gjorts tidigare. Jag presenterar hiir uppgifter
om en del speciflka arters fcirekomst i omrAdet.
men sdkerligen finns det fortfarande mycket kvar

att upptecka. Denna sammanstdllning kan ocksi
vara till hjalp fdr att forbattra skyddet for m6nga
intressanta biotoper. Det iir synnerligen angelii-
get att de minga 2idla lovtriiden (Fig. 2) liksom
asp och al gynnas och att ciar i sjoarna och istriin-
derna ldmnas ororda fcir awerkningar. Givetvis
skall siirskild hiinsyn tas till ihAliga och driende
trdd, som genomg6ende bor liimnas aven efter att
de ddtt. dA m6nga av de sdllsyntaste arterna
utvecklas just i fcirmultande virke.

Jag dr medveten om att jag inte liimnar en full-
stiindig bild over arternas utbredning o d, men
fcirhoppningsvis ett underlag som andra kan
bygga vidare p6. Urvalet av arter som jag tar med
kan ocks6 diskuteras, men flertalet av de intres-
santaste iir dock med. Uppenbart iir att omrAdet
er ett av de btista for friimst de vedlevande arter-
na och vdl i klass med Skiiralid, Hallands Viidero.
Halltorp, Gotska Sandon, ViisterAsomrAdet och
BitforsomrAdet fcir att bara ndmna nigra av de
viirdefullare.

Jag behandlar i forsta hand dels Strcimsrums-
omrfldet beliiget oster om kustvdgen E66, dels
Hornsoomr6det vaster om samma viig. De biist
undersdkta omridena utgor ca 2,5 x 1 mil och lig-
ger efter Alster6n, som rinner ut ur sjon Allgun-
nens sydligaste del vid Ullefors och slingrar sig
fram med utvidgningar till sjciar (Hulten2issjrin
och Barnebosjon) fcirbi Hornso. Sandbiickshult.
BlomstermAla och Alem frir att mynna ut strax S
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Fig. l. Hornsd-Strrimsrumsomrddel i ostra Smfrland
(svartmarkerat).

The Horns6-Strdmsrum-area in SE Sweden.

om Strdmsrum. De flesta lokalerna framger av
Bli kartan 54 Oskarshamn. latitud 56' 50' - 57"
10', longitud 16'30'- 15'50'.

OmrAdet har friimst lockat till sig skalbaggs-
samlarna pA grund av den rika forekomsten av
intressanta l6nghorningar, praktbaggar och andra
vedarter. Orsakerna till dessa vedskalbaggars
fcirekomst hiir iir dels ett gynnsamt klimat, dels
att man hiir hittar rester av bl a ursprunglig grov
ek och bok vilket resulterat i avsiittande av flera
reservat pA statens mark, frAmst i Hornsciomrfl-
det. Detta utg6r en garanti fcir att utvecklingsbe-
tingelserna fcir den siillsynta och hotade skal-
baggsfaunan skall flnnas kvar. Nigra av arterna,
friimst vissa praktbaggar, utvecklas i jiirnviigssyl-
lar och barrvirke varfcir de mest tagits vid s6gar
diir fiirskt virke attraherat dem, t ex vid Abbetorp
(Rugstorp), Hornsri och Ruda. Tyviirr lades den i
detta sammanhang biista jiirnviigsstriickan Sand-
biickshult-Vitesten-Abbetorp ned och syllarna
brots upp och kolades i mitten av 1960-talet.
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Detta medforde att den starkaste f<irekomsten av

vAr storsta praktbagge, Chalcophora mariana,
spolierades.

Minga av de grova ekarna pA Strtimsrums
dgor, friimst vid AlsterAns mynning, har tyviirr
fcirsvunnit genom avverkningar det senaste
decenniet och biotopen for flera arter som ar
beroende av ek har diirfdr starkt forsiimrats.

Hela omrfldet Allgunnen-Stromsrum utgcir till-
hill for vdrmerelikter. vilka hiir i flera fall har sin
enda kdnda fcirekomst i Sverige och t o m Nor-
den. Detta giiller exempelvis lAnghornirlgen Phy-
matodes pusillus, praktbaggen Agrilus guerini,
kniipparen Cardiophorus gramineus (iiven i Hall-
torps hage) och heteromeren Dircaea australis.
Andra arter har hiir sin rikaste kiinda forekomst i
Norden, exempelvis Exocentrus adspersus, Ana-
esthetis testacea, Drapetes mordelloides, Rhacopus
sahlbergi och Cryptolestes duplicatus. Nigra har
har tagits som nya for Sverige t o m under de
senaste Aren, exempelvis Grammoplectus spino-
lae, Calvia decemguttata, Corticaria fagi, Gyrop'
haena obsoleta och Hydraena testacea.

Noggrannare undersokningar kommer siikerli-
gen att resultera i att ytterligare nya arter kom-
mer att upptiickas och dessutom kan man rdkna
med att en utvidgning av undersokningsomrAde-
na kommer att innebdra att ytterligare intressan-
ta lokaler petreffas. Det vanliga iir niimligen att
flertalet samlare soker sig till kiinda fyndlokaler
och inte ger sig tid till att leta nya. Att det kan
Icina sig att leta pA nya lokaler har bl a visats
genom upptiickten av den for Sverige nya Trixa-
gus duvali vid Vesslci N om Kalmar (Andersson
1974) och fyndet av 4:e svenska exemplaret av
Aderus brevicornis 1981 p6 Bjornci 2 mil N om
Kalmar (Bengt Andersson in litt).

Sflrskilt intressanta arter
Arterna presenteras i systematisk ordning (Lund-
berg 1986). Utover vad som anges fdr respektive
art kan for vedarterna hiinvisas till "Lovtriidens
skalbaggar" (Palm 1959). Jag anger ocks6 inom
parentes om aktuella arter rdknas till hotkategori
I el]rer 2, d v s om arten anses akut hotad eller sAr-
bar enligt Databanken fcir hotade arter (Ehn-
strcim & Walden 1986 och Andersson et al 1987).

Hydraenidae. Hydraena testacea Curtis (hotka-
tegori 2) togs som ny for Sverige vid Alem i
AlsterAn 7.VIII1982 (Kronblad 1985a). Arten
har senare anmiilts frfln Bl, Ha och Vg (Lundberg
1988 och 1991a).

Ptiliidae. Ptilium horioni (Rosskothen) erholls
i stort antal som ny for Sverige 1980 vid sillning
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av en gammal iilghud vid Nybro, Kroksjo, alltsA
utanfdr redovisningsomr6det (Andersson 1981).
Arten har ocks6 sillats ur kompost vid TAlebo
strax O Sandbiickshult (Kronblad in litt.) och iir
nu iiven kiind fr6n S<i, Up, Dr och Me.

Leiodidae. Liodopria seruicornis (Gyllenhal)
(1) har tagits i 2 ex i omrAdet, det ena genom sAll-
ning av en ihAlig bokstubbe vid Hornso
24.V1.7946 av Nils Bruce och genom bilhAvning
29.VII.1980 ca 3 km O Rugstorp (Andersson
1981). Arten dr i dvrigt kiind frAn l800-talsfynd
frAn Vg och i 1 ex vardera pi en granlAga vid
Alhult. Sm V Viistervik 1981 (Thomas Appelq-
vist in litt.) och Bjerka Saby i fcinsterfiilla
24.Y1\.1.968 (Bengt J. Andersson in litt.). Arten
har senaste Aren tagits i scidra Finland men iir i
<ivrigt inte kiind frAn Norden.

Silphidae. Dreposcia umbrina (Erichson) (2)
forekommer regelbundet i de ihAliga ekarna vid
Strcimsrum. Arten iir i civrigt kiind fr6n Sk, Ol,
Og och Vs.

Scydmaenidae. Euthiconus conicicollis (Frm. &
Laboulbene) (2) togs som ny fcir Sverige 1946 av
Nils Bruce i 2 ex vid Getebro. 15.VII.1964 iter-
fann jag arten i en grov ihilig bokstubbe SV Bcita
kvarn strax S Hulteniissjrin ur vilken ett 10-tal ex
sAllades fram (Lundberg 1966). Arten iir nu iiven
kiind frAn Sk, Bl och Ol (Bla Jungfrun).

Scydmaenus perrrsi (Reitter) (2) som i ovrigt
bara lir kiind frAn Vs och Og har pitraffats vid
Viirlebo (Kronblad in litt.) och Strrimsrum hos
viirdmyran Lasius brunneus, de fcirsta 1963 av T.
E. Leiler.

Micropeplidae. Micropeplus latus Hampe tog
jag i 4 9I genom sAllning av gamla briider vid
ArbAga O Allgunnen 2.Y.7976, vilket fortfarande
utgcir enda fyndet utanfcir Halland, dAr arten togs
som ny fcir Norden 1975 (Gillerfors 1982).

Staphylinidae. Quedius truncicola (Fairmaire
& Laboulbene) (2) togs av Stig Adebratt i 3 ex i
resterna av en gammal bok 12.VII.1967 SV B6ta
Kvarn (in litt.). Fortfarande iir detta enda fyndet i
Smiland av denna trevliga kortvinge, som i dvrigt
endast iir kiind frAn Sk, i enstaka ex frAn Bl
(Rickard Baranowski in litt.) och frAn Strdms-
holm, Vs.

Rugilus scutellatus (Motschulsky) togs
11.VI.1975 i 1 ex niira Hornsd (Peter Cederstr<im
in litt.) - di frirsta fyndet S Viisterbotten. Men har
sedan ocksA pAtreffats i kompost i Nybro och i
bilhlv vid Hornsd 11.VII.1989 (B. Andersson in
litt.).

Mycetoporus despectus Strand flck jag i bilha-
ven i 1 ex 23.V1I.t982. Detta iir det andra svenska

Skalbaggar i Hornso- och Stromsrumstrakten

Deciduous forest at Strdmsrum.

fyndet - tidigare bara tagen i Vg (Gillerfors 1973).
Aleochara lygaea Kraatz (2), som i ovrigt

endast iir ktind i enstaka ex fr6n Sk och Ha, har
tagits i vardera 1 ex pi Hornsci kronopark
26.Y1.1952 i en aspstubbe med angrepp av Cos-
sas-larver (Palm 1972:433) och pA Atel27.Y.1986
vid Kroksjci, Nybro (B. Andersson in litt).

Alevonota gracilenta (Erichson) fick jag vid
sAllning av fcirna intill Alster6n vid Getebro
12.Y.7954, mig veterligt enda fyndet i Sverige
utanfrir Sk och Go.

Gyrophaena obsoleta Ganglbauer, en kort-
vinge som endast iir tagen pAjhttetrattskivling, iir
hittills bara kiind frAn Oslotrakten i Norge och
frin Hornso dAr det fdrsta exemplaret togs
6.IX.1981 genom s6llning av barrfcirna. Arten
iterfanns senare samma hcist i stort antal genom
punktletande just pA jattetrattskivlingar (Kron-
blad 1985b).

Placusa suecica Johnson & Lundberg har tagits
som ny fcir Sm i Hornscj 6.IX.1981 (Andersson in
litt. ).

Tachyusida gracilis (Erichson) (2), som upp-
tacktes sA sent som 1973 som ny fcir Sverige i
Halltorps Hage pA Oland och tiven tagits vid
Bjiirka Saby i Og, pAtraffades i 2 ex 1983 i mul-
men i en vindfiilld ek vid Strcimsrum (Jan Hcijer
in litt.) och i en ekstubbe vid Viirlebo 27.[V.1984
(Arne Ekstrcim in litt.).

Euryusa sinuata (2) Erichson och E. coarctata
Miirkel (2), som bAda togs som nya for Sverige i
Miilardalen, har ocksA patraffats hos viirdmyran
Lasius brunneru i Strcimsrumstrakten (bl a Gil-
lerfors in litt.). Aven den tredje Eurywa-afien E.
obtabilis (2) har tagits hos samma myra bl a vid

Fig. 2. Adeltdvskogsbiotop frfin Al"*, Strdmsrum,27.7
1992. Foto: Nils Ryrholm.
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19.7.1964. Foto: S. Adebraft.

Windfallen oak with four cerambycid species.

Strrimsrum 16.1X.1979 (Kronblad in litt.) och i 6
ex24.Y111.1.980 pi Bjdrno (Andersson 1981) och
6ven senare i enstaka ex pe samma lokal.

Pselaphidae. Grammoplectus spinolae (Aube)
togs som ny fdr Norden i I ex22.Yll.l969 genom
sAllning av en murken bjorkstubbe vid Arb6ga
(Baranowski 1976). Ytterligare I ex togs med bil-
hiv 27.VII.1978 i samma omrade (Andersson
1981). Arten har nu ocksA patraffats i Norge (Sin-
dre Ligaard in litt.).

Batrisodes delaporti (Aube) (2), som ocksA
lever hos myran Lasius brunneus har tagits vid
Strdmsrum (Kronblad och Gillerfors in litt.) -
enda Smilandslokalen.

Histeridae. Plegaderus dissectus Erichson (2)
har i omrfldet i bokved sin nordligaste fcirekomst
(bl a Vhrlebo, Kronblad in litt.).

Abraeus granulum Erichson (2) har s6llats ur
en grov bokstubbe SV Bcita kvarn - enda fyndet i
Sm (Lundberg1966).

Scarabaeidae. Liiderbaggen Osmoderma ere-
mira (Scopoli) och Gnorimus variabilis (Linna-
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eus), som bida riiknas till de akut hotade arterna,
d v s hotkategori 1, lever bl a i de ihiliga ekarna i
Strcimsrumsomr6det (Palm 1 950b).

Lucanidae. Lucanus cervus (Linnaeus) Ar
anmiirkningsvdrt nog endast kiind i enstaka ex
frAn Strcimsrum (Alan Dufberg).

Dorcus parallelopipedas (Linnaeus) (2) har
patraffats i en grov solexponerad bokstubbe strax
O Viirlebo (Ehnstrcim in litt.). Den erhcills ocks6 i
ett par ex 12.1Y.1992 i barkavfallet vid sigen i
Hornsci (Andersson, Lundberg).

Aesalus scarabaeoides Fabricius (2) (Fig. 8),
som i civrigt bara iir kiind frin Ol lHalltorp) och
Bl, fcirekommer allmiint i gamla ekstubbar i
Stromsrum diir den lever svAritkomligt ofta pi
insidan av rotbenen pA stubbarna.

Elmidae. Stenelmis canaliculata (Gyllenhal)
(2), som lever i rinnande vatten, har tagits bAde i
Emin vid Ryningsniis 6.VIII.1982 och i AlsterAn
vid Alem 7-28.VIII.1982 (Kronblad 1985a).

Elateridae. Athous mutilatus Rosenhauer (2)
(Fig. 8) och Stenagostus villosus Fourcroy (2),

Fig.3. Bengt Ehnstriim undersdkande grenarno av en vintlfiilltl ek med starka angrepp av ldnghorningorna Phyma-
todes pusillus, Pyrrhidium sanguineum, Xylofiechus antilope santt Exocentrus adspenus. Hornsdomrddel
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bAda siillsynta kniippare, har pAtriiffats som lar-
ver vid Viirlebo. Den sistniimnda har ocksd
kliickts ur ek, lind och lcinn vid Str0msrum (Palm
1953a).

Harminius undulatus (Degeer) har tagits bl a
2l.Vll.l952 vid Hornso (G. Dahlgren).

Ampedus cardinalis (2) lever i rcidmurken
ekved bl a vid Stromsrum medan Cardiophorus
gramineus (Scopoli) (t) (fig. 6), som i Norden
endast i ovrigt iir kiind frin Ol (Halltorp), har sin
starkaste fcirekomst i Stromsrumstrakten (Palm
1953b). Diir har den dock starkt minskat pa
grund av avverkning av driende ekar, i vars rot-
ben larven lever. Imagines, som <ivervintrar i
mulmen, har bl a tagits i 2 ex7.X.1977 (Lundberg
& Kronblad).

Lissomidae. Drapetes mordelloides Host (2)
(Fig. 8) har tagits i enstaka ex bl a vid Alsterhus
under ekbark men framfor allt i stort antal vid
sigen i Hornsd i bjorksAgsp6n (Lundberg 1976).
Arten iir i civrigt bara kiind i form av gamla fynd
frin Ha och Vg samt bl a nykliickta ex i en bjork-
l6ga vid BAtfors i Up (Baranowski 1975:105).

Eucnemidae. Eucnemis capucina Ahrens (2)
har kliickts ur bok frAn Hornso (Kronblad 1975)
medan Hylis foveicollis (Thomson) har kliickts ur
liggande gran vid Getebro i stort antal 1964
(Adebratt & Lundberg 1966). Hylis oleaxi (Palm)
(2) kliicktes under flera Ar i borjan p6 80-talet ur
rcidmurken ved pA nAgra grova bjcirkstockar, som
169 vid sAgen i Hornsci. B6da dessa Hylis-arter ar
frfln Sk frAmst kiinda frin bok.

Xylophilus corticalis (Paykull) (2) (Fig. 8) har
klSckts ur bjcirk fr6n Konungahult (Stig Adebratt
in litt.) - mig veterligt enda fyndet i omridet av
denna urskogsrelikt.

Rhacopus sahlbergi (Mannerheim) (2) (Fig. 8)
kliicktes i stort antal ur hasselgrenar vid Aslemflla
1973 (AmbjOrn Carlsson, Peter Cederstrrim och
Gcista Gillerfors in litt.). Arten upptiicktes Aret
innan av Olle Robin, och jag slaghAvade 5 ex pA
lokalen ifriga mellan kl 21 och 22 den 5.Y11.1973,
d v s dA det var helt mcirkt.

Throscidae. Trixagus duvali (Bonvouloir) togs
som ny fcir Sverige 17.111.1974 vid Vesslci ca 1 mil
S Bj0rn<i (Andersson 197\, did'r den senare tagits
i stort antal (Andersson 1977). Arten dr nu ocksfl
kiind frin Sk och Ha.

Buprestidae. Som jag niimnt mAste omradet
raknas som ett av de intressantare i Sverige fcir
praktbaggar och sAledes 6r inte mindre dn 32 av
v6ra 38 arter patraffade diir, bl a nedanstiende.

Chalcophora mariana (Linnaeus) (t) (Fig. 6)
togs redan i borjan av 1900-talet av Emil Haglund

Skalbaggar i Hornsri- och Strdmsrumstrakten

Fig. 4. Bengt Ehnstrdm undersdkande jiirnviigssyllar
med starka angrepp av praktbaggen Chalcophora mari-
ana. Vitesten, Hornsd 18.7.1964. Foto: S. Adebratt.

Sleepers with nunterous Chalcophora mariana.

vid Abbetorp (Ex miirkt Abbetorp 1907 finns i
Wirens samling, Lund). Den dterfanns av Stig
Adebratt, som den 2.V11.1963 tog 1 ex pA tim-
merstock vid s6gen i Abbetorp, och ocksi redan
14.VI.1960 kunde klarliigga att den levde i jiirn-
viigssyllarna friimst efter striickan Vitesten-
Abbetorp (Fig. 4 och 5). TyvArr lades jiirnvdgen
ner i mitten av 60-talet och syllarna brdts upp for
tjiirbrAnning. Arten kliicks i juli - bcirjan av
augusti och efter rivervintring sviirmar den och
slAr till pi bl a syllar och timmer for eggliiggning.
Den 15.VII.1964 tog jag pA de uppbrutna syllarna
mellan Vitesten och Abbetorp 3 ex, som i det
varma solskenet var anmerkningsviirt flygga f<ir
att vara en sa stor art. Jag kunde ocksA konstatera
flyghAl i jiirnviigssyllar iinda bort mot Jdnkoping.
I en grov tallstock vid en gammal nedlagd sig vid
Arbiga pitraffades dcida imagines sittande i flyg-
hal 1965 (Widenfalk 1967). Arten finns dock fort-
farande kvar i omridet di fiirskt flyghAl konstate-
rats i en stAende grov tall 1983 (Rune Widenfalk
in litt.).

Dicerca a/rl (Fischer v. Waldheim) (2) (fig. 6)
flnns spridd i omridet friimst i klibbalar stiende
pA och vid myrar men Aven efter vattendragen.
Mest iir arten klackt men iiven tagen pA fdrsom-
maren pe vedtravar med klibbalstockar, bl a 7 ex
5-8.VI.1949 vid Getebro (R. Widenfalk in litt.).

Dicerca furcata (Thunberg) (Fig. 6) Ar mig
veterligt endast tagen i 1 imago 5.VI.1949 pA
samma vedtrave som D. alni.Fragment ar patraf-
fade i en bjorkstubbe 11.VIII.1978 (Andersson
1981) och 6.IV.1990 konstaterade jag flyghAl i ett
par aspstubbar, allt i Horns6trakten. Arten har
hdr sin enda kiinda fcirekomst i sddra Sverige, diir
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Fig. 5. Frilagd puppa av praktbaggen Chalcophora
mariana i gammal jiirnviigssyll. Puppan ligger strax
v iins te r o m tiinds tic ksas ke n. V ites ten, H o rnsd I 8.7. I 964.

Foto: S. Adebrau.

Pupa of Chalcophora mariana (to the left of the match-
box) in an old sleeper.

den s6ledes bdr betraktas som akut hotad. iiven
om arten for Sverige totalt endast anses som hiin-
synskravande, d v s kategori 4. Uppenbarligen iir
utvecklingsbetingelserna gynnsammare for arten
i barkfallande aspar dn i de tjockbarkiga vArtbjor-
karna. I Norrland dr det framfcir allt i anslutning
till barkfria partier pA v6rtbjcirkar som man hittar
angrepp.

Buprestis novemmaculala Linnaeus (2) (Fig. 6)
har sin starkaste kiinda fcirekomst i Sverige i
Abbetorp-ArbAgatrakten diir den Arligen i juli
dels tagits p6 timmer vid den nu nedlagda sAgen i
Abbetorp dels pA timmerupplag efter vagarna.
Den har ocksi pAtraffats vid sAgar i Ruda och
Hdgsby och Ar uppenbarligen spridd i ostra SmA-
land. Arten utvecklas siikerligen i bl a tallstubbar
iiven om mig veterligt enda konstaterade angrep-
pen utgOrs av den dcida niistan utfiirgade puppa
jemte flyghAl som jag hittade pA ett hygge vid
Abbetorp 6.IV.1990 i en ca 1 dm grov senvuxen
liten tall liggande solexponerad pA en bergknalle
och som rcijts ned i samband med awerkningen
ett par Ar tidigare. I en liknande tall i niirheten
fanns halwuxna larver - sannolikt ocksi samma
art. Aven <ivriga tre Buprestis-arter, B. rustica
Linnaeus (Fig.8), B. octoguttata Linnaeus (Fig.8)
och B. haemorrhoidalis Herbst (Fig. 8), fdrekom-
mer friimst pi timmerstockar, iiven om den sist-
niimnda endast tagits i enstaka ex. Bl a fick jag 1

ex 14.VII.1983 mellan Abbetorp och ArbAga pi
en granstock.
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Melanophila formaneki Jacobsen, som nyligen
konstaterats i bide Sverige och Finland (Kron-
blad & Ehnstrom in press), kliickte jag ur briind
tallbark vid Bohult NO Hogsby niira den s k
Oskarhamnsbriinnan v6ren 1990. Detta iir det
hittills sydligaste fyndet for denna praktbagge,
som eljest i Norrland friimst lever i pA myrar stA-
ende, sakta doende tallar. Den patraffades ocksa
t2.1V.7992 vid Getebro i form av starka angrepp i
myrtallar, d v s samma utvecklingsbiotop som
dominerar i Norrland (Lundberg).

Flertalet av vAra Agrilus-arter har patraffats i
omrAdet, men hiir tar jag bara upp de siillsyntaste.
Den siirpriiglade Agrilus guerini Lacordaire (Fig.
6) har i Hornsotrakten - N Kalmar sin enda fore-
komst i Norden. Arten upptiicktes i Sandbiicks-
hult di I ex togs genom slaghflvning den
22.V11.1943. Fyndet publicerades forst som Agri-
lus ater (Linnaeus) (Lundblad 1943) men rlittades
senare (Lundblad 1944). Arten Aterfanns i juli
1961 de jag ocks6 kunde klarliigga biologin
(Lundberg 1962). Den tir vanligt fcirekommande i
siilgar (bAde Salix caprea och cinerea) friimst i
Hornsciomridet. Arten har dock konstaterats
iinda nere i Rockenbro och vid Abro strax N Kal-
mar (Andersson respektive Kronblad in litt.).

Agrilus biguttatus (Fabricius) (2) lever i barken
pi grova solexponerade ekar vid Str<imsrum och
iiven Tilebo (Kronblad in litt.).

Agrilus subauratus (Gebler), en annan av vAra
stdrre arter, som ocks6 lever i silgar, har endast
tagits i 3 ex genom bankning vid Abbetorp
(Folke Olsson och Kronblad in litt.) trots att
mycket kliickmaterial tagits av siilg for att kliicka
A. guerini. A subauratus utvecklas dock i grenar
av mycket smiickrare dimensioner.

Agrilus convexicollis Redtenbacher, som i
civrigt bara tir ktind frAn Ol och Go, har bankats
pA ask i TAlebo - enda SmAlandsfyndet (Kronblad
in litt.).

Dermestidae. Attagenus puncrarus (Scopoli) (2)
(Fig.8) 6r en av vflra vackraste 2ingrar, svart med
vita flackar. Den patreffades som ny fcir Norden i
Halltorps hage av Bengt Rapp 1947, togs av Olle
Robin vid Brunsmila 1970 och har senare Ater-
funnits, bl a i Nybro, dels under barken pA ett kiv-
triid (Andersson 1974) dels inomhus i ett fcinster
niira Rugstorp (Andersson in litt.).

Bostrichidae. Bostrichus capucinus (Linnaeus)
(2) (Fig. 8) har en av de starkaste fcirekomsterna i
Sverige i omrAdet. Arten iir kliickt ur ek, bjcirk
och frukttriid bAde frAn Alsterhus och Stromsrum
(Kronblad m fl in litt.) och dessutom tagen ptr
flera lokaler fdllande pA virke.



Fig. 6. 
-Ovre 

raden: Praktbaggarna Dicerca alni, D. furcatu, Chalcophora mailana och Buprestis novemmaculsla
somt ldnghorningen Plagionotus detritus. Nedre raden: Lfrnghorningarna Exocentrus adsp6nus, Anaesthetis testa-
cea och Phymalodes pusillus, brunbaggarna Dircaea australis och Osphya bipunctata, praktbaggen Agrilus gueri-
ni samt kniipparen Cardiophorus gramineul Foto: R Widenfalk.
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Anobiidae. De tv6 tragnagarna Xyletinus vae-
deroeensis Lundberg och X. fibyensis Lundblad
har bida tagits pA samma hygge vid Abbetorp
genom slaghavning pi aspsly. Den sistndmnda
togs aven vid ett par tillfiillen i bilhiv i Hornsri-
trakten (Andersson in litt.). Arterna utvecklas i
asp men anses sdllsynta (Lundberg 1991b).

Doractoma punctulata Mulsant & Rey hade i
omradet liinge sin enda kiinda forekomst i Sveri-
ge soder om Hs (Lundberg 1958:278). Arten, som
utvecklas i fncisketickor b6de pi bok och friimst
bjdrk, er nu kand i st<irre delen av Sverige.

Ptinidae. Ptinus sexpunctatus Panzer (2) har
tagits pA grova ekar vid Strcimsrum men intres-
sant nog ocksi inomhus i lingfranska (!) och i
flera ex pi en husviigg i Nybro (Andersson 1977
och in litt.).

Lymexylidae. Lymexylon navale (Linnaets)
(2) (nig. 8) har en av sina starkaste fcirekomster i
Sverige i Stromsrumsomr6det, diir den lever i
frdmst grova ekar med ddda partier.

Malachiidae. Hypebaeus flavipes (Fabricius)
(2), en av v6ra sallsyntaste blAsbaggar, som i
<ivrigt bara iir kiind frdn enstaka fynd i Sk. Og. Vs

Skalbaggar i Hornsc)- och Strdmsrumstrakten

och Ol har vid ett par tillfiillen erhillits i flera ex
pd och i bokstubbar vid Getebro (Palm 1950a)
och SV Bota kvarn (Lundberg 1966).

Cucujidae. Notolaemus unifasciatus (Latreille)
(2)har tagits i 1 ex, som krop pi en vedtrave med
bjdrk, asp och ek vid Hornsci (Lundblad
1943:192). Arten iir funnen i stort antal i NO Sk
under barken pi ekgrenar (Baranowski 1982:133-
134) och borde gA att iterflnna i Hornsoomr6det
pA liknande siitt.

Cryptolestes duplicatus Ganglbauer (2) har sin
starkaste f<irekomst i Sverige i Stromsrumsomr6-
det, diir den friimst tagits i svampig ytbark pi
ekved. Arten iir i ovrigt bara tagen i enstaka ex
vid Hossmo 1 mil S Kalmar (Gunnar Dahlgren in
litt.) och pn Ot. Den dr dessutom infcird med
virke till Ha.

Cryptophagidae. Cryptophagus quercinus
Kraatz (2), som lever i murken ved, har bl a tagits
vid Bcita kvarn (Andersson in litt.).

Coccinellidae. Hyperaspis pseudopustulata
Mulsant (2) har tagits pi virke vid Abbetorp i ett
par ex - enda Smilandsfyndet (Andersson in
litt.).
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Fig. 7. Ovre raden: Ldnghorningarna Pyrrhidium sanguineum, Mesosa nebulos_a, Anoplodera sculellatq Tragoso'

mZ depsarium, Xylotrichus pintherinus, X. antilope och Chlorophorus herbsti. Nedre rtulert: Ldnghorningarrut

Rhopilopus femoratus, Hyiotrupes bajulus, Anoplodera sexguttaru' t"p?l! revestita, Strangalia attenuata,

Lepiura pubiscens, Nothorina punctata och Tetrops starkii. Foto: R' Widenfalk'

Calvia decemguttata (Linnaeus) (2), en av v6ra
st<irre nyckelpigor, upptiicktes som ny for Nor-
den 16.VIII.1973 del ex togs sittande pi blad till
en lind vid Alsterhus O Horns<i (Andersson
1974). Arten har senare tagits vid flera tillfiillen,
bl a pA Bjcirnd och vid Hossmo S Kalmar av Gun-
nar Dahlgren (Andersson L917), och tycks nu
vara vdl etablerad i omridet, ddr over 30 ex har
tagits (Andersson 1988).

Lathridiidae. Corticaria pineti Lohse erholls i 1

ex 3.IX.1981 genom slaghAvning pA ruderatmark
vid Nybro (Andersson in litt.). Hittills iir detta
enda fyndet utanfdr Varbergstrakten i Ha, diir
den togs i stort antal pi infort tyskt virke med
borjan 1.V.1978 (Gillerfors 1982). Arten har dock
tagits anda uppe i Pallas-Tunturi i norra Finland,
varfcir den bor flnnas 6ven i andra delar av Sveri-
ge.

Corticaria /agl Wollaston erholl jag vid bilhiv-
ning i Hornsotrakten den 7.VI.1979 i 1 ex som ny
for Sverige. Ytterligare 1 ex har tagits dar
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(Andersson in litt.). Arten dr i Sverige bara kiind
i ytterligare I ex frfln Sk (Folke Olsson in litt) och
1 ex frAn Nb som jag fick i bilhflven 31.V.1984 vid
H<igsbole.

Cisidae. Cis micans (Fabricius) har tagits i stort
antal i vita svampar pA ekstubbar vid Alsterhus
och pA aspstockar vid Bota kvarn (bl a Anders-
son 1977).

Ennearthron palmi Lohse, vir minsta triid-
svampborre, har i omr6det sin enda kiinda fore-
komst soder om Daldlven. Silunda togs arten i
stort antal i juni 1949 i en bokstubbe vid Viirlebo
(Palm 1950b). Arten upptiicktes forst vid Dal2il-
ven i ek men har visat sig leva i norra Sverige
iinda upp till To, friimst i bjcirkstubbar (Lund-
berg).

Colydiidae. Colydium elongatum (Fabricius)
(1), som lever i vedborregflngar i gran, har tagits i

bilhAv 11.VI.1977 i Horns<itrakten (Kronblad &
Lundberg 1978).

Mycetophagidae. Mycetophagus fulvicollis
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Fabricius (2), som i Sverige mest tagits i murken
aspved, ar patreffad vid Hornso (Andersson in
litt.).

Prostomidae. Prostomis mandibularis (Fabrici-
us) (1) (Fig. 8), som i ovrigt iir kiind frin Skiiralid
i Sk, Halltorps hage pi Ol och GS har petraffats
vid Alsterhus i ekstubbar (Bengt Rapp in litt.).

Aderidae. Phytobaenus amabilis F. Sahlberg
(l) har slaghivats i I ex i juli 1942 vid Hornso
(Anton Jansson in litt.). Arten 5r i <ivrigt i Sveri-
ge endast tagen i 2 ex vid Byle i Og (Jansson
1e18).

Vanonus brevicornis (Perris) (2) erholls i 1 ex
vid bilhivning 3.VIIL198I pd Bjcirnci, Kalmar
(Bengt Andersson in litt.). Detta dr 4:e svenska
fyndet och enda utanf<ir Sk fcir arten.

Anthicidae. Anthicus tobias Marseul har
patraffats vid sAgen i Horns<i (Borje Andersson
in litt.) Detta iir enda fyndet i Sm av arten, som i
<ivrigt bara ar tagen i antal i scidra Sk, i enstaka ex
pA Ol (Bengt Andersson in litt.) och i Up.

Tenebrionidae. Oplocephala haemorrhoidalis
(Fabricius) (2) finns fortfarande allmiint i omr6-
det, framfrir allt diir fn<isketickor fcirekommer i
st<irre antal, bl a i bokreservaten.

Tenebrio opocus Duftschmid (1), vir storsta
mjolbagge, lever bl a i de ihiliga ekarna vid
Stromsrum.

Allecula rhenana Bach (l) (Fig. 8) har i omr6-
det en av sina starkaste kiinda lokaler utanf<ir Sk
och bl a beskrevs angrepp i bok fr6n Getebro
(Palm 1953b:180). Da arten lever i ihiliga triid, iir
den starkt hotad.

Hymenophorus doublieri Mulsant (2) (Fig. 8),
som sedan gammalt iir kiind fran GS och i ett
enstaka fynd frAn Sci, p6traffades i stort antal i
gamla s6gspinshogar vid Arbiga i slutet av 1960-
talet, de forsta 1O.VII.1968 (Stig Adebratt in litt.).
Den 2.Y.1976 togs 1 ex ocksA i en gammal s6g-
spinshcig 2 mil S Arbiga efter viigen mellan
Hornso och Nybro (Andersson 1977). Arten har
nu ocksi tagits i Vg i 1 ex i Tivedens nationalpark
vid en gammal ihilig tallAga (Thomas Appelqvist
in litt.).

Prionychus melanarius (Germar) (2), som lever
i ihAliga triid, har tagits vid Hornsd (Andersson in
Iitt.).

Melandryidae. Anisoxya fttscula Mulsant (2),
som i Sverige- i <ivrigt bara dr tagen i enstaka ex i
Sk, Bl och Ol, har tagits i enstaka ex i frdmst
Stromsrumsomr6det. Bl a erhcills 1 ex ur en ris-
h<lg 30.VI.1985 (Jan Hojer in litt.) och en larv,
som jag tog i puppkammare i en svampig ekgren
vid Aslemila 4.1V.1990. kl2icktes 23.1V.

Skalbaggar i Hornso- och Strdntsrumstrakten

Dircaea australis Faimaire (1) (Fig. 6) har i
omr6det sin enda frirekomst i norra Europa. Den
upptecktes si sent som i borjan av 1940-talet
(Lundblad i en ihAlis
ronn och bi (1950;r. ;E
han kliickte . Stig Ade-
bratt hittad och Rune
Widenfalk bl a i klibbal. Genom herbicidbehand-
ling av lcivskog i omrAdet friimst pA 1960-taler
gynnades s6vdl denna som andra vitrciteberoende
arter och arten fcirekom en period allmiint friimst
i nedre delen av dcidade bjorkar, aspar och ekar
men dven i ronnar ute pA hyggena (bl a Widen-
falk 1967 och forfattaren). Arten har nu Ater min-
skat i antal och pitriiffas siillsynt friimst i avverk-
ningsavfall. Den iir bl a parraffad vid sAgen i
Hornso, Arb6ga, Abbetorp, Getebro, Konunga-
hult, Alsterhus och Bcita kvarn.

Serropalpus barbatus (Schaller) (Fig. 8) fore-
kommer siillsynt i s<idra Sverige och gynnas av
skogsbrand. SAlunda h<iggs ett 50-tal ex fram ur
brandd<idade granar vid Hornsci 9.VII.1971
(Lundberg 1972). De nuvarande skogsskyddsbe-
stiimmelserna, som bl a innebzir att torkande gra-
nar bor avverkas, har siikerligen medfort att
arten minskat starkt. Likasi att brandskadad
skog normalt snabbt avverkas. Arten har f o kon-
staterats inom brandskogsomr6det vid Oskars-
hamn (Baranowski in litt.).

Hypultts quercinus (Quensel) (2) lever i ytve-
den pA multnande ekstubbar och har en stark
stamiblaStr6msrum.

Osphya bipunctata Illiger (2) (Fig. 6) dr si ndr
som pA 2 ex frAn Vs endast tagen i Sjriarp i Bl och
i HornsciomrAdet. De f<irsta togs 20.VI.1963 av
Stig Adebratt pA blommande olvon vid Konunga-
hult och 25.V.1964 flck jag 1 ex ute pi on Keanzis
i Allgunnen (Lundberg 1966). Senare har ocksA
flera ex tagits framst i blommande hagtorn och
r<inn vid Alsterhus (bl a Bengt Andersson och
Willy Kronblad in litt.). Anmiirkningsvart nog er
biologin iinnu ej klarlagd for denna intressanta
och vackra art.

Cerambycidae. MAnga av vira siillsyntaste
IAnghorningar har i omrAdet sin starkaste popula-
tion i Sverige. Phymatodes pusillus har hdr t o m
sin enda fcirekomst i norra Europa. Silunda iir,
vad jag kiinner till, inte mindre iin 87 av vira 113
arter petreffade inom det behandlade omrAdet.
Hiir tar jag endast med de intressantare arterna
varav flertalet dr akut hotade eller sArbara.

Tragosoma depsarium (Linnaeus) (1) (Fig. 7)
har p6traffats pi en lokal i Horns<iomridet i bor-
jan av 1970-talet (Gcista Gillerfors in litt.). Di
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den utvecklas i grova liggande tallstockar, som
knappast fAr ligga kvar i skogarna idag, iir det
tveksamt om arten kan leva kvar htir pi den enda
lokalen i Sm utanfor nationalparken Norra Kvill.

Nothorhina punctata (Fabricius) (2) (Fig. 7) har
jag funnit ny for Sm vid Alsterhus redan pA 1950-

talet. Tallen med de karaktaristiska angreppen i

barken stAr fortfarande kvar och utgcir en av de

sydligaste fcirekomsterna i landet fcir denna
intressanta art, vars gomstiille man kan lokalisera
pA det ltite hanen frambringar ndr den "trummar"
med antennerna mot barkflagor.

Rhagium sycophanta (Schrank) (2) har pAtriif-
fats vid Stromsrum (Andersson).

Grammoptera ustulata (Schaller) (2) har ban-
kats S Hornso (Andersson in litt.).

Anoplodera sexguttata (Fabricius) (2) (nig. Z)

finns hiir och var i anslutning till forekomsten av
grov gammal ek bide vid Strcimsrum (Andersson
1974) och efter AlsterAn. Arten utvecklas i grenar
och stamdelar liggande pA backen i skuggigt liige
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(Lundberg 1964).
Anoplodera scutellata (Fabricius) (t) (Fig. 7)

har sin nordligaste fcirekomst i landet i grova
drida bokar i Hornscitrakten ddr den bl a tir tagen
vid Getebro 16.YI1.1.942 (Palm 1946). Den iakt-
togs i ytterligare 1 ex vid Getebro 16.VII.1952 (G.
Dahlgren in litt.). Detta iir mig veterligt enda
kiinda lokalen forutom Viirnaniis for denna akut
hotade art i Sm. Fiirska flyghAl visar att den fort-
farande flnns kvar men dock i en mycket svag

stam.
Leptura revestita Linnaeus (1) (nig. 7) har

kliickts ur grenknaggar av alm frAn Hornsci
(Kronblad in litt.) men patraffades fcirst i blom-
mor vid BrunsmAla (Sven Backman, Ambj<irn
Carlsson in litt.). PA denna lokal erholls den i ett
10-tal ex genom att ett grenhil i en alm stiingdes
med hjiilp av cellplast och imagines krcip ut i ett
provror (Andersson in litt.). Jag har iiven hittat
larver i en ek vid Hiiggemila.

Leptura pubescens Fabricius (l) (Fig. 7) har

Fig. 8. Ovre raden: Praktbaggarna Buprestis rustica, B. haemorrhoidalis och B. octoguttata' kniipparen Athous

mlutilatus, brunbaggen Serropalpus birbatus, varvsflugan Lymexylon navale samt triiborroren Bostrichus capuci-

nus. Nedre raden: tlveln Lixis bardanae, svartbaggarna Allecula rhenana och Hymenophorus doublieri, ekoxbag-

gen Aesalus scarabaeoides, i)ngern Attagenus piictatus, rbtsvampbaggarna Rhacopus sahlbergi och Xylophilus

iorticalis, kniipparen Drapetes cinctus samt pta$kAkbaggen Prostomis mandibularis. Foto: R. Widenfalk-

a
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tagits i blommor i tallskog. dels vid Hornscj
(Kronblad in litt.) dels strax O ArbAga 7.V1L7967
(Widenfalk in litt.), varfor arten torde gA att hitta
i doende tallar pA hdllmarkerna.

Strangalia attenuata (Linnaeus) (Z) (Fig. 7),
som utvecklas i h6rd torr ekved, iir bl a tagen i
blommor vid Abbetorp (Adebratt, Kronblad och
Andersson in litt.) liksom vid KrAksmAla (Rune
Widenfalk in litt.).

Necydalis major Linnaeus har jag dels tagit i
bjcirkstubbar dels i lonnstubbe. Arten dr ocks6
kliickt ur klibbal (Kronblad in litt.) och en imago
togs pA en ekstock sA sent som 5.VIII.1983
(Andersson in litt.).

Cerambyx cerdo Linnaeus (1) (Fig. 9), som ju
har sin enda s[kra forekomst i Halltorps hage pi
Ol, har konstaterats pA nAgra lokalei i Stfums-
rumstrakten friimst i form av gamla angrepp.
Intressant nog petraffades rester av en imago i ett
kajbo i en grov ek vid AlsterAn 1968 och ett fly-
gande ex observerades 13.VIL1967 vid Ekhult ca
8 km N om denna lokal (Stig Adebratt in litt.).

Obrium brunneum (Fabricius) lever i grangre-
nar bl a vid Stromsrum. varifrAn den kldckts vid
flera tillfiillen. Den dr iiven tagen vid Horns<i i
hagtornblommor 19.VI.1976 (Kronblad in litt.).

Obrium cantharinum (Linnaeus) petreffades
21JV.1992 i..toppdelen av en vindfdlld asp vid
AK-viigen. Aven Saperda perforata (Pallas) var
vanlig i asptoppen (Lundberg).

Molorchus umbellatarum (Schreber) 5r allmZin
i flna kvistar pA iippeltred.

Hylotrupes bajulus (Linnaeus) (Fig. 7), som
fcirekommer allm,iint som skadedjur i bjalklag pi
hus, finns liksom pA bl a Go och GS i det fria pi
stiende torra tallar pA friimst hdllmarker bl a vid
Vlistervik (Bjornsholm) . 19.V1I.7979 togs larver
och puppor vid Helgeniis (Rune Widenfalk in
litt.).

Rhopalopus femoratus (Linnaeus) (t) (Fig. Z)
har sin starkaste forekomst pA Ol, men jag har bl
a petreffat angrepp i hassel vid Str<imsrum.

Pyrrhidium sanguineum (Linnaeus) (Fig. 7)
forekommer narmast allmiint i omr6den med ek,
friimst i grenved (Fig. 3). Bl a kan man hitta den i
stort antal i vedtravar med ek i Hornscitrakten.

Phymatodes pusillus (Fabricius) (2) (Fig. 6) har
som redan nAmnts sin enda klinda f<irekomst i
Norden i Hornscitrakten, diir den upptiicktes
1952 (Palm 1953c). Den 6r mest tagen i ekomrA-
den i Hornscitrakten i lavbemiingda sakta doende
ekgrenar (Fig. 3) bl a i awerkningsavfall - btist
genom kliickning. Intressant er att arten tycks ha
en mycket koncentrerad forkomst i Horns<i-

Skalbaggar i Hornsd- och Str1msrumstrakten

Fig. 9. Stora ekbocken, Cerambyx cerdo. Foto: R.
Widenfalk.

Strcimsrumstrakten, men den iir dock konstate-
rad vid Krokshult strax V Krisdala d v s ca 4 mil
N Hornsri (Sven Erik Nilsson in litt.).

Xylotrechus pantherinus (Savenius) (Fig. 7)
upptiicktes i omrAdet di jag holl pi med kliick-
ning av Agrilus guerini ur sAlggrenar frAn Hornso
jiirnviigsstatiot.2 ex av X. pantherlras kliicktes
dA oviintat r maj 7962 (Lundberg 1962). Vid ner-
mare undersokningar har det visat sig att arten
flnns spridd i trakten men siillsynt, frdmst i solex-
ponerade mindre siilgar bl a efter viigen Getebro-
Bota kvarn och Abbetorp.

Xylotrechus antilope (Schcinherr) (Fig. 7) har
ocksfl i Hornsci-Stromsrumsomr6det sin starkaste
population i Sverige (iiven pAtriiffad i Norge).
Arten, som framst petreffas flygande pA ekved-
travar och utvecklas i ekris (Fig 3) och annat
awerkningsavfall frtimst runt Alsterhus, flnns
dock spridd Anda upp till itminstone Misterhult
3,5 mil N Oskarshamn och dr sedan gammalt
iiven kiind fr6n Sk.

Plagionotw detitus (Linnaeus) (1) (fig. 6) togs
i 4 ex i Str<imsholm 5-11.VII.1956. vilket iir sista
kiinda fynden i omr6det (Ulf Nylander och f<irfat-
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taren). Arten, som lever i grova ekgrenar och

dciende ekar. ir idag endast k2ind frfln Stock-
holmstrakten och DaliilvsomrAdet.

Chlorophorus herbsti (Brahm) (2) (Fig.7), som
mest ar kiind fr6n lind. har i Hornscitrakten
kliickts ur ekstolpar (Lundberg 1957a) samt ur
bok (Lundberg) och klibbal (Adebratt & Lund-
berg 1966). Arten finns i hela omrAdet i lovskogs-
delar.

Mesosa nebulosa (Fabricius) (Fig. 7), som
friimst utvecklas i hassel- och ekved, har kliickts
frAn ca 10 m hojd ur en klibbalstubbe frAn Horn-
s6 (Willy Kronblad in litt.).

Anaesthetis testacea (Fabricius) (2) (Fig' 6),
bo-
des
vid
vid

LAngemAla jiirnviigsstation (Rune Widenfalk in
litt.) och vid Hornso jiirnvtigsstation ca 50-tal ex
pA ekkratt 1983 (Lundberg). Dn arten dessutom
petraffats vid Hossmo 1 mil S Kalmar (Gunnar
Dahlgren in litt.) och vid Tors6s ytterligare 3 mil
S (Arne Moller in litt.) tycks den dock vara vitt
spridd i sydcistra Sm.

Exocentrus adspersus Mulsant (2) (Fig. 6) ar
ytterligare en linghorning, som upptiickts i omr6-
det som ny f<ir Norden. di den togs vid Stromsrum
pi ek (Lundberg 1957b). Arten har visat sig fore-
komma i flera triidslag, bl a bjork (Kronblad in
litt.), hassel (Lundberg 1963) och lind (Andersson
1917).Den iir nu ocks6 funnen vid TorsAs 3,5 mil S

Kalmar (Arne Moller in litt.) och kliickt ur ekris i

Bt Sjciarp V Ronneby (Ake Lindel<;f in litt.).
Tetrops starki Chevtolat (2) (Fig. 7) kunde jag

konstatera i askgrenar 2.V.1980 vid T6lebo strax
O Sandbiickshult, dar den senare kliicktes ur ask-
skott i flera ex (Kronblad & Andersson in litt.).
Arten h<ir till de forbisedda och iir i <ivrigt kon-
staterad frAn Sk, Ol, Up och Vs samt Norge.

Chrysomelidae. Labidostomis longimana (Lin-
naeus) (2) har slaghivats vid flera tillfZillen intill
Abbetorp (Andersson in litt.).

Chrysolina gypsophilae (Kiister) (2) dr pdtraf-
fad dels vid Abbetorp (Andersson in litt.) dels i
grusgrop vid Stromsrum (Lundberg).

Bruchidae. Bruchus ffinis Frolich (2) togs
1942 som ny for Sverige i L6ngemAlatrakten
(Jansson..1944) och har visserligen senare tagits
sflviil pA Ol som i Og men har en av sina starkaste
forekomster i Hornsoomrddet. Mest fir man
arten vid slaghivning av Lathyrus-arter.

Anthribidae. Tropideres dorsalis (Thunberg)
har visserligen pitriiffats i mAnga landskap men
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riiknas i dag som en art som starkt minskat' Ett par

ex bankades vid Alsterhus fr6n en apel 31.V.1980
(Alan Dufberg & Bengt Andersson in litt.).

Apionidae. Apion columbinum Getmar (2)' en

,ack-ert blA art. har sin starkaste forekomst pA

Lathyrus silvestris i Overum och i Hornsotrakten,
dven om den ocksi iir ktind sedan gammalt frAn

Sk, Og och Vg.
En lokal, som visat sig vara mycket gynnsam

armatum Gerstaecker (rodklint) och A. dissimile
Germar (harklover) (Kronblad och Andersson in
litt.) samt Nanodes circumscriptu,s Aube (2). Den
sistndmnda, som lever pA fackelb.lomster och i

rivrigt bara iir kiind i ett fynd frin Og, har hdr en

stark forekomst (Andersson 1989).

Curculionidae. Lixus bardanae (Fabricius) (2)
(Fig. 8) fcirekommer siillsynt i omrAdet, diir fynd
av enstaka ex fcireligger fr6n juni 1953 vid Hornso
(Rune Widenfalk in litt.), 28.Vl.1979 vid Helges-
bo (Willy Kronblad in litt.) samt 1991 vid Kalmar,
Drag (Andersson 1991 ) - i samtliga fall pi
Rumex-arter.

Smincronyx jungermanniae (Reich), som upp-
tacktes som ny for Sverige sA sent som 1966

(Lundberg 1967),har vid ruderatplatsen vid Pata-

holm en av sina biista lokaler. Ddr lever den pfl
niisselsndrja friimst pi krikvicker och r<idklint.

Anthonomus rufus Gyllenhal, som har ansetts
hora till vira sdllsyntaste vivlar, har tagits i stort
antal dels vid Alsterhus som ny for Sm (Anders-
son 1977) dels i Kalmar, Drag (Andersson in
litt.). Arten iir i ovrigt bara kiind frin Sk, Bl och

Ol i form av enstaka fynd.
Bradybatus kellneri Germar, som lever i lon-

nens frukter. bankades i stort antal som ny f<ir Sm

vid Hornso sAg 8.V.1986 (Lundberg m fl). Arten
dr frdmst kiind frin Sk men aven tagen i Bl, Og,
Vg och Vs i enstaka ex.

Acalles camelus (Fabricius) erhcills i 1 ex ur
ekgrenar, som insamlats pA ett hygge vid Hornso
hosten 1978 (Bengt Ehnstrom in litt.) Detta iir
det hittills enda kiinda fyndet i Sm av denna vivel,
som i civrigt bara 6r tagen i Sk och pi Go.

Scolytidae. Xyleborus monographus (Fabrici-
us) (2) och Xyleborinus saxeseni (Ratzeburg) iir
tvl barkborrar som anses ha sina starkaste kdnda
frirekomster i StromsrumsomrAdet, diir de lever
friimst i flirska ekstubbar och doende ekar. Biolo-
gin har beskrivits bl a av Thure Palm (1959:353-
3s4).
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Fig. I 0. Genom avverkningar av grova ekar i omrddet tle
senaste d.ecennierna har situationen fc)r flera hotade ved-
skalbaggar starkt fdrsdmrats. Bilden tagen vicl Sand-
biickshult 22.7 1992. Foto: Nils Ryrholm.

By felling of large oaks, the habitat of several threatened
beelles have been deteriorated.

Sammanfattande naturvirdssynpunkter
Denna sammanstallning behandlar ett stort antal
sallsynta skalbaggsarter, av vilka inte mindre iin
18 hrrr till de akut hotade arterna (hotkategori 1)
och 60 arter till de sflrbara (kategori 2), varf<ir det
verkligen iir angelliget att speciella hAnsyn tas till
friimst vedarterna. Som redan pflpekats 2ir det
s6ledes angeliiget att samtliga domdnreservat,
dven om de dr sm6, bibehills skyddade. Sjiilvklart
bcir samtliga impediment, friimst h2illmarker och
myrar. lamnas men dven kantzoner till dessa bor
liimnas ororda. Ih6liga triid, srirskilt bok och ek
men aven bl a asp och klibbal, bor fA stA kvar
6ven ndr de dott eller fallit omkull och inte hug-
gas upp till ved (jfr. Fig. 10). Eventuella mindre
brandomr6den eller brandskadade trtid bor skyd-
das etminstone under en 10-6rsperiod. Det kan
ocksA ifrAgasettas om inte en del oar i bl a All-
gunnen, friimst de med lovskogsinslag, bor skyd-
das. For att soka bibehAlla utvecklingsbetingelser
for linghornrngen Tragosoma depsarium kan
overvdgas om inte enstaka tallar, speciellt vind-
fiillda vid kdrrmarker. skall liimnas kvar or<irda
som presumtiva utvecklingstriid. Aven enstaka
grova tallstockar kan ldmnas kvar pfl hyggena for
att gynna arten. Dessa fltgiirder kan i vissa fall
medfcira ersiittningskrav, men det iir mycket billi-
gare iin att kcipa in stcirre omrAden. Atgiirderna
kommer siikerligen resultera i att flertalet finesser
kan leva kvar och sannolikt dven dra till sig andra
arter som dnnu inte noterats i omridet.

Skalbaggar i Horns)- och Strrimsrumstrakten

En bidragande orsak till den rika fcirekomsten
av vedlevande skalbaggsarter i bl a detta omride
iir siikerligen att riset fr6n rojningar och avverk-
ningar av betesmarker och odlingar kastats upp
pA stenrcisena och fAtt ligga kvar som utmiirkt
utvecklingsved. Tyviirr iir tendensen nu att man
vid de ffltal rdjningar och rensningar som utf<irs
idag tar vara pi och siiljer det mesta riset, vilket
helt klart iir synnerligen negativt fcir mflnga av de
utrotningshotade arterna.

Tack
Jag vill passa pe att tacka f6r alla underhandsrapporter
och synpunkter frhmst frAn Stig Adebratt, Bengt
Andersson, Willy Kronblad och Rune Widenfalk. Den
sistniimnde tackas ocksA for hjiilp med artfotografering-
en. Stort tack iiven till Goran Andersson for hjelp med
redigering av manuskriptet samt till Nils Ryrholm fdr
de b6da fotona.

Litteratur
Adebratt, S. & Lundberg, S. 1966. Nflgra anteckningar

om skalbaggar fr6n en resa i Smiland och Skdne 19-
24 april 1964. - Ent. Tidskr. 87: 100-103.

Andersson, B. 1974. Notiser om svenska skalbaggar. -
Ent. Tidskr. 95: 181-183.

- 1977. Notiser om svenska skalbaggar 2. - Ent. Tidskr.
98:97 -102.

- 1981. Notiser om svenska skalbaggar 3. - Ent. Tidskr.
102:141-746.

- 1988. Nyckelpigan Calvia decemguttata etablerad i

Sverige. - Ent. Tidskr. 109:166.
- 1989. Pataholm - en skalbaggslokal i ostra Smiland. -

Fazett2'.79-27.
- 1991. Fyndhornan. - Fazett 4:48.
Andersson, H., Coulianos, C. C., Ehnstrom, B., Ham-

marstedt, O., Imby, L., Janzon, L.-A., LindelOw, A.
& Wald6n. H. W. 1987. Hotade evertebrater i Sveri-
ge. - Ent. Tidskr. 108:65-75.

Baranowski, R. 1975. NAgra bidrag till kiinnedomen om
coleopterfaunan vid nedre Daliilven. 1 - Ent. Tidskr.
96:97-115.

- 1976. NAgra fdr Sverige nya skalbaggar (Coleoptera). -

Ent. Tidskr. 9'1: ll7-123.
- 1982. Intressanta skalbaggsfynd. - Ent. Tidskr. 103:

1 30-136.
Dahlgren, G. 1960. Anaesthetis testacea F. i Sverige. -

Opusc. Ent.25:237.
Ehnstrdm, B. & Walden, H.W. 1986. FaunavArd i skogs-

bruket. - Skogsstyrelsen, Jdnkdping.
Gillerfors, G. 1973. Anteckningar om svenska Coleop-

tera. - Ent. Tidskr.94:45-47.
- 1982. Anteckningar om svenska Coleoptera 2. - EnL

Tidskr. 103:73-77.
Jansson, A. 1918. Intressantare Coleoptera och H.emip-

tera heteroptera iakttagna i Skedevi socken, Oster-
gdtland. - Ent. Tidskr. 39:195-201.

- 1944. Coleopterologiska bidrag. 29. Ndgra pA legumin-

95



Stig Lundberg

osister levande. siillsynta skalbaggar. - Ent. Tidskr.
65: 187-l 89.

Kronblad. W. 1975. Anteckningar om vedskalbaggar i

SmAland (Coleoptera) - Ent. Tidskr. 96: 1-2.
- 1985a. SmAliindska skalbaggsfynd pa vattenvexter. -

Ent. Tidskr. 106: 156-157.
- 1985b. Fcirsta svenska fyndet av kortvingen Gyropha-

ena obsoleta. - Ent. Tidskr. 106: 157-158.
Kronblad. W. & Ehnstr6m. B. Revision av de svenska

Melanophila-arterna. - Manuskript.
Kronblad. W. & Lundberg, S. 1978. Bilh6vning - en

intressant f5ngstmetod fdr skalbaggar och andra
insekter. - Ent. Tidskr.99: 115-118.

Lundberg, S. 1957a. Bidrag till kiinnedomen om sven-
ska Coleoptera. - Ent. Tidskr.78: 176-178.

- I957b. Exocentrus adspersus Muls., en fdr Sverige ny
cerambycid. - Ent. Tidskr.78: 179-180.

- 1958. Bidrag till kZinnedomen om svenska Coleoptera.
2. - Ent. Tidskr. 79: 276-281.

- 1962. Bidrag till kiinnedom om svenska skalbaggar. 5.
Agrilus guerini Lac. - Ent. Tidskr.83: 112-174.

- 1963. Bidrag till kiinnedom om svenska skalbaggar. 8.
- Ent. Tidskr. 84:247-250.

- 1964. Bidrag till kiinnedomen om biologin fbr nAgra
svenska cerambycider. - Ent. Tidskr.85: 187-189.

- 1966. Bidrag tilI kiinnedom om svenska skalbaggar. 9.
- Ent. Tidskr. 87: 50-55.

- 1967. De svenska Smincronyx-arterna (Col. Curculio-
nidae). - Opusc. Ent. 32:230-232

- 1972.Bidrag till kiinnedom om svenska skalbaggar. 13.
- Ent. Tidskr. 93:42-56.

- 1976. Bidrag till kiinnedom om svenska skalbaggar. 16.
- Ent. Tidskr. 97:75-2O.

Ent. Tidskr. 114 (1993)

- 1986. Catalogus Coleopterorum Sueciae. - Entomolo-
giska F6reningen och Naturhistoriska Riksmuseet,
Stockholm.

- 1988. Catalogus Coleopterorum Sueciae 1986 - rattel-
ser och till2igg - Ent. Tidskr. 109: 81-85.

- l99la. Catalogus Coleopterorum Sueciae - tillagg 2. -
Ent. Tidskr. 112: 33-37.

- 1991b. De svenska Xyletinus-arterna (Coleoptera,
Anobiidae) - Ent. Tidskr. 112: 101-105.

Lundblad. O. 1943. NAgra skatbaggsfynd. - Ent. Tidskr.
64: 177 -194.

- 1944. Rettelse. - Ent. Tidskr.65:36.
Palm. T. 1946. Anteckningar om svenska skalbaggar 1 1.

- Ent. Tidskr. 67:11-20.
- 1950a. V6ra Dircaea-arter med siirskild hiinsyn till D.

australis Fairm. (Col. Serropalpidae). - Opusc. ent.
15:11-16.

- 1950b. Anteckningar om svenska skalbaggar V. - Ent.
Tidskr.71: 129-143.

- 1953a. Anteckningar om svenska skalbaggar VII. -

Ent. Tidskr.'74:8-23.
- 1953b. Anteckningar om svenska skalbaggar VIIL -

Ent. Tidskr. 74: l7l-186.
- 1953c. Phymatodes pusillus F., en ny svensk Ceramby-

cid. - Opusc. Ent. 18: 240-243.
- 1959. Die Holz- und Rinden-Kiifer der SUd- und Mitt-

elschwedischen Laubbiiume - Ent. Siillsk. Lund.
- 1972. Sv. Insektfauna 9 Skalbaggar. Coleoptera. Kort-

vingar: Fam. Staphylinidae. hiifte 7. - Ent. Fdrening-
en i Stockholm.

Widenfalk. R. 1967. Anteckningar om svenska skalbag-
gar. 2. - Ent. Tidskr.89: 226-228.

Fliickiga nattsliindor sdkes

Jag iir pA vag att fiirdigstiilla en artikel om
utbredning och biotopval for tvi av vara storsta
och vackraste nattslandor, Semblis phalaenoides
och S. atrata. Uppgifter om fynd av dessa idgon-

fallande och sallsynta arter i Sverige tas tacksamt
emot av undertecknad. S. phalaenoides (se figur)
flyger i solsken vid vattendrag, har vita vingar
med distinkta, narmast svarta fleckar pA fram-
vingen (inklusive pi ytterkanten), ett obrutet
svart band pA bakvingens nederdel, svarta ben

samt en vingspiinnvidd pfl 55-65 mm. S. atrata

har vita vingar med mindre, diffusare, brunsvarta
fliickar pi framvingen (ej pi ytterkanten), morka
skuggor kring ribboma pir bakvingens nederdel,
brungula skenben och fdtter samt en spiinnvidd
pi42-55 mm. Hor av dig om du sett nigot dylikt.

Sven-Ake Berglind, Genetiska institutionen,
En he ten fdr naturv drds biologi, U p psala universi'
tet,, Box 7003, 5-75007 Uppsala, tel0l8-671324
(arb) eller 4681 11 (hem)
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