
Smiirre meddelanden oeh notiser

Bidrag till kEnnedomen om levnadasiittet hoe
Laemophloeua caatan€ua Er. (Col, Cucujidae)

Alltsedan fiirsta f3ndet gjordes av arten den l5l8 1952, vid hiLvning
pA en lokal i nerheten av Str6msholm i V6stmanland, av fil. dr Thure
Palm, har arten varit ftiremit f6r visterasentomologernas stora intresse.
Det andra fyndet gjordes av min broder 'fore den 22/6 1553 i Str6ms-
holm. Samma Ar i mitten pri juli iterfanns arlen av dr Palm i 2 ex.,
under barken as lorra i ytan syampiga ekgrenar pi ennu leyande trrd
(jfr Ent, Tidskrift 1953, p. 134). Jag har sedan dess efterst kt arlen f6r
att om miijligt klargiira artens biologi.

Den 30/6 1956 eLterfann jag arten i Str6msholm pe en armtjock, torr
svampig ekgren, dA ett tiotal imagines erh6lls, Dagen var solig och varm
och djurcn kriipo litligt omkrilg pri de stallen av grenen dir barken
helt eller delvis fallit ar'. Nu beg\nte en intensiv jakt pi de smi krypen,
som visade sig rett snabba och svirfingade. Direlter spanade jag ivrigt
efter laryer och puppor, men ay dessa stntes ej etl spir.

Tvi dr senare skulle problemet fi sin l6sning. Yid en exkursion den
14 juni 1958 till ett annat liivskogsomrede i Rltterns socken, Vistman'
land, med i huvudsak liinn, ask, silg, hassel och 1'ngre ekar, eftersaiktes
arten anYo, varvid solexponerade, torra svampiga ekBrenar skalades och
s6nderbriitos. I en fingertjock gren, 6verdragen med en griaktig ytsvamp.
erhdlls en liten platt pul)Pn, som i utseende piminde om en L(emophleus.
Efter sex dagar i rumsvdrme kllcktes puppan och fisade sig vara
,. cosaon?us. En fiirpuppningsfirdig larv togs vid samma tillfiille, men
oturligt nog skadades den till oigenkinnlighet rid framtagandet. Ytter-
ligare ett ex. klecktes ur tredstt-cket. Puppkamrarna visade att pupporna
legat i vedens lingdriktning och 3 { mm in i den relativl ltisa veden.
Laryskinne[ iro tilh'aratagna fdr vidare studium. I anslutning till det
skriyna har min broder Tore meddelat mig, att han i StrtiDrsholm den
7 aug. 1958, pitriffat larver och imagines ar 1.. castaneun. pir en ner-
bHst, torr, svampig ckgren. De iakttagna larverna voro riirliga och
kr6po omkring pi grenen s6kande f6da. Nigra puppor kunde ej konsta-
teras rid detta tillfalle.
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