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Euthiconus conicicollis Frm.
Yid undersOkningen av ett srillprov frrin en ihllig bokstubbe vid Hornsd

i Smitand taget den 15 juli 1964 erhtills bl.a. tvi smiL scydmaenider. Den
ena visade sig vara Sfcnicftnus bicolor Denny medan den andra till min
gliidje var ett vackert exemplar ay Duthiconus conicicollis, en art. som togs
just i Homsd-trakten 1946 av Nils Bruce i tvi exemplar srisom ny fiir Sve-
rige. Fvndlokalen utgjordes av en metergroy, ca 10 m hiig bokstubbe (Fig.
1 och 2). helt ihilig med ett bilgetingbo upptill och rester av ett kattugglebo
med bland annat etl rtitegg nertill. Innanmetet kommer man 6t genom en
ca meterling spricka och bolten ir f-ylld med ett nestan metefljockt fuktigt
lager av mulm, i vilket irl.a. myran Lasius brunneus lever. Strrbben stir i
elt bokbestend med inspringd gran och utgtir resterna av den ildsta boken
i bestandet.

Fyndet ftiranledde fler besdk pi lokalen och Atskilliga sillprov. -\llt som
allt har diirvid hittills erhillits ytterligare l1 exemplar av Eulfticonrrs (7 ex.
den 31 juli, 1ex. den 27 seplember och 3 den 2 oktober), men d[rlill elt
stort antal intressanta skalbaggsarter bl.a. flera andra scydmaenider. Silunda
har hittills erhillits ftiljande arter:

Nemedus colonoides Kr, Nerrropies elongatus llull. (1 er.) och minul?s Chaud
(-l ex., a.teD iunr', f6r SmAland), Stenichnrt.s godatti L^b. (6 ex.) och bicolor
Dcnnl' (9 ex.l, Eaconnus moeclini Mannh. (3 er.), ,llicroscgdmas nonus (9 ex.),
Ptcnidiun turgidrrm Thoms. (,ny, f6r Smeland), pusillum Gyll, och mgrmecophilam
Ilotsch. ("1y" fiir Smeland), Ptilium modestum \\'ank. {rny" ftir Smaland). -{rro-
trichis cltc,roleti Allib-, Phgllodrepa pggmaea Gyll. Stenrrs humilis Er. {1 ex.),
Othius mgrmecophilrrs Kies., Quedius microps Grar.. mesomelinrrs llarsh. och
tanthopus Er., Boritobius trimaculotlts Payk., ConoJoma testaceum F., -lleochara
/rrmafo (;rar.,'l.rimium brcoicorne Reich., Errplecrus Drunneus Grimm., nanus Reich.
och l'ar.$I(ni Reich., Battisodes oen saus Reich., Bylrrlnus puncricolli.s Dennt. -{l)ra?ut
globosas Hoffm., ,{thors mutilol.rs Rosh. (fragmeut), Cresias s?.ra F., Ctgptophdg.ts
f.,matus Marsh., bodius Sturm., Iabilis Er., pseudodentatus Bruce, dis,mgxenda$
Sturm, pilosus G)'ll-, -{foma.io rnorio Kol., Enicmus nklicola Palm, rugosx$ HI}sl.
Corticatia longicollis Zelt., llgcetophdgus a,omorius F. (p{ utsidan av sluhben),
CetUlon tagi Bris., deplanatum G]'11., Liestftes seninigtur G1ll., Crs bid.nt(t.is Ol.,
/agi $-alfl, pugmaeus \{arsh., Enneartftron .otnulum Gl-11., .f.Jtobium tfouillosum
DeG., Plilinus pectinicotnis L., Scruptia luscuh Mull-, .{lreculo-larver (bAde morio F.
och rfien.rno Bach 5r kinda frdn dessa trakter), .Sinoden.I.on cylindriarm 1,.
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Fig. 1.

Fi8. I och 2. Duthiconut contuicollis-boken

Fig. 2.

i Horns6-lrakten 2/10 196l r-olo: fti

(Arter angivna som nya ftir Smiland hiir ovan har kontrollerats av .{ndreas
Strand och vad giller Ptilium modestunr dven av Viktor Hansen.)

I resterna frfln toppen av boken pitriiffades dessutom larver av Eluter fer-
rugtttus Lac. (kliickt) och Dinhagus lroligen pggmaeus F. i vitriitad ved
ftirutom ett flertal Euplectus brunneus, Conosomu tesl(ceum F'. m,fl.

Yid sillning den 5 juli 1965 erh6U jag dessutom f6ljande arter: Hdbtocetus cepal-
laricornis Gr., Scopiidirrm quadrimaculatum Ol., Ceottupes sler.orosu3 Scriba saml
Hgpebaeus lla,ipes F. (l eremplar under l6s bark pA stubben, 1 excmplar genom
staghivning samt 1 eremplar flvgande; sistnimnda togs av Folke Olsson). Yid samma
tillf le erh6ll Gunnar Israelsson genom sillning av frimst innanmitet ur s:rmma
bokslubbe ftiljande tidigare ej upprlknade arter: Sfenichnus collo.is l!ull., O.rfto-
pe.us imp.ouisus Bruce, Paenidilm gressneri Er., Ptetllx sutu llis Hcer. .{crolric}ris
montandoni .A.llih. (,1y, ftir Smiland), P.oteinus alomatius Er., .Stilicrrs rulrpes
Germ.. f,lgcetoporus splendidus Gr., Bolilobius lunulatus L., Athetq cnstanoptera
]Inh., cela,a Er., Ilgob(,es nigricollis Park., -{Drae(s g rnulum Er. ('n1 , fiir Smd-
land), Enicmus t.onsuer.rus Ol., Cerglon histeroides F-, Dnneathron dlline Gl'll. samt
Rhgnchaenus lagi L.

'fotrlt har siledes hittills pitreffats i stubben 7E arter varav ej mindre
frn 6 tidigare ej kiinda frin Smflland fiirutom se[syntheterna Eulfticonrrs
conicicollis och H gpcbucus llat,ipcs.

Nl)'cket klart framgir av ovanstiende vilken virdefull mikrobiotop ftir
skalbaggsfaunan aktuell bokstubbe utgtir fiirutorn att den tydligen ibland
bebos av kattuggla och iven balgeting.

\.id ett bestik pA dn Ble Jungfrun i Kalmarsund den 1 oktober 196-l togs
ett sillprov av det r6dmurkna innanmatet i ett grenhil pi en ek. Hilet var
riktat uppet varftir mulmen var fuktig pi grund av nedsipprande regn-
vatten. I iheligheten fanns bl-a. stockmyror Camponotus fterculeanu.s. Sill-
provet yar oviintat innehillsrikt och silrrnda erhttlls ett eremplar av Euffii-
conus conicicollis iiven ur detta prov. Dessutom Plectophloeus nitirlrrs Frm.
i fyra ex., Slenic/rnus bicolor i lv ex., godorti i flera ex. liksom collaris Mull.
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samt B(trisodes uenustus i tviL ex. YtterliSare ett exemplar at Euthiconus
togs den l9 oktober 1965 pdL Bli Jungfrun.

Utiiver dessa tvi fynd av Eutfticonus conicicollis under 1964 har arlen even
pitriiffats pi en tredje lokal, nimligen av Sven Palmqvist (f.ii. i sdllskap med
Srig Adebratt och mig) vid Skiiralid i Skine den 25 april i form av ett
exemplar, vilket erhtills genom sallning tmligen av vitriitad bokved. Dess-
utom petreffade jag den 8 maj 1965 ytterligare lvh Eulhiconus vid sillningen
av innanmdtet av en bok pi Hallands Yiiderii.

Arten uppgives dven ulomlands pitriiffas sillsynt i ihiliga ekar och bokar
ofta tillsammans med myror kanske friimst lnsius brurnneus. Troligen tir
dock konsistensen pi mulmen och fuktisheten avgtirande.

Plectophloeus nubigena Rtt. och nilirlus Frm.
Plectophloeus-arterna iir mestadels taglra i ihAliEa tred, ofta i anslutning

till myror. och anses mer eller mindre bundna till dessa friimst kanske
Losius brunneus.

IIar under de senasle iren haft tilfelle insatnla PIecto2ltloeus nilidus i flera
exernplar pi olika platser och deNid kturnat konstalera, att det icke er
myrorna, som er det primAra, ayen om de ofta ltirekommer pfi saurma st?ille,
utan konsistensen pi det material, som arten lever i. Den hlr nAmligen visat
sig fiiredr:rga svart, fet, fuktig s.k. )Ludius,-mulm lkallad si diirftir alt den
stora knepparen Ludius lenugineus L. tir mer eller mindre bunden till denna
konsistens). Denna mulm bildas i ihiligheter i frimst ek ddr vatlen sipprar
ner uppifrAn exempelvis i grenhAl eller under kaj- och andra flgelbon.

Plectophloeus nubigenu rapporterades ftirsta gingen frin Sverige av T. Ii.
Leiler efter ett fyrd av ett e\emplar i Halttorps hage av Ulf Nylander. Dettr
exemplar satt pi undersidau av en ekklamp liggande vid en av de grova
fredade ekarna. Rapporten om fl.ndet ftiranledde T. Palm att undersdka sitl
material av Plectophloeus van'id det visade sig att e\emplar frin Skiralid
i Skine ocksi var nubigenc. Dessa hade tagits genom sfltlning av rnulm i en
bokstubbe. (Ent. tidskr. 1955, sid.2 -27.)Lyckades hitta tiu synes liimplig konsistens fdr Plectopl oeus i en ihitig
ek i Halltorps hage den 15 augusti 1963. Vid sillning av den leta mulmen
pelreffades ocksfl fem Plectophloeus-exemplar. Ytterligare tre e\emplar er-
hiills genom sitlning i samrna ek den 2l juli 1964. Senare under 1961 har
dock Plectophloerrs-exemplar icke kunnat Atefinnas mtijligen beroende pi
att konsisleusen fdrindrats och mulmen nu :ir ftir torr och siledes olfimplig.
I sillningsnraterialet har iven pAtriffats Euconnus moeclini oc}f, Euplectus
brunneus i enstaka eremplar, Deproscia untbrinq Kr. talrikt samt ett exem-
plar av Trichonyr sulcicollis Reich.. det ftirsta peL Oland, som LIlf Nylander
tog den 29 juni 196-1, diremot inga myror.

Di Nytanders exemplar !'isat sig vara Plectopl oeus nubigenu tog jag ftir
givet att iiven mina exemplatr var samma art. men genitalpreparering aY
hanarna visade att samtliga vat Plectophloeus nilidu.s. T. Palm, som har
tittat pA sevel mina som \ylanders eremplar. anser detla sistn[mnda vara
nubigcna ehuru det 6r en hona och siledes absolut siiker besternning ej er
mdjlig. Bida artema ftirekomma alltsi i Halltorps hage.

Plectophloeus nilidus iir tidiplare endast rapporterad frfln ViisterAsomnidet
i Yistmanland, diir den friimst tagits i en grov ek, som vindfilldes 1054
iT. Palm) och ennu 1963 erhiills ur stubben till denna ek arten i enstaka
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exemplar (ftirf.). I Sverker Abergs samling pitriffade jag dock ett exemplar
taget pA Eldgarn i Uppland den 3 augusti 1952 och vid sAllning av den feta
matjordsliknande mulmen i ett uppitriktat grenhil i en ek vid 'Iullgam i
Siidermanland erhtills ej mindre iin 2-1 exemplar i ett enda sillprov den
l5 juli f964. Ytterligare 20-tal exemplar har laSits diir senare, bl.a. ett den
.1 oktober 1964. Uttiver Plectophloeus-exemplaren har endast tvi Botrisodes
Denuslu.s erhillits, men inga myror i denna sistnimnda ek. Som redan
nenrnts under Euthriconus conicicollis erhiills fyra exemplar av Plectophloeus
nitidrrs iiven ur ekmulmen pi Bli Jungfrun den I oktober 1964.

T rogophloeus subrilicornis Roub. (.earondi Scheerp.)
Fyra exemplar av denna art, tidigare endast kdnd frin Sverige i nrigra

exemplar, vilka togs i Vitsaniemi vid Torne iilv av Sjtiberg 195-l (Svensk
insektsfauna 48, sid. 22) erhtills vid vattenbegjutning av fin slamsand intill
stranden av en bick vid Alvsbl'n den 11 juni 1964. Exemplaren hiill litl r-id
vattenlinjen tillsammans med bl.a. Trogophloeus bilineotus Steph. och Colo-
dext nigrita \Iannh. (,ny, f6r Nh). Ytterligare 3 exenrplar erhiills pi samnra
lokal den 22 augusti 1965.

Stenus bilinealus J. Sahlb.
Dema art uppgives i Svensk inseklsfauna .18. sid. 77 i Sverige endast fun-

nen vid Los i Hdlsingland, diir Sjtiberg tagit enstaka exemplar i fukliga sand-
och mjiilagropar i barrskog. Har vid genomgeng ay nitt Slenus-materirl
p&triffat totalt sex exemplar tagna vid respektiye Overkalix den l5 juli 1953.
Kalix den 13 juni 19i7 bida Nb, Tiirna. Ly. lpm. den 25 jrrni 195E, -{rvids-
jaur, Pi.lpm. den 3l augusti 1960 samt i tviL exenrplar i Reivoresen'atet
norr onl .{.rvidsjaur den 28 juni 1963. Har dessutom bestiimt ett exemplar,
som tagits av Sven Persson tJokkmokk) vid \{essaure. Lu. lpnr. den 17 oklo-
ber 196.1. Vid bestdmningen av arten efter Palms labell i Svensk insekts-
fauna 48 kan det vara besverligt att hitta rett eftersom mittkntilen pi bak-
kroppen, som arten skall ha, ofta er mycket otvdlig. .{rten har erhillits vid
trampning av Spftagnarn-tuvor intill kdrr. Tre av exemplaren har kontrol-
lerals av Palm.

l)J

Stenus gibbicollis J. Sahlb.
vid genomgingen av mitt Sterrus-material piiriiffades ett e\emplar av

denna art. av vilken frrin Sverige tidigare endast iir kiint det exemplar. som
Nils Hiiglund tog den 26 juni 1948 pri den sandiga stranden alldeles intill
vattenlinjen av tricken lloljoljoki ndra Jorkastake, norr Ovre Soppem. To.
lpm. Mitt exemplar erhiills vid sAllning av lijvftirna pA sandigt underllg vid
stranden av Tiirendii ilv ndra Pahakurkkio, ca I mil syd }lasugnsbyn. d.v.s.
i Nb. den 24 juli 1963. Alen i Finland och Norge upp€iives arten fdrekomnra
pri sandiga strender nlra vattenlinjen.

Stenus receplus Bck
l0-tal exemplar petreffade. Flertalet har tagits i Lu. och Ly. lpm.. rnen

Aven i kustlandet, dar tvl exemplar erhrillits vid Kalir. Arten, som tidigare
ir k[nd frin To. lpm. (Karesuando, Bruce och Norra Soppero. Sjiiberil och
Strand) och 6ven har tagits ay Nils Linnman i Lu. och Ly. lpm. (se Ent.
tidskr. 1965. sid. 25), erhrilles dels genom lrampning av Sphrrgnunl-luvor
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vid kirr dels i flytriinder yid hiigyatten och torde hiira till de ftirbisedda
arterna,

Stenus problenrulicus Kevan et Allen
I l'lnt. tidskr. 1963, sid. 116 har T. Palm redogjort fiir ftirindringarna i

systematiken fiir Crnssus-gruppen. Silunda skall den zrrt, sorn i Sverige tidi-
gare iir kiind frrin Bt., Ol. och Boh., dAr deu frdmst pitrdffats vid havs-
strender under ting o.d., heta problematicus istrillet fiir crrrssus Steph. vil-
ket narnn i stellet ersetter namnet solisburgensis Bemh. fiir den vanligare
arten med mer vidstriickt utbredning i Sverige. F1'ndet av ett e\emplar ay
derr sydliga och siillsl'ntare problemnticus enda uppe i Lu. lpm. i Stora Sj6-
fallets nationalpark vid Suorya intill strandeu av .\kkajaure den l5 augusti
1964 kan fdrefalla anmiirkninSqsvdrl, men lorde ftirklaras av nirheten till
Norge. dir problennticrts pAtriiffats iiven vid insjiiar. Iixemplaret ifrega, en
haue. har beslemls av.{.. Strand.

Querlir.rs uenlrnlis Arag.
f id sillning av det fuktiga innanmitet i etl hAl vid rolen av en ltinrl vid

Striimsholn i \'6stmanland den 25 juli 1964 erhdlls ett exemplar av denna
sillsynla kortvinge, vilken uppgars frin Sverige redan av 'fhomson och
Aterfanns av Thure Palm dels i fem exemplar i Skine i en bok dels ocksA
i ett exemplar vid Strtimsholm i en alm (Ent. tidskr. 1952, sid.239-212
respektive 1955, sid. 136). I samma ltinn togs lan'er och en imago av 4lftous
mutilutus Rosh. 1963 (Ent. tidskr. 1963, sid. 247i. FlitiS sflllning och klick-
ning a1, pitreffade Qxedius-puppor och larver gav tyvdn inga fler exemplar
av Quedius Dentrolis, diiremot flera Quedius breoicornis Tholns och scilus
Grirr'. saml Abtteus qtanulum Er.

Den { juli 1965 fick jag dock tag pA ytterligare en imago och fyra larver
av Qaerlius ucntralis nimligen i en ihilig bok pi Hallands f iidertj i Skine.

Ptinus sexpunctelus Panz.
Yid undersiikningen av en tor allstutbe, intill kojan vid Muddusfallet

inom Muddus nationalpark i Lu. tpm. pfltrdffades den ,t juli 1963 i r-ed an-
gripen ay Ercntotcs aler L. ett ddtt eriemplar av Ptinxs s€rpunct(lus i sin
puppkarnmare. F)'ndet ar anmiirkningsviirt med hAnsl'l till att arten sevel
i Sverige som i iivriga Europa endast ir kiind frin l6vtrrid, frrimst ek (se
bl.a. Palm Holzkdfer II, sid. 283). F1'nd ftireligger dock frfln Jemtland dAr
aktuellt ltivtriid saknas och Einar Wiren har tagit ett exemplar av arten
under barken pi en liten ddd tall pi en myr i Yirmland (enligt muntlig upp-
gift). .{.sronomen Sven Persson frin Jokkmokk. som var med vid ovan-
ndmnda tillfdlle i \luddrrs blev intresserad ftir skalbaggsinsamlandet och har
f0retagit insamlingar friimst i Jokkmokks-trakten under 1963 och 196-1.
Persson lyckades din'id bl.a. fA tag pi ytterligare tvi exemplar av Plinus
serpunctotus i barken pi en grov levande tall intill Messaure. Det ena har
slarkt deformerade tackvingar, \'ilket tyder pa att exemplaret klickts i
barken,

Osphga bipunctata F.
Vid ett av Entomologiska fiireningens sammantrf,den hdsten 1963 an-

melde Stig Adebratt det trevli8a f1'ndet av Osphgo bipunctata, som han tagit
Earonol. Ts. ,1r9.87. H. 1-2,1 6
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i flera eremplar sommaren 1963 i Horns6-trakten i Smiland (Ent. tidskr.
196{, sid. 125). Anmiirkningsvart er att arten, som gerna slir till i blommor
(tidigare endast kind frfln Sjtiarp i Blekinge i nigra exemplar enligt Ent.
tidskr. 19-U, sid. 18{ och 1959, sid. 14-16), ej pitriffats ftirut i dessa f6r-
hillandevis vil genomletade trakter. Fiirklaringen kunde mtijligen vara den
att det riirde sig om en sarskilt glmnsam och ursprunglig lokal, som Adebratt
lyckats hitta. Niir jag emellertid besdkte en plats dr)'gt en mil frin -{debratts
lokal den 25 maj 196{ i siillskap med bl.a. revirftirvaltaren Anders Celsing,
Hornsti, plockade denne ned en skalbagge frin sin axel och tiverldmnade
den till mig med orden: ,hiir har Du en bladbagger. Helt dverraskande
yisade det sig vara inget mindre iin en vacker hane av Osphga bipunctata,
som tydligen har en relativt vidstrickt utbredning i trakten, men ft rbisetts.
Biotopen utgjordes av lundartad skog med starkt inslag av ek, asp, klibbal,
hagtorn och hassel.

Xglechinus pilosus Ratzb.
I)enna barkborre, som lever under barken pA d6ende granar, har i Sverige

utpriiglad nordlig utbredning, troligen beroende pA granens invandringsvig
frin norr, och arten har hittills pitriffats ned till norra Dalanra enligl Cala-
logus 1960. Yid ett bes6k i Nytebodareservatet i nord6stra Skflne, det troligen
ildsta barrskogsomridet i Skine, siltade jag den l0 maj 1963 bark frin
nAgra torkande granar varvid bl.a. erhdlls tre eremplar av Xylecftinrrs
pilosus. .{rten ir visserligen patriffad iven i Danmark, men endast i enstaka
exemplar i Sydjylland, yarftir f).ndet iir sviLrfdrklarligt.

Fiir bjnlp med kontrollbestemningar lill jag tacka Andreas Strand, Viktor Hansen
och Thulc Palm.
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