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Nrfura ftir Sverige nya ekalbaggar
Gnalhoncus nidorum Stockmann: Samtidigt som jag deu 6 juli 1951

ringnrirkte ungarna i ett sparvu8glebo, beldget c:a 5 m upp i ett hack-
spetthil i en c:a 25 cm Btov asp i nirheten av Kall6n, Harbo s:n, Upp-
land, passade jag p.i att understika bobalen, som bestod av restema av
spybollar, sorkhir och lreflisor. Fann dervid bl.a. en Necgdolis mojor
samt tre histerider. Dessa satt obestemda i min samling till viren 19i8,
di jag skickade en av dern till Andreas Strand, r'ilkeu meddelade, atl det
rar frriga om Gn.tthoncus nidorum Stockmann. Aven ett av de tr'i andra
excmplaren rar av samnla art medan det tredje av Einar Klefbeck be-
stimts till Gnathoncus rrnrtnetensis \lars.

Gnalhon.us nidorllm Stockmann torde fdrekomma her och var i it-
minstone Uppland och sriledes har 'Ihure Palm meddelat mig, att han
redan den 11 juli 1938 tog ett exemplar, troligen det ftirsta svenska, i
grdvlingsspillning i tlpl. Alvkarleb!', ett f]nd, som av f6rbiseende ej tidi-
gare publicerats.

Enicmus atihracirrus }lannh. och ps.ldomin.rtas .{. Strand: Mina
Enicmus-exemplar har unders6kts av Andreas Strand, vilketr dirvid pi-
treffat bl.a. tIiL eremplar ar Enicmus .rnrir(cin.rs flanDh., det ena lagel
i augusti l9il i \laliugsbo, Dalarna, det ardra framsillat ur h5 i en lada
i lialix den I november 1957. Denna art liksom den av Audteas Strand
nybeskrivna pseudomirlrttus har tidigare ej rapporterats frin Sverige.
Enicmus pseudominulus ir dock lanlig i bl.a. Iialixtrakten, dir den
hittats dels inomhus i fdnster, dels sillats fram ur h6. -{rten har [velr
tagits i flera landskap av Thure Palm.

Crglttocephalus coe (scens Sallb: Tvir bladbaggar, som pitriffades
den 6 juli 1958 pA Haparanda Sandskir sittande pi blommor av r6nn,
visade sig vid artbestimringen \ara CrVplocephalas coerulescens Sahlb.,
en art, som ar \'itt ulbredd i Finlaud, men tidigare ej publicerats som
petreffad i Sverige. Etl 3:e exemplar togs redan den 3 juli i Kalix. dven
det sittalrde pi r6nnblommor.

Ttvpodendton piceum ,\. Strand: Erhiill av .{ndreas Stmnd ett exenr-
plar a'' Trgpodendron piceum, och nir jag jimfdrde milt material av
Ttglndendxtn med detta exemplar hittade jag, en piceutn, vilken tagits
den I augusti 1956 vid I.ansin norr om Olerkalix sitlande pi en uy-
barkad tallstolpe. Arlen piminner okulirt om lineatum, men 5r stdrre,
miirkare och har en ljus flick pri halsskiilden. llitt exemplar har kon-
trollerats av Strand. Aven denna art har Thure Palm tagit. nimligen i
form av 3 hanar den 25 april 1956 pA Grdnsilrka kronopark i Gestrik-
fand i cn torrgran, som d6dats aI Polggruphts. Dessa tre eremplar ha
ge[italunderstikts och aedeagus trcks Iara olika den hos lineatam.

Ftir art- och kontrollbestiimning vill jag hir framfiira ett tack till
jegmestaren Thure Palm, kontorsjef Andreas Strand och liroverks-
adjunkten Einar lilefbeck. Stig Lundbery
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