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THURE PAL\I

24. Vrflra Anisosticta-arler (Coccinellidae)

Nir prof. (larl H. Lindroth och fiirf. ar 1930 undersiikte kole-
opterfaunan i tivre \orrlands kustland, fann vi i Nederkalix vid
hAwing per Ctrec samt Aven rid Rinei, Persdfjdrden och Lulei
lalrika exemplar av en -{nisostica(, som betriiffande fArgtecknin8
och kroppsstorlek best motsvarade beskrivningen pi strigata
Thunb. och som publicerades under detta namn (Lindroth och
Palm 1931, s. 891- Senare gjorda fynd av A. strigota pfl olika plat-
ser i Lappland iKaresuando, .{bisko, Soppero, Arvidsjaur) och i
Norrbotten tKihlangi). liksom ocksi elt meddelande frin min Yiin
fit. dr Einar Wir6n, kom nrig emellertid att tvivla pA bestlm-
ningen av Kalix-exemplaren, vilkas form genomgflende dr mer
avli,ng in hos typiska slrignlo. .\v denna orsak har jag nu nir-
mare undersdkt mitt samlade material av Cnisosticta, som bestlr
av 3l ex. 19-punctatu L., huvudsakligen frin sddra och mellersta
Sverige, 32 ex. slrigoro Thunb. frin Lappland och Norrbotten
samt 10 ex. av den dubitisa lnisosticto-formen frin Nederkalix,
Rinei och Persiifjdrden. Alldeles som i si minga andra liknande
fall har frampreparation och undersiikning av de hanliga geni-
lalierna ldmnat klart besked i saken: lnisosticta l9-punctata ocb
strigatatir var ftir sig goda arter, yilket man med hdnsyn till varia-
tionen hos den ftirra i friga om storlek och fergteckning mtijligen
kunde betvivla, och ,.lnisoslicto-formen frin Norrlands kustland
iir utan nigon som helst tvekan en fdrgvarietet ay lg-punctata.

Vid bestiimning av coccinellider villar fdrgtec.rningens variation
ofta sverigheter, och det ges exempel pA acter (t.ex. .Adolio
|O-punctete L.) som rymmer s5. minga olika firgformer, att man
knappast kunde tro alla tillhtira en och samrr a art. Vad angAr
slektet /nisositct.r sA tillmeter handb6ckerna (t.ex- Ganglbauer
1899, s. 1022-1023: Seidlitz 1891, s.275; Reitter 1911, s. 137-
138) fergteckningen en visentlig betydelse vid artbestiimningen.
Enligt Ganglbauer (1.c.) er av l9-punctata flera firgvarieteter be-
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skril'na, dock ingen med det utseende Kalix-formen har. Denna
torde pfl gtund av sin fiirbluffande stora likhet med slrigofa ftir-
tjena ett serskilt namn, och som sidant rill jag ftiresli r.ar. pseudo-
slrigala mihi. Firgteckningen tiverensslimmer i det yesentliga med
den hos normaltecknade srrigat( (fig. la och 2a). Sfllunda har
halsskdldens 6 smflfldckar flutit samman till 2 stora, treuddiga
flickar samt 17 flickar pa tackvingarna ftirenats till 2 oregel-
bundna sidoband lings sidokanten i hela dess liingd och ett brelt,
uddigt suturalband i frdmre delen av elytra. De aterstnende 2
flickarna i liickvingarnas bakre del iir fria, alldeles som hos srri-
gota. Nrigon galg kan ocksa dessa fliickar smiilta samman med
sutural- och sidobanden, sA att allt svart pA teckvingarna ftirenas.

Ftir att skilja lg-punctate och strignt( at leggs i handbtickerna
liven vikt vid andra karaktiirer. Om den senare arten siger t,ex.
Ganglbauer 11.c.) : ,Viel kleiner und iies'ttlbter als l9-punctatu,
Halsschild und Fliigeldecken mit viel schmiler abglesetztem Sei-
tenrande." Fdr lg-punctata anger Ganglbauer en lingd av 3-4
mm, f6r slrigato 2,6-3 mm.

Storleken dr ftir de flesta exemplarens vidkommande ett gott
kiinnetecken, och det Ar mera sillan l9-punctatu i liingd niirmar
sig strir(tl(!. Stundom ftirekommer av den f6rstnemnda arten indi-
vid pi nflgot dver 4 mm. Diiremot synes sr.ig(to aldrig tiverstiga
3 mm:s lingd och iir i friga om fiirgteckningen mvcket mera kon-
stant en lg-puncrato.

Kroppens vilvning ir nigot olika hos arterna och franrtreder
tydligt \id enhetlig montering av exemplaren. Annu stiirre skill-
nad (ej omniimrrd i handbiickerna) gdller emellertid kroppsfor-
rnen, ndr djuren betraktas ovanifrin. A. stfigate er betydligt kor-
tare och har starkare rundade kroppssidor en /g-puncrato (fig. 1a
och 1b). Denna karakter er konstant hos alla mina exemplar,
och man liigger ltitt marke till den, niir ett st6rre anlal av bigge
arterna jimfiirs. En rett betydande olikhet mellan arlerna ser man
ocksi pi halssk6ldens och tiickvingarnas sidokanter. Dessa iir hos
l9-purtctatu tydligt bredare dn hos strigato och negot uppvikta.

Bland andra yttre skiljemirken mi sdrskilt f6ljande framhillas.
Teckvingarnas punktering er hos strigara i regel grundare och
svagare-5rr hos 19-punctatq rummen mellan punkterna har oftast
tydlig mikrochagrinering hos den fdrstnimnda aden, nedan de
hos den senare vanligen iir blanka i bottnen. Abdomen har hos
l9-putrctata gulkantade eller gulflickiga sidor och ar hos srrigat(
helsvart. Frln denna regel har jag i det undersiikta materialet ej
sett negot undantag. ej ens betr{ffande de m6rkaste eremplaren
av l9-punctata.

En mycket stor artskillnad framvisar de hanliga genitalorganen,
som undersdkts pa 6 ex. av srrigaro och 7 ex. av l9-punctato. Yari

Entomol-Ts. .1rg-79. H- 3-t.195E
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Fig. 1-3. - la. $ von liisocricla lg-punctata L. rar pseudoit igaao mihi
(Norrbolten: Nederkali!, 13/6 1930, le8. PalEr). - lb. Aedeagus (von der
Venhslseite) uod I c Penisspitze (von der Laleralseite) desselben Exemplares.

- 2a. j von tu isoslicao sa.igala Thunb. {Lappland: Soppero,9/6 1956, leg.
Palm). - 2b. Aedea8us (von der Ventralseite) und 2c Penisspitze (voD der
Lateralseite) desselben Eremplares. - 3. .4nisosricta lll-punctata L., forma

typica, losterg6tland: Omberg, 3/6 1929, leg. Palm). - Orig.

den bestir franrgAr av fig. 1 b-c och 2 b --c sanrt av den efterftil-
jande bestlmningstabellen. Nigon variation i d]lta avseende har
ej iakttagits. Pi ett mindre antal 99 av bida arterna har jag ocksA
preparerat fran receptaculum seminis. Detta organ fdrefaller ej
erbjuda siker hAllpunkt ftir artbestemningen. Lett iakttagbara
y t t r e olikheter k6nen emellan har jag ej heller kunnat upptecka.
E^tomol. T s. Arg. 79. H. 31, 1958
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Bestimmungstabelle der Anisosticta-Arten.

Gr6sser, &-4,2 mm. Langlich-oyal, flach geviilbt, mit breiier abge-
setztem Seitenrande des Halsschildes und der Fliigeldecken, diese dicht
und ziemlich Brob und tief punltiert, im Grunde gervtihnlich blank.
Fleckenzeichnung yariabel, meistens kommen aber 6 Flecke auf dem
Halsschilde und lg Flecke auf der Fliigeldecken vor (Fig. 3). Das Ab-
domen (bei auen von mir untersuchlen Exr.) an den Seiten gelb gerandet
oder gelb gefleckt.

6. Aedea6us (Fig. I b) heller gefirbt. Parameren ziemtich gleichbreit,
an der Spitze mit spdrlichen, u'enig langen Borsten besetzt, Penisspitze,
von der Seite gesehen, schnabelfOrmig gebogen lFig. I c\ l9-punclata L.

Verbreitung: Fast ganz Sch$eden mit .{usnahme der ntirdlichsten Teile
und der Hochgehirge.

Von dieser Art kommt in Norrland (Norrbotten) eine kleine, dunkle
Form vor, die in Bezug auf die Farbe st.igdla Thunb. teuschend ehnlich
ist (Fig. 1 a). Da dieser bemerkenswerten Farbenform friiher keinen be-
sonderen Namen gegeben r*'orden ist, schlage ich fiir sie var. ps€udo-
strigatc mihi vor.

- Kteiner, 2,6-3 mm. Kurz-oval, h6her ge$'tilbt, mit schwach abge-
setztem Seit€nrande des Halsschildes und der Fliigeldecken, diese
meistens seichter und schs'icher punktiert, im Grunde in der Regel
deutlich chagriniert. Fleckenzeichnung weniger yariabel; meislens hat
der Halsschild zwei grosse dreilappige llakeln, die Fliigeldecken eine
gemeinsame, bis hinter die Mitte reichende, im vorderen Hilfte und
hinten erweilerte, breite Naltbinde, zwei Flecken im hinteren Drittel und
zwei von der Schulterbeule ziemlich parallel mit dem Seitenranile bis
nahe zur Spitze verlaufende, an mehrereq Stellen eingeschniirtc Lengs-
binde (Fig.2a). Das Abdomen (bei allen yon mir untersuchten Exx.)
ganz schwarz.

6. Aedeagus (Fig. 2b) dunkler gefirbt. Parameren an der Spitze
erweitert und da mit zahlreichen langen und kurzen Borsten versehen.
Penisspitze, von der Seite gesehen, ziemlich gerade (Fig. 2 c)

st.ig(ra Thunb.
Verbreitung: In SchNeden nur in den nordlichsten Teilen.
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25. Chlarophorus Her:bsti Brahm (Cerambycidae)

Denna langhornings leynadssett och utveck.ing har nyligen ut-
retts av Leiler (1954, s. 162-170), som studer:t arten i lindgrenar
med kvarsitlande tark, samt av Lundberg (t956, s. 176--177],,
som funnit den i gamla stengselstolpar ar' ek. Biotoperna var var-
ardra nycket olika. PA den fiirstnimnda lokalen levde larverna i
nitt och jdmnt dtid ved av ett mjukt triidslag och grivde gingar
till att btirja med i bastskiktet och splintytan; pi den senare uppe-
htill de sig uteslulande i det inre av rid iigg iiggningen barkfri,
sedan laD8e dtid och delvis rtitskadad ved ar. ett hert tredslag.
Efter att ftir Lort tid sedan ha kl2ickt Cftloroplrorus Herbsli ur
almved iir fdrf. i tillfille alt ytterligare bell'sa artens tydligen
ganska varierande levnadssiitt.

I ndrheten av Kungstir i Vdstmanland fims en skogbevuxen,
miktig rullstensfls, som hdgst upp pfl krtinet ar retl mager och
torr. Marken bestAr i ytan av sten och groyt grus med mycket lite
finjordspartiklar, den glesa skogen av enstakz barrtrdd och l6v-
buskar samt av lind, alm och andra iidla ltivtrid. som pi denna
vixtplats har svArt att utyecklas pA ett normalt s[tt. I stor ut-
streckning ir lindarna parasiterade av miste. lI'iscrrrn album).
Efter torra somrar (t.ex. sommaren 1955) brukar en del klena
ldvtredsstammar, som 6nnu ej har djupgien(le rtitter, torka pi
grund av rattenbrist eller i samband med inst.ktangrepp.

Den 26/9 1957 besokte jag platsen fdr att undersdka om de
torkande och redan dt da stammarna miijligen hyste cerambycid-
larver, I en 5 { cm grov, barklds almstam, sorlr tidigare varit an-
gripen av Scolgtus laeuis Chap., fann jag sidara. Veden var myc-
ket hflrd och i det nermaste uttorkad. Aggliigllningen hade skett
i flyghil efter splintboren, och hflrifrin l,ipte larvgAngarna
huvrrdsakligJen i stammens lingdriktning, ftirst ytligt och seder-
mera i det inre av veden. De var fullstoppade med fint och tett
sammanpackat gnagmjiil. Larverna var av cl)'tin-typ, och utan att
noggrannare granska dem tenkte jag mig, atl anSreppet kunde
ha gjorts av Anaglgptus myslicus L. Denna art utvecklas i olika
slags liivtrtid och typiskt i ved av den beskriura beskaffenheten.

Enrellertid hade jag aldrig fdrut antreffat den i almved, varfiir
ett fedprov togs med hem ftir uppfiidning av larverna. Under vin-
terns lopp klacktes till min stora dverraskning ej Anaglgptus
myslicus vtan Chlorophorus Herbsti, vilket harle tiU ftiljd aft sA-
vil larverna som angreppet i veden studerades lite nermare. Alla
larverna tillh6rde samma art, och deras utseen:le motsvarade viiLl

den beskrivning Leiler ger av Fferbsli-larven. Dr:nna ir ganska lik
mysricus-laryen men avviker bland annat genorn nAgot glansigare
tiversida och avsevert blekare gula flickar frarntitl pi prothorax
EnI o mol. T $. .1rg. 79 - H . 3-,-, 1958
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samt framfiir allt genom huvudets sklerotisering omk ng anten-
ner och oceller. .{. mgsticus-larven har sklerotiserade partier even
pe utsidan ay dessa, medan Cft. flerbsti-larven saknar sAdana och
har sklerotiseringen inskrinkt till ett par smifliickar. Den fdrst-
nflmnda larven har i sista stadiet tydligare ben in den senare och
fiirsta antennleden till stor del indragen i den koniska artikula-
tionsringen.

Ch. Herbsti's larvgingar i alm ftiretedde stor likhet med dem
som gtirs i lindved. Ndr f6rpuppningen skulle 6ga runr, hade lar-
ven ej nemnvert utvidgat glngen utan endast omsorgsfullt befriat
den frin gnagmjtil till ungefdr 5 cm:s lingd. Sannolikt har pup-
pan behov att kunna riira sig fram och tillbaka i gingen. I-arver
ftirekom i olika storlekar. vilket bekreftar Leilers asikt. att ut-
vecklingen ir minst 3-irig och att iiggleggningen stundom upp-
repas i samma lriiddel.

Cl orophorus Herbsti har silunda hittills konstalerats leva i tre
olika slags l6vtriid, och troligen iir lind, ek och alm ej de enda
virdlrid. som arten utYecklas i.

Slutligen fdrtjiinar omtalas. att Tore \Yidenfalk i Vesteristrak-
len siirskilt funnit den angripa la,ni;samt avdtiende grenar och
toppar pi med mislel bevuxna lindar. \Itijligen kan arlen ocksi
ha ett sedant levnadssett vid Kungsiir, men ildre lindar har ddr
ej kunnat unders6kas pA grund av fridlvsningsbestemmelsenra fiir
l'iscum album.

Citerad litteratur
Leiler, T--E. 1951: Bcitrag zur Kennlnis der Lebens*'eise und der Entfick-

lungsstadien \on Chlotophoru$ Herbsai Brahm. - Entom. Tidskr. 75.
Lurdberg, S. 1956: Bidrag liU kannedomen om sv€nska Coleoptera. - Ibid. 77.

26. Strangalia melanura L (Cerambycidae)

Fi linghorningar iir pA hiigsommaren si vanliga i blommor
som Srrangalirt melunura L. Den f6rekommer i sfl gott som hela
landet utom i den nordligaste delen och i fjelltrakterna. Och iindA
har dess biologi till allra sista tiden varit i det niirmaste okiind.
I Tjeckoslovakien uppges utveckling av arten aiga rum ,i barr-
och l6vtrid' (Heyrovskf 1955, s. 131), och i England har Duffy
i1953, s. 140) kleckt den ur pe marken nerfallna, mycket murkna
smigrenar av -lcer pseudoplar(nus. Den senare omtalar ocksi, att
arten enligt en gammal uppgift av Xambeu skall leva ,in under-
ground rools of Cyti.suso.

De utlindska iakttagelserna stimmer ganska v dyerens med
dem fiirf. gjort tiver artens levnadssitt i siidra Sverige. Vid tvfl
olika tillfiillen har jag lyckats antr6ffa artens fdrstadier, bAda

8 Entomol. Ts. Arg.79. H- 3-4,1958
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Fig. {-7. - 1. Chlorophoras Ire.bsli Brahm und 5. -{naglgprus my3ricus L.

- a. Nopf und Vorderteil des Prolhorax bei der Larve (Behaarung ausgelas-
senf. - b. Fiihter (A) und Ozelle (O) der Larre mil umgebenden skleroti-
zierten Kopfpartien. * 6. Strungalia melanita L. nIId.7- Slrungalia {-lotciqtd
L. - a. Proeusternum der Larve. - b. Hintere Halsschildecke der Puppe. -c.2. Abdominalse8rnent der Puppe (Dorsalseite). - Orig.

gingerna i m,.cket murket virke pA marken. Det ena fyndet gjor-
des den 26/5 1951 rrid Hickeberga i Skine, dir jag hittade en
puppa i det inre av en avbrulen, 5 cm grov ekgren med fukliS
rtitved (Palm 1953, s. 19-20). Den kllicktes ett par yeckor senare.

Entomol.Ts. \ry.79- H- 
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Larvgingar fanns i veden, sa det var intel tvivel om att langhor-
ningen utvecklats i grenstumpen. Sedan drtijde det till den 1719

1957, innan jag pi liknande sett mtttte larverna. Jag uppeh6ll mig
den dagen pA den bekanta llarpnlus-lokalen vid Stora Riir pA
Olard och understikte faunan i multnande ved, sont biddats ner
i sanden. I kanten av ett aldre tallbestand och alldeles intill en
stengirdesgflrd leg en liten hdg med 2 4 cm grova tallgrenar
efter en avyerkning nigra flr tidigare. I bottenlagret, som nestan
helt doldes av ljung, mossor och sand, hade Srenarna biirjat
multna och innehtill i den fukliga rtitveden i stor nringd en
cerambycid-larv och i andra delar av veden en likaledes talrikt
ftirekommande oedemerid-larv, men i tivrigt ingenting annat iin
svampmygglarver. NAgra prov logs med hem, och under loppet
av ftiljande vinter klacktes exemplar av bida skalbaggsarterna.
som visade sig vara Strangalia melanurut L. resp. Cftrgsant,lIia
uiridis Schrn. PA detta sett kunde larverna och [ven prtpporna med
sekerhet fixeras.

Strongalkt melanura torde behtiva minst 3 Ar fiir alt utvecklas.
ty i grenarna upptriidde larver av vdxlande storlek; de flesta var
smi. andra halvvuxna och Ater andra ftirpuppningsferdiSa. .{n-
greppet hade det ftir Strangalia-arler yanlisa utseendet: med fint
gnagmjdl fyllda larvgflngar i det inre av veden, som ftirtiires tills
nestan ingenting eterstar av fasta imnen. Samma grenar kan dgg-
beliggas flera ginger och behtiver ej ntidvAndigtvis ha kvar bar-
ken. Aggen praktiseras in i sprickor och gamla flvghil, d6r veden
innu ir timligen fast. Aven puppkammaren ligger i vedens inre,
och den fullbildade skalbaggen eter sig ut genom det tunna yttre
vedskalet. Flyghilet iir ovalt, omkring 3 mm lingt och 2 mm brett.

Sannolikt iir Strang(lia melonura ej nogriknad vad tridshget
betreffar. Men det ftirefaller som om larverna skulle hn behov av
httg fuktighetshalt hos veden och kanske ocksi av en relativt htig
sommartemperatur. Ddr veden vid Stora Riir lig inbiiddad i den
varma sanden och indi beskuggad av gerdesgirden, markvegeta-
tionen och ett tiyre lager oangripna grenar, uppfylldes sfldana
eventuella krav vil. Den linga larvutvecklingen hentier saikerligen
samman med substratets jimf6relsevis ringa halt :rv ndrings-
dmnen.

Bland de fem Sfrcngalia-arter, f6rf. kdnner larver till, skiljes
melanura-larven frAn pubescens F- och moculnta Poda littast pA
att blott 6 av bakkroppssegmenten har tuberkelf6rsedda krypval-
kar (hos pubescens oc}r maculakt 7 segment). Frin unga larv-
exemplar w nigripes De G. och 4-fasciota L. llarver i sista stadiet
kan knappast f6rviixlas pi grund av olikhet i storlek) avviker
melanuro-larven bland alnat pi proeusternum, som hos de bAda

Entomol-Ts- Arg-79, H- 3-+, 195E
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fdrstnimnda arterna ir matt och klett med talrika hir, hos mela-
nura glinsande och blott med enstaka har (fig. 6 a och 7 a). Yidare
har mekmuro-lawen i motsats till de brida 61Tiga mycket tydliga
oceller, en pl varje sida av antennen, och angriinsande tinning-
parti blekgult (hos nigripes och l-tascioto rddtrrunt). Aven mela-
nura-puppan ir karakteristisk och har pi huvud, br6st- och bak-
kroppsleder avsev[rt fime och pA framkroppen mycket lan$e
borst in 4-fasciata lfig. 6b c och 7 b----<).

Citerrd lttteEtur
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potted timber b€elles. - London.
He,'rovskli, L. 1955: Fauna CSR. Tesatlkoviti - Cerambycidae. - Prag.
Palm, Th. 1953: .{nteckninSar om svenska skalbaggar. VII. - Entom. Tid-

skr. 7{.

27. Crysanthia oiridis Schm. (Oedem.eridae)

Aven denna arl har en vidstrackt utbredning i Sverige och ir
pi sommaren vanlig i blommor al olika slag. Om dess nirings-
och utvecklingsbiologi har ingenting fdrut varit bekant hos oss,
och av utlindska uppgifter ddrom finns rnig veterligt blott en
enda, mycket gammal. Westwood (1839) har beskrivit larven efter
exemplar, som en kollega till honom sdger sig ha funnit (men ej
klickt) tillsammans med imagines vid utflytande saft pa unga
popplar i England. Av beskrivningen att dttura s1,nes identifie-
ringen yara riktig. Deremot mAste ftirekonrsten av larverna vid
tredsaft hr varit rent tillffilliS. Genom ny'ligen gjorda f].nd av
Ctrgsonfftirr-larver i Sverige, bland annat av Heqvist (1952,
s. 228-230) som beskrivit, uppftitt och klAckt larven av Ch. uiri-
rlissima L., ar klart bevisat, alt de utvecklas i murket virke, i likhet
nred de niirstiende Necerulo-, Asclera-, Calopus- och Xqnthochroa-
arterna.

Larver till Cft. uiridissimn antriffades av Heqr-ist (1.c.) i sam-
band med en husbockundersiikning pe Dalar0 lStidermanland) i
murkna takbrider av furu. \rirket var pi sommaren slarkt upp-
vermt av solen. Liknande krav p6. vlrme och murkenhet hos
veden tycks Ch. uiridis ha haft pe de tvi platser i stidra Sverige.
diir jag funnit denna art utvecklas. Under stikande efter larver
at; Xanthochroa carniolica Gistl. pA Gotska Sandiin i murkna furu-
briider, som lAg nedbliddade i myllblandad sand, i skug6igt men
iindi varmt lige, hittade jag den 20i7 1952 i det inre av veden
ockse ett par imagines av Cft. piridis. De befann sig i smA hilor,
E ntonol. T s. Lry. 7 9. H. 31, I 958

lt2



THURE PALII: SKALBAGGARS BIOLOGI oCH SYSTEMATIK 113

Citerrd litter.tur
Heqyist, li. J. 1952: Beihege ,ur Kenrtnis der Kaferlarven. I. Crttg$dnfliid

u..idissimo L. - Entom. Tidskr. 73.
Palm, Th. 1954: Biologiska iakttagelser 6ver nlgra skalbaggsarter pA Gotska

Sanddn. - Opusc. Ent. 19.
lvestsood, J. O- 1839: An introduclion lo the modern classification of Insects.

Vol. l. - I-ondon.

Auszug

Beitrege zur (enntnis der Biologie und Slstematik
schwedischer Kifer. 24-27.

21. Unsre ^{nisosri.td-.{.rten lC occinellidae).

Der Verf. beschreibt von -{nisosticto 19-punctata L. eine neue Fartren-
form, var. pse dosttigata mihi, die der A strigdto 'fhunb. tduschend
dhnlich ist, und gibt in einer Bestimmungslabelle die $'ichtigsten Erkenn-
ungszeiehen der sch\yedischen lnisosrictc-Arten an (Fig. f-3).

25- C hlor ophotus lrerbs,i Brahm (Cerumbyciclae).

Der Verf. hat diese Art aus Riisterholz geztchtet und lenkt die Auf-
merksamkeit darauf, dass sie in Laubholz hochsl verschiedenar:liger
Beschaffenheit leben kann. Die Larve ist der.{naglgpaus mgs,icrs L. -Larve ehnlich, weicht aber von dieser in mehreren Beziehungen ab
(Fis. a-5).

' 
Entomol, Ts. Arg.79. H. t-1,1958

som avslutade larvgingarna, varftir det var tydlist, att de Senom-
gAtt sin utveckling i de murkna briderna (Palm 1954, s.7l-72).

Det andra fyndet av arten och dfl av larver i mycket stort antal
gjorde jag vid Stora Rtir pA Oland i de murkna tallgrenar med
Strangulia melanura, som nyss beskrivits. I den fuktiga veden
grivde larverna i huvudsak liingsgiende gengar, och det var
uppenbart, att de livnerde sig av vedamnena. Som ftirut nimnls
fdrekom de ej i sdllskap rned StrangclioJarverna utan i andra
delar av grenarna. Negon skillnad i friga om vedens beskaffenhet
fanns dock inte. Chrgsanthio-larverna upptrddde i flera stor-
lekar. Ftir utvecklingen torde etge minst 2 ar. fiirmodligen innu
l[ngre tid.

En j[mfdrelse av larver och puppor till de bida Ctugsanthia-
a erna har ej gett negon hAllpunkt fttr att s6kert skilja dem ir.
Som fullviixt ir uiridis-larven dock i genomsnitt nflgot mindre in
uiridissimo-larven.
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26. Stt4.ngolia melonurq L. lcerqmbqciddel,
Der Verf. hat diese Art aus sehr morschem und leuchtem Eichen- und

Kiefern-Astholz auf dem Boden Seziichtet Die Larve und Puppe unter-
scheiden sich durch gute Erkennungszeichen leichl von den Vorstadien
nahestehender Arten (Fig. 6-7).

27- Chrgsanthid uiridis Schm. loedeate dae).

Diese Art rvurde zusammen mit der vorigen aus morschem Kiefern-
holz geziichtet. Die Larve und Puppe von Ch. Diri.ris Schm. und oi.idis-
sima L. sehen sich so gleich, dass nran sie kaum unterscheiden kann.

E ntomol. T s. ,1rg. i 9. H - 3-.r, 1958


