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Tiechus obtusus lir. .{rten hr fiirut kind genorn ett enda tiliindskt
l1'nd lHornsjiin 2117 1939 1es. leg.,Iansson) oclr unses iivt rhuvudtai{et r-ara
myckel siillsl'nl i siidra Sverige. Fiirl. antriiffade den i stort anlal den 15/7
1957 pi Horns alvar (Ol. Ilyerum) tillsamrnans rned elrstakll ex. av 7'. .l-.slria-
lrrs Sclrrk saml talrika av leDria srrlinrr lilirnr. och OlisloTrhus rotundetus
Pa1,k. vid sAllnirrg av cnbuskmossl ph griisbcvuxen liingsartad) alvarnrark.

Harpalus (Pardilrus) ealeeatus I)ft. - l)t'n l4l8 1957 I 6 i Yisbv (Gtl)
lid vaixlriitter pii kalkgrus utnled iistra ringnruren. F1'ndel iir al irrtresst.
enredarr rrrtcu enligt Lindroth 1l)ie fenrrosk. Cerebirle(.I. 11){5. s. +i3-1i+)
har samnrflllhiilrgaude ulbredning endast i stidra Skane och lrin tndra delllr
av Slerige rnordliglst i [pl: \'rirmdii och Runnrnriil blott ir kiind genonr
enstaka I1'nd. ,sannolikt Iiirorsakadc av lillfiillig inrruigration,. I'a Gotska
Sandiin har Jausson tidigare tai{it 2 ex. p:r h:rvsstrnnden. rrren pa huvudiin
har ej fOrut gjorts nagol fyrd av jordliiparen. l)elrta iir en ur1'cket ;1rxl
ll1'garc. sour v rmll senso[lmarkviillar ;iiirua siiker sig lill l.jus.

Ochtheblus marinus Pa1'k. - Denrra arl [r vanlig i brakvatten vid siidra
Sveriges kuster uren fiirekommer ocksa i ,\'iitar, med siiltalten pa iiliindska
rrch i;otllndska rlvarmarker. DiireDrot torde del yara nrycket sellsvnt. att den
upplriider vid insjiistrrinder lan!.lt frin hnyskuslen. Sh fann jag emellertid
irrten deD 22h l9-D7 vid Hiickeberga i Skane, diir 7 ex. tof,los i liivdriftrand
vid den sunrpigu sjiislranden. Niirnraste avstindel till havskuslen iir drvgt
20 km.

Berosus signalieollls Clrarp. - 2 6A den 2ll5 1957 genom sillning ar'
driflrand (rDossor, i{riis- och arrdra yiixtrester) pi sank griisstrand vid Nliic-
kelrrtosserr pa Resnro rrlvar 1()1.t.

Phloeobium elypeatum l\Iiill. - Raitt tiverraskande var det all kunna fast-
stiilla denna art som ,ny liir Gotland, pa en plats dir sA minga tndra f6rut
samlal. niinrligen intill iislrr ringururen i Yisby. Nagra ex. av arten tog jag
der den l!-l+/8 1957 vid eu iuventerinil av faunan i kalkgruset invid r'6xl-
riitter. Som Limpligt redskap vid understikningen begagnades en liten hand-
kratlu. med vlrs hjiilp jorden griivdes franr under de ofta Dycket rotfastx
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itrterna. rarefter grusel rned sitt innehill av smidjur granskades pi vasduk.
PA detta sailt erhtills ell stort antal vArmeSlskande lorrm.rksarler. fiirutom
Phloeobium bl.a. .l/edqn bicolor Oliv.. l'ukqrkt tlwlcicu Curt., Ousiprrlirr
cnesuln Ijr.. Corticqrfu trunuttelkt Mannh.. Rhi;obius liture Fabr. 1i rningd)
nr.fl. Fyndet ty Pl oeobitttt clllpeutunt er av insektgeografiskt intresse,
emedan arlen i Nordeuropr hittills endast Yarit kiind lrin l)anmark och
nigra fa skanska lokaler i nirheten :rl hlvskuslcn. huvudsakligen i syd-
vAstra delen al landskapet.

Trogophloeus obesus Iii0s\l'. - Dcll 2ll5 1957 I ex. pa den ftirut onr-
nirnuda lokalen vid N{tickelnrossen pA Oland ljfr /Jcrosrrs signruticollis). .{.r-
ten torde htira lilt de liirbisedda och kan lid hastitit paseende fiirvdxlas med
T. riouktitts Motsch. eller T. bilineotus Sleph. \'id uiirmare grauskning ir
den dock liitl att skilja frAn alla andra arter rv slektet. I)en upptiickles sonr
svensk itv \Yiingsjii l9{7, som dA loil etl anlirl ex. dels vid Uppsala tUpl),
dels pA tre olika lcrkaler i Ystadstrflkten (Sk... Sedernrera har den Aterfun-
nits av Lundblad tid Yirdsfrtrn tUpl), och jag har den iiven antecknad frin
Sdnrl och Gtl. Liksour de flesta atdra Troglophloel.r-arter iir den fiiga nog-
riknad i friga orn biotop, blott marken rir fuktig och vrtlen finns i niirheten.

T. Lindrothl Palm - I.ynd av arten fiireligger numera frin ratt menga
stenska lokaler, nordligJasl frAn Strtims vattudal i norra Jemtland (enligt
Frid6n i Opusc. Entom. 1959. s.25). Ftirf. fann den senast i enstaka er. den
1417..195? i ett sandtlg i den garnla tallskogr.n vid Hornsjiins norra slrand
pe Oland. Deu ftirekun dlr lillsammans nied Bernbidion- och Durscftirius-
nrler, Scop(reu.i lueuiglotus Gyll., Rlediu.s opocu.s Bkrck m.fl. pi fuktigt ler-
slam med grainalger, levermossor och spridda iirter.

Slenus crassus Steph. 
- 

Vid ;;cnoDrging av ctt omfattande svelskt rnate-
rial av.Slenus lcro.ssn$' pe 1940-tnlet tjfr Entom. Tidskr. 1944. s. 16&- 167)
kunde jag ej l{slstall elt enda exemplar av den iikta cr(ssus Steph., utan
hela materialet beslod av .S. .solisbrrrgensis Bernh. sensu A. Strand. Pi grund
av arternas uppgiyn.l utbredning i Norge r.nr.S. cr(ssus nflrmast alt ventt
i norra Sverige.

Sedermera har H. 0. Backlund (Opusc. Ijntom. 1945, s. 63) omtalat fynd
av .t. crassus frln liugvallar pA ett par lokaler i Btekinge och Bohuslen.
Enligt dr Backlund antreffades ocksi,S. salisbargensis vid havskusten, om i
sillskap med crassus framgir dock ej lv meddelandet.

Under viren och fiirsommaren 1957 undersirkte jag med tanke pa.S. crcs-
s.rs tengyallar flerstiides vid Biida och Ktipingsviken p{ Oland samt fann
arten dir iivtrallt och ofta i stort antal. men aldrig tillsammans med so/i.s-
burgensis. Sonr dr Backlund framhiller levr:r djuren mest pi den iippna,
g5rna veiietatiouskliidda str:rnden och stiker btott tiltfiilliglvis skydd under
tingen. -{v hittills gjorda fynd alt d6ma iir S. crnssus i Sverige en harsstrand-
art, medan salisburgensis fiirekommer siviil diir sorn i de inre delarna av hndet
och glrna uppehiller sig bland multnande viixtavfall pe letta jordar (t.ex.
sandikrar).

Ollgola parva Kr. - Vid studium av coleopter-larvfaunan i kompost-
htigar med gris fann jag sommaren 1958 i min triidgard i Uppsala Oligola
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purue Kr. vlra en yltersl vanlig art. Den htir lill de s.k. adventivtrrterna,
uppt5cktes som svensk vid .{luarp i Skine lEntom. Tidskr. 1951. s. 58 59)
och har senlre rapporlerats iven frAn !':rlun (Entom. Tidskr. 195{. s. 1E3).
Sannolikl {inns den numera litel varstans i stidrl och mellersta Sverige i
greskomposler av limplig beskaffenhet. l)essa skall vara temli!{en fiirska och
i sitt inre hrr biirjat att $tnrkt uppviirmas. Oligota poruu heller nest till i de
delar av kourposteo, diir lemperaturen Ar 25-il5r. .{rten lorde ej vara
rutsprunillig utau inlOrd till landet s0derifrirn: den har tydligen god anpass-
niugsfiirmaga till ett levnadsitt i det Iria och dess hastiga spridning fir viil
i huvrrdsak lntas ha skelt rned saml',irdseln. I-iknande nykomlingar i den
svensktr faunan ir t.ex. .l/edon trigriceps K., Pftiloltftu.s reclrrngulu.s Sharp
och Cor<'irro2s 14-striatt Steph.. sonr alla ocksi fanns i den understikta kom-
posten i Uppsala.

Blblopleclus spinosus Raffr. l2rr.sillus Pearce). - Om Biblo2lcclus-arter-
nas utbrednini; i virt land yet nran iinnu mycket litet. L)et synes dirftir v:rra
av intresse meddela, att B. spinosrrs - och enbarl denna art - fiirekom sir-
deles ttlrik den 21/5 1957 i driftrand tlY rnest gres vid Miickelmossen pa
Resmo alvar 1Ol.) .

Limonlus pilosus Leske - Iirrrorrius-larverna iir av summl lvp som (,o-
rgmbit6- och -{lftous-larvern:r och lever liksom de Ilesla av dessa i jorden.
NAgra fullviixta l,inrorrirrs-llrver. som jag den l$17 1557 fann pa Greby alvar
lOl.) i jorden under kakor av glnrnral kospillning. har yisat sig tillhiirr
L. pilo.srrs. lin al dem blt'v puppn i slulet lv juli och kliickles den 2l18 slmml
rir. Efler nriudre iin ett dt'Sn yar inragorr utfiirgad.

Rhizophagus grandis G1ll. l)ennt art Ar som bekant bunden till en
end:r barkbore, l)crrlroctonus nricrrns Itugel., vars rvkornnra den fdrtiir.
och torde firrnrs tiverallt diir l)cntlroctonur fiirekommer. Den 7/5 1957 an-
trnffade jag pi lliida kronopark (Ol.) i ett luckigt, delvis fiirsumpat bestind
rrred tall. i.1ran. ek. liivbuskar m.m. en tjockbarkig. torkande. .15 cm ilrov
gran si starkt angripen av jiittebastborren vid basen och pa rotbenen. alt
jlg aldrig lidiiiare selt nagot liknande. 'frots atl stamme[ under vinlerns
Iopp bearbelats av hackspettar. fanns iinnu kvar imagines och larver i lusen-
tal. Uppenbarligen hade arlen i s.rmrrbele mt'd den htigre rrpp pi stanrmeu
liknledes lllrikt fiirek()lnrrr.l.nde Tetropittnt /rrscrrrn F. kommit det av riitu
liirut skld:rde tredet ll torkn. Sillrring av blrkresterna bragte ftirutonr
I)endroctorttts, Rhi:ophogtrs lTrandis (allm.) och en del vauligare {iranarler
irtskilli6la irrlressanta skalhaggar i dagen, niimliget't Otthoperus nigrescens
Steph. (allm.), .ltonruriu orn.rln Heer l{ ex.).i-nicrnu.r lc.sl.,cerrs Steph.. Corlo-
rlere elortlyttrr Curt.. Corlicarinrr sinrilrrlrr Gyll. (allm.).

Episernus angulieollis Thorns. - Fortsattn undersiikningar iiver artctt
tjfr lintour. Tidskr. 1955. s. .30) har vis.rt. atl detr lever i ganrla timmerlador
i iilre Nrrrrlarrd i samnra slags bark och ved. sonr angripes av Cullitlium uiokr
cerrrrr L. l)efr kan d:ir pa siitt och vis siigts ersiittlr ,.lrtobium pulttatum Dt (i.
och iir slurrdonr lika allmiin som denna art ir i siidra och nrellersta Sverige.
-\ngrepptn ir dock rrrindre fiirddande dn strinrmiga triignagarens beroende
pt att de gar nrindre djupt in i veden och ofta endast bertir barken.
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Inom sitt tjenstgiiringsomride pi Kalix revir 1Nb1 hade min viin Stig
Lundberg pi flera platser upptiickt angrcpp i myrlador av en liten trflgna-
gare, som vid granskning av belliggexemplar visade sig vara Elpisernu.s
ongulicollis. Den 2-lltl 1956 gjorde vi sdllskap till en sadan plats, Iitilsjf,rv i
Nederkalix socken. Pi en stor gungflymyr med frdken, starr och vatten-
kliiver som dominerande vexter stod en samling timrade lngslador av iildre
nrodell, som i det obarkade virket alla hade utbredda angrepp av Episernus
angulicollis. Sidant virke fanns i det inre av ladornas takkonstruktion, i
bjiitkarna sour efter hand ersatts Dred obarkat rundvirke och i sttittor, som
uppbar tahet. Hundralals smi flyghil i barken viltnade om att arten ldnge
hade levat i ladorna. De flesta angreppen var gamla och innehtill talrika
imaginesfragment av skalbaggelr. Levande larver pilreffades endast, dir av
Cullidium oiolaceunt oriird bark iinnu satt segt fast vid veden, som var helt
eller i det lirmaste utlorkad. Bade gran och tall hade angripits, av det
senare triidslaget dock endast tunnbarkiga delar. .{ngreppet hade alltid btir-
jat i barken och dArifrin trengt mer eller mindre djupt in i ytveden, sellan
till sttirre djup in nigra millimeter. Larver ftirekom i olika storlekar.

NAgra prov pi av insekten skadal virke togs med hem. och ur detta kldck-
les de bida fdljande Aren med oregelbundna mellanrum di och di imagines.
Utvecklingstiden fiir dessa djur hade varat minsl 3 [r. sannolikt ennu langre
tid. Av ett 20-tal erhdllna exemplar tillhiirde somliga huvudformeu med
skarpt avsatta bakhtirn pi halssktilden, andra fornren .slriaru/us Leinb. med
avrundade bakh6rn. Aven 6vergingar mellan dessa bida former kunde
urskiljas- Overhuvudtaget varierade eremplarerr avsevirt i friga om slorlek.
halssk6ldforrn och iiversidans skulptur.

Ptilinus peetinieornis L. - 6 r-rch I kliickta lillsammans med Oligtrmenr.s
bntnneus Strm ur ekgren nred lrird. uttorkad \'ed lran Striimsholm (Vstm).
F-yndet dr av djurgeografiskt inlresse. I Miil:rrdalen har den i stidra Sr,erige
si vanliga arten nirtt nordiirensen ftir sin utbredning och iir dir uppenbar-
ligen mvcket sillsynt. Under de ir jag gjort insamlini;ar i Str0msholmstrak-
len har jag aldrig lyckats upptdcka stamangrepp ay arten. trols alt gamla
tr,id tjiinliga fiir sidana diir dr allmint fiirekomnlnde. Niir mal dlr och dA
l'inner ekar med den hArda torrveden perforerad med flyghil av passande
slorlek, visar err niirmare undersiikning, ntt de ej hiirrtir frirn Ptilinus pec-
Iinicornis utan neslan alltid lian l.ymerglott n<rw e l-. Man frigar sig onek-
ligen varfiir arten ej upptrlder i samma frekvens i i\lilardalen som lengre
siiderut. Klirnatiska och existensekologiska hinder torde ej fimras dirfiir,
Inappast heller nigra invandringshistoriska. eftersom arten ir en god fly-
ilare och ekskogstrakter ingalunda saknas mellan N{ilaren och t.er. Oster-
gtitland, der den pt sina hill 1exv. pe Onrberg] ir vanlig. Atskiltiga parallell-
fall finns emellertid. I Strtimsholm med ulnrarkta utvecklingsbetingelser ftir
erenrpelvis Dorcus purullelepipedus 1,. och R/rrrgirrzr sgcoplrunlu Schrk sak-
nrs ocksi dessa lrler.

Strangalla nigrs L. - 
Hur denna linghorning utvecklas i Svcrige torde

ej fiirul vara kiint, och iiven utliindska uppgifter om artens biologi ir myc-
ket sparsamma. Heyrovskf (Fauna eSR. Ceruntbgcitkrc. 1955, s. lii-l) med-
delar helt kort- att .\lr(ng.rlio nigru utvecklas i ltivtr[d. t.ex. bjiirk.

Sjilv har jag vid ett fillf le kliickl arten utan att sikert lvckas komnri
Ii,Dobl- Ts- .1ru.80. ll- l-!.1959
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larvgltrgarna pa sparen. entedan andra cerambl'cider levde i samma ved.
I)ettna hirstammade fran nAgra torra hasselslamnar. som vid brinning av
rishtigar intill en ikerkant hade dtidats. Lokalen lig i Iliigsrrrms socken pi
mellersta Olal)d. Utyiindigt var veden hird och torr nren i det inre nrurken
och ni51ot fuktig. Vid basen av de 4-5 cm Srova slilmmarna fanns i rtil-
veden skalbaggslaryer av flera slag. Prov pi den insektangripna veden togs
med lreru i mitten av maj 11)57, och i biirjan av jrrli samma Ar kriip I d av
Stru4ytlirr nirro samt flera ex. av S. nyrculata Poda fram i kldckningsrtiret.

Bagous punctieollis lloh. -.\rten anmildes l9i5 som nl' ftir Sverige av
prof. Lundtlad (Sludier iiver insektfaunan i Harparbol Iund) efler3ex.. som
han den 8/7 1951 hade tagit krypande mellan spridda Scirpus-stAnd pi ler-
fliickar i strandaingen vid Harparbol lund lUpl). Sjilv har jag funnit arten
den 25/6 1951 vid tlickeberga i Skine (2 ex. pi sunrpstrand vid Hdckeberga-
sjtin) och den 29/9 1957 vid Strtimsholm i Vdstmanland (1 ex. i driftrand vitl
tiversv;inrnrad ting). 8. 2rrrrclicolli.s iir mycket llk B. .tlebrirostris Hbst. men
skiljer sig frin denna arl frimst genom nigot liin6;re tiickving:rr, som var-
dera har ett tydli5t intryck frAn skuldran snett bakit rrr(,t siimnerr, samt pfl
tnnan penisform, De svenska exemplaren har jimftirls nred fyra danska.
som ulin vin Victor Hansen varit viinlig sinda mig.
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