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Abstract

BzTRANowSI(r, R. Some contributions to the
knowledge of the beetle faurra at the lower parl
of River Daliilven. 1. - Ent. Tidskr. 96:97-115,
1975.

The beetle fauna of the area surrounding the
lowest reaches of River Daldlven was first in-
vestigated by Thure Palm, who published tho
results of his studies in Entomologisk Tidskrift
in 1942 and 1955. Since then many coleopterists
have been working in this area, highly inter-
esting because of the remainders of primeval
forest to be found lhere.

In the present paper the author gives atr

account of the most remarkable finds that hc
and other entomologists, partl-"- through applica-
tion of nerv collecting methods, made in the arc{r

after Palm's papers were publishcd. A Sreat
number of species new to the area are reportetl,
thirty-six species are for the first time recorded
for the province of Upland, one species (Liotlcs
Iitura Steph.\ being new to the Swedish faunn.
Notes on the biology and ecology of several
species are given, especially of those living irr

dead trees.

I denna uppsats har samlnanstints en rad

fynd av skalbaggar sOm gjOrts i urskogsOm―

ridena vid Dalilvens nedersta lopp, huvud―

sakligen inOm Alvkarleby kommun(socken)
i Uppland, n■ en nagra fynd fran angrin_
sande konllnuner har ocksi medtagits.

Thure Palln utforskade skalbaggsfaunan
inol■ll fenl socknar vid nedre Dalilven under

sju ar(1935--1941). Resultatet av dessa un―

dersё kningar finns redovisat i Entomologisk

Tidskrift 63 (1942):1--58 1 ytterligare tvi

uppsatser(1955a, 1955b)har Palin behand―

lat skalbaggar vid nedre Dalilven, Sedan
Palins undersё kningar vickt intresset fё r

omradet, har allt fler coleopterologer bcsё kt

detta, inte bara fё r att sё ka aterfinna de

manga rariteter son■  uppticktes av Palln,

utan ocksi fё r att vidare utforska och in―

ventcra faunan. Dirvid har ocksi minga fё l・

。mradet nya arter kunnat konstateras. Di
endast en ringa del cnv dessa nyfynd tidigare

publicerats,torde nedanstiende sammansti11-

ning vara motiverad.

Fёr en narmare presentation av omradet

hinvisas till Palln 1942:3--12. Inom stora

delar av detta rader emellcrtid i dag ej samma

miljёf6rhiHanden sollll fё r 30 ar sedan.
N【 inniskans exploatering gё r sig aHtiner

kinnbar Den viktigaste fё rindringen sOn■

skett ir att stora ytor skog har avverkats av

markagaren StOra  Kopparbergs  Bergslags
A.― B.Bl.a.pa Bjё rkёn och Storёn avverkadcs

trots livliga protester frin anminheten nlyc―

ket skog. Entomologernas uppmirksalnhet
har sirskilt ignats de hirvid bildadc hyg_

gena, varvid en rad intressanta skalbaggar
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insamlats. Huvudavverkningarna skedde vin―

tern 1972--1973. Pa Storё n avverkade man
dessutonl skog pa varen och sommaren 1973.

Ett av hyggena pa Storon ir I)a hela 75 ha.

Skogen dir hade visserligen uppdragits och

skёtts pa konventionellt sitt men var av
grOva dilnensioner. Zヽid undersё kningar av
sistnimnda hygge i juli 1974 visade sig de

kvarlimnadc stubbarna inrylllina flera som

urskogsrclikter betecknadc arter. Detta visar

hur virdefullt det hade varit om skogen fitt

sta kvar, di den fungerade som ett mycket

gOtt buffertbestind till skydd fё r den ur―

sprungliga, av minniskan opiverkade sko‐

gell.

Relationerna menan olika vixt―  och djur―

POpulationer ir inonl urskogsOmridet vid
nedre Dalilven uppenbarligen mycket sta‐

bila och representerar ett ursprungligt fё r‐

hinande, som vi numera iterfinner Pa Fi
stillen i landet. Hur pass stor negativ in―

verkan pa den namnda stabiliteten hos om‐

radets ckosystenl,som de myckct omfattande

hyggena kominer att ha, ir det innu fё r

tidigt att uttala sig Om. Nagra stora 6kningar

av t.cx. barkborrepopulationerna har intc

iakttagits  i karnomradet, daremot,  cnligt

skOgvaktare Knut Persson, l omradena utan_

fё r detta.

I detta sanlinanhang kan nimnas, att det

nu f6rcfallcr hё gst trOligt, att den kvarlim―

nade urskogen kOmmer att avsittas som
naturreservat(alt.nationa11)ark),frimst tack

vare Jan Hёjer, som under flera ar arbctat

med reservatfrigan. olnl・ ldets framtid ir
trots detta lingt ifrin sakrad, di statcns

vigverk plancrat att dra en motortrafikled

rakt ёver Stor6n. Den skulle ga lings med

urskogsOmridet,vilkct naturligtvis vOre myc‐

ket ёdeliggande.

N【 ina cgna insamlingar har skett undcr
ircn 1969--1974 De flesta besё ken har fё rc―

tagits under vintcr―  och varmanadcr. Dess―
utom llar jag varit stationir i Bitforstraktcn

somrarna 1973 och 1974, under vilkcn tid
jag sirskilt studerat skalbaggsfaunan Pi de

firska hyggena med tanke pa dessas intres‐

santa beligenhet lnitt inne i ener i kanten
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av den gamla urskOgen. Flera ovintade skal‐

baggsarter har ocksi dykt upp. Den insam‐

lingsfOrm solll gett de flesta roliga djuren,

om ocksi mestadels i enstaka exemplar, har

dock varit slaghivning pa den undre vegeta_

tionen inne i urskogen. Det gick emellertid

inte alltid att hava dir, snarare sillan. Dct

fuktiga lokalklimatet gjorde att mingder av

landlevande mOHusker krё p upp pa vegcta_

tionen Och hamnade i hiven, varvid dennas

innehall klumpades ihop till cn enda rёra.

I anminhet fick man vinta pl lllinst tvi
(lagars uppehlllsvider f6r att kunna slag―

hava.

En  insanllingsmetOd sOm prё vats med
framging ir ljusfangst, varvid en 250ヽ アヽ

blandljuslampa anvints.Den sattes 1973 upp

pa Batforsstugan, 1974 pa flera。 lika stallen

pa storё n och Bjё rkёn. Under de kvttllar

di temperaturen ёversteg 25° , vilket den
gjorde lninga ganger under den i denna trakt

extremt varma somnlaren 1973, kom skal―
baggar i llundratals ex., medan det var nara

nOg dёtt, Om temperaturen var under 18° .

De fёrhallandevis manga coIon jag fick pa

lampa kOlll uteslutande vid temperaturer
mellan 25° och 30° , alltid en tilnma efter
solnedgingen.

En speciell metod brukades fё r insanlling

av arter av slaktet ιビ()des, underjordiskt lc―

vande liksolll Cο rο n. Den bestod i att torr

mossa lades i hёgar utspridda ёver ett visst

omrade, frimst vid vig_ Och hyggeskanter
eller pa annan ёppnare mark. Tvi ener tre

tilllinar f6re solnedgingen, den tidpunkt di

Lピοd`s(och Cο lο n)vandrar upp ur markcn,
sillades hё garna snabbt igenOm. Pa sa vis

erhёHs ganska talrika Lピ οごθs (lnen inga
Cο lο n). En fё rutsittning ir naturligtvis att

man kinncr till var det finns Lピ οdes. Dir―

emot verkade viderleken spela mindrc roH
i sanlnlanhanget. F6r Cο ron var den av
kvillshavningsrcsultaten att dOma sa mycket

mer avgё rande.

Ytterligare en insamlingsmetOd sOlll gett

hyggligt rcsultat har varit att lysa med fick―

lampa ptt dё da trid under kvillen och nat―

ten. Ofta fann jag arter av familjerna Osto―
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nlidae och Nitidulidae pa detta sitt. Fё r

ёvrigt har alla de vanliga insamlingsmetO_

derna praktiserats,men i fё rsta hand de som

anvinds vid insamling av tridskalbaggar.

Palnl(1942:34)uppger frin sitt undersOk―

ningsOmride 1290 arter. FOrklaringen till

denna fbrhallandevis liga siffra vore enligt

hans mening att sё ka i invandringshistOriska

och klimatiska orsaker. Genon■  de senare
gjOrda undersёkningarna, i vilka flera sanl―

lare medverkat, har antalet inom omridet
antraffade arter avsevう rt 6kats lntrycket av

ett ligt artantal vid insanlllingarna kvarstar

dock, vilket frimst torde bero pa att minga

》vanliga》 arter ar fё retridda av sma popu―

lationer och dirfbr svara att finna. Å andra

sidan kan manga sillsynta arter plё tsligt Och

kanske bara en enstaka ging upptrida i
stёrre antal. IIlanga ginger sallar man med

magert resultat i omridet. NIlen oln man sa

att siga triffar ritt och lyckas uppspara en

fёr skalbaggar attraktiv miljё ,kan man fa
se raka motsatsen, nill■ ligen ett synnerligen

rikt skalbaggsliv. Ett exempel ma anfёras:

Vintern 1971--1972 unders6kte jag pa syd―

vistligaste Bjё rkёn en bjёrk som stod sol―

eXPOnerad och var si svart brandskadad,

troligen av ett blixtnedslag, att den d6tt.

Hela stammen var angripen av Scο rlJfIIs

rar`′ bこ:r9:Jans.och dennas gingsystem hade

blottats, da hackspettar varit i farten. Bar―

ken lag i hё gar pa marken nedanfё ■ och i

dessa hadc en rad svampar utvecklats Hela

biotopen med sina komponenter(barkhёgar,

s、'anll)ar, fё rna, barkborregingar, brind ved

och bark nled sina specifika svampar osv.)

hade uppenbarligen attraherat ett stort antal

insekter. I tvi normalstora sallprov frin

bjё rken erh01ls upp emot 100 skalbaggsarter.

Flera av dessa har senare aldrig aterfunnits

i trakten.

Palln kunde av utrylllinesskil inte presen_

tera nagOn fullstindig fё rteckning Over de

av honon■  inom undersёkningsOmradet kon_

staterade 1290 arterna. I min samling finns

frin Alvkarleby kommun 1050 skalbaggsar―

ter representerade. Ytterligare ett stort ma―

terial befinner sig hOs andra sanllare. IIIatc―

rialets omfatining Och spridning Pi flera

samlingar har gjOrt att nagOn komplett fOr―

teckning Omfattande alla inom omradet an_

traffade skalbaggsarter innu inte sanllinan―

stants. NIan far emellertid av hittills gjOrda

crfarenheter  det  intrycket,  att  omradets

skall)aggsfauna ir ganska rik men ocksa

synnerligen tungarbctad.

I nedanstiende sammanstallning medtages

endast sillsyntare eller nlindre kinda arter

eller sidana som ar helt nya fёr omradet.

Återfynd av Pahns arter finns medtagna

huvudsakligen i de fall, da kompletterande

bidrag kunnat limnas angiende arternas
biologi ener ek01ogi.

Salllinanstillningen ar uppdelad i tvi de―

lar.Den fё rsta(s・ 100-114)upl)tar al・ ter an‐

triffade i Alvkarleby konllnun, den andra

(s. 114) arter funna i nigra andra kom―
muner vid nedre Dalilven. Onl inget insanl―

larnamn finns angivet star fOrf. sjhlv fё r

fyndet. Vissa namnfё rindringar har gjorts i

enlighet med den moderna 》I)ie Kifer NIit―

teleuropas》 . I sadana fall har det gamla

namnet utsatts inolll parentes.Fё r ёvrigt har

nomenklaturen i 1960 ars skalbaggskatalog

fё ljts.

Fёr bestimning eller kontrongransknillg

av manga arter vill jag hir frimst tacka Stig

Lundberg, Lulea, som aven limnat atskilliga

virdefulla fynduppgifter. Fё r Ovrig hjう lp

med bestimningen tackar jag Ambjbrn Carls―

son, Lund, Bengt Ehnstrё m, Taby, C01in

Johnson, NIanchester, Bengt_010f Landin,

Lund och Anders Tё rnvan, Gё teborg. Fё l―

jande personer tackas fё r bidrag med fynd―

uppgifter  frin  deras  Dalalvsexkursioner:

Arne Anderberg, Vhningby, Per Brostrёm,

Handen, Peter Cederstrё m, Es10v, Bengt

Ehnstrёm, Tiby, Gё sta Gillerfors, Varberg,

Ulf GardenfOrs, Lund, Conny Holmquist,
Higersten,」 an Hёjer,Taby,Tor_Erik Leiler,

Johanneshov, Folke 01sson, Hissleholln, Ce‐

cilia Pritz, Johanneshov och Anders Tё rn‐

vall, Gё teborg.
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1.Fёrteckning ёver arter
frin Uppland,Alvkarleby kommun

Dyscifri“ s aan`as Dej. Storё n: Ej sillsynt pa

inre delen av ёn pa fuktiga slampartier vid sma

vattenhal pl hyggesmark i juli 1974 Arten f6re‐

kom tillsammans med Dyschfrfas I』 d`rsピ  H.
ヽヽアagn.

ルfiscο d`rα αrcrfca Payk. Storёn: l ex. 19/7 74

pa brind hyggesmark under kolnad liga pl inre

delen av 6n

Trι cias nlicrο s Hbst. Storё n: Flera ex. 26-―

28/7 73 vid Bitfors i samband med en ёversvim‐

ning av Dalilven.Efter kraftiga regn i juli sliPI)―

tes vatinet pi vid Untraverket och vattenstindct

vid Batfors steg med l,8 nt.Vid samma tillfalle

iven funnen av Anderberg.

Trι cills discIIs F. Storё n: Flera ex. tillsam‐

mans med rrθ ciIIs mfcrο s vid ёversvimningen;
flera ex Pi lampa vid Batfors i bё rjan av aug.
73; l ex 14/7 74 P■ inre StOr6n vid sillning av

en granbarkh6g i ett skOgsbryn.

rracias rfυ IIrarfs Gyll. Storё n: l ex 26/6 73
vid kvillshivning nira Batforsstugan; l ex 25/6

74 nira Bitfors vid sillning av f6rna i fuktiga

sinkor pl ett ildre igenvixande hygge.

Bαdlsrι r racerrosas sturin. Stor6n: l ex. 12/9

69 nara BatfOrs bland strandfё rna vid Dalilven.

″arpα IIIs lυ flll・ ′θri Schaub. Storё n: l ex 31/7
73 vid Batforsstugan pa grusig och myllrik mark.

■marα ″l“′aSCIIIa Chaud. StOrё n: Flera ex Pi
lampa vid Batforsstugan under tiden 14/7--4/873.

_4gοnII凛 911α driρttncrarIIm I)e G Under tiden
17--23/7 74 undcrsOktes ett 2 ha stort brandfilt

p■ ett hygbre pl inre StorOn(fig.4).Branden upp‐

kon■ nlidsOmmarafton 1973 genonl slarv med en
motorsag, di man h61l Pi med kvisining och
rOjning efter avverkningarna tidigare under som―

maren Arten var talrik under barken pl ligOr
och stubbar av al, bjё rk och gran. Vid sanllna
tillfille iven funnen av Cederstrё m Ocksi tidi―
gare rapporterad frin omridet i l ex. av Palin

(1955a:42).

_49οnant rο n91υ
`nfra NInh Bjё

rk6n: l ex. 15/6

71 under den lossnande barken pl en mycket grOv

vindfilld asp pi sydligaste delen av ёn. Aspell
hade en diameter i br6sth6jd pl i nl,lig ganska

skuggigt i ett titt Sα′ピ
“
_buskage vid stranden av

Dalilven och hade farska angrepp av Xyrο fr`_

chas rtlsfビ cas L och Oι l・ビ:ιm canfiarfnIIm L.
Under den tjocka, fuktiga barken h611 ming.n
insekter tin; de dominerande skalbaggarna var
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PIαιIJsoma dθ Pranαι
“
凛 Gyll. och Eρ urαοα bο rc―

θfrα  zett. _-2 ex. 30/6 74 under den tOrra, 16sa

barken pl en 30 cm grOv, levande ek sOm var

helt kaliten av fjarilslarver.A.′ οngピυιnfre uppo―
h61l sig pl ett skadat parti av eken, 11/2 m ёver
marken, dir tidigare Rflα

9ビ
"nl mο

rdακ De G. ut^
vecklats.Eken stod skuggigt pi centrala Bjё rk6n
i urskOg av ek,asp,ask,bi6rk och gran.__2 ex.
funna av Brostr6m och HOlinquist 12/7 74 vid
gammal granlaga i mossa.

CyntJndls υαροrariοr“nt L. StOrё n: l ex. 17/7
74 under barken Pi en brind granstubbe pl ett

hygge pl inre delen av ёn.
Cο′οn JαιIInt Kr. StOrOn: l ex. 23/6 74 11■ ra

BitfOrs sittande sent pl efternliddagen Pi ett

tilt i kanten av ett ildre hygge; l ex. 2/7 74

utanfё r Batforsstugan vid kvtinshivning.

Cο lο n rII′ιSCans Kr StOrё n: l ex. 8/7 73 vi(1

Bitfors vid kvillshivning i 16vurskog en mycket

varm och kvav kvill.

coron barnθυfrf`ご Kr.StOrё n:l ex.20/7 74 ntira
Batfors vid kvillshavning p■  ett igenvixancle
hygge. Ny fOr UPl(jfr Lundberg 1973:28--29).

coron br“ Il■lθ

“
m Latr. Stor6n: Ej sillsynt

under tiden 28/6--10/8 vid kvlillshivning, frtimst

vid Batforsstugan, nagra ginger ett stycke frin

Batfors Pl igenvixande hyggesmark.

Cο Jοn aρPιndlcarα ι
“
″2 Sahlb. StOrё n: l e、 .

20/6 74 vid kv五 1lshivning nira BatfOrsstugan. ――
Tylleroppsё n: l ex. funnet av Lundberg l1/6 72

vid silining av fё rna vid basen av brandskadad
ek pa nordligaste delen av 6n.

Cο′οn sarrf′ as Er. stOrё n: l ex. 5/7 73, l ex.
7/7 73 och 2 ex. 3/8 73, san】 tliga pa lanlpa vid
Batforsstllgan.

Cο Jοn υ:anηιnsa Hbst. storё n: l ex 28/6 74
vid kvillshavning i kanten av ett igenvixande

hygge nira BatfOrs

coron ぅicranιαf口m Sahlb. StOrё n: l ex. 7/7 73,
l ex. 8/7 73 och l ex 3/8 73, samtliga pa lampa

vid Batforsstugano Ny fё r Upl.

Lfο das hybridα  Er StOr6n: l ex 29/6 74 vi(1
kvillshivning nira Bitforsstugan. Arten ir ny

f6r Upl.Tidigare funnen i l ex.l Gstr,Osterftir‐

nebo sn av Palin (1942:14); i Cata10gus 1960
lven uppgiven fOr Nrk.

Lfο das ffrIIra steph. Bj6rkё n: l ex.(6)13/7
73 flygande vid solnedgingen pa det farska hyg_

get pa mellersta delen av 6n. Arten ar ny f61・

Sverige,ktind frin vara grannlinder.

Lビοd`s IIIcans Fairm StOr6n: l ex. 10/8 71 vi(1

kvillshavning vid Bitforsstugan.Arten ir ny f01・
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Upl; tidigare kind i 3 svenska ex: l ex. i Jmt

(Palm 1949:232),l ex.i Sdm(Leiler 1954:315)
och l ex i Dlr(enl.meddelande fran Lundberg).

Cyrι

“
sa minttra Ahr.Stor6n:l ex.1/873,l ex.

3/8 73 och l ex. 6/8 73, alla tagna pl lampa vid

Bitforsstugan.

CyrfIIsa sIIbrasrα c`α Gyll Storё n:5 ex.27/6 73,

l ex 29/773,alla pl lampa vid BitfOrsstugan.――
Bjё rk6n: l ex. 22/6 74 vid kvillshivning pa det

firska hygget.

Cοι
`η

ls imコ lIInda Sturnl.Storё n,Bjё rk6n:All―

min vid kvlillshavning under tiden 23/← 20/7.

Den har ocksi, under sanllna period, tagits vid

hivning pl dagen nir det varit kvavt, sittande

pa tilt pl kvillen, i fё nsterfilla pl hyggesmark

samt pa fiskitel.

49α rifdfIIn dlscο fd`am Er lex 14/7 73 pl en

av smi6arna NO Bjё rkOn. Exemplaret erhOlls

genOm sillning av resupinata tickOr, som vixte

pl undersidan av en brandskadad granliga med

bl.a.larver av Adι rIIs pygI,lα ′IIS De G. och Cafご ―

rys scα bra riぅ g.

Agα fifdiant nf9rfn“ nt Sturm. l ex funnet av

Cederstr6m 20/7 74 vid BitfOrs.

EIIffliα ρ′icara Gyll. Stor6n: l ex. 20/7 74 nira

BitfOrs i en fё nsterfina placerad pl ett igen‐

vixande hygge.

Scりd″lor`〔 ρノ:ιs min“ r“ s chaud. (Nθ IIrapわ as).

Skranllnelholmen: 4 ex. 3/4 72 under den svalln―

Piga barken av en grOv, stiende torrgran. I gra―
nens nedersta del,dir S.″ 21naras sallades fram,

fanns angrepp av rι rroρ ftt″t sp. och Pο fyθra―

Pias Pο ′igrap力 IIs L.―― BjOrkOn: l ex. 30/4 72 i

den svampiga veden av en grov asplaga pi syd―

Ostligaste Bjё rk6n ―― Redan tidigare, 24/9 61,
har Lundberg funnit arten i Bitforsomridet.

■ficrο scyごm"s mfnintIIs Chaud.Bj6rkOn:leゝ
.

21/3 70 och 2 ex. 14/4 74 i nlurkna,grOva aspar.

―― Storё n: 2 ex. 2/8 73 vid Bitfors vid sillning

av granstubbar med grantickOr. Ny fё r Upl.

Om denna art se Lundberg 1973:29. Vid
genOmging av mina egna VIcrο scydmas kom jag
tili sanlma slutsats som Lundberg, ntimligen att

det ir llf minim“ s som ir den vanligare arten i

Sverige.lf.mfnfmas har jag fё rutom frin Dal―

ilven frin Sk, Forsakar, NIaltesholin, Hallands

Vider6  och  Hickeberga;  Bl,  o10fstr6m  Och

Johannishus; Sm, HornsO: Sdm, Jttrna; Upl,
NIuns6, lnedan 」y. nanas ir representerad frin

Sk, Forsakar och Degeberga; Sm, HOrns6 och
Og,SimOnstorp.

Prinarfa rana″α Er. Palin tog denna art under

Fig. 1. Ett igenviixande hygge pi Stordn nira
Bfitfors. De flesta Colon- och Liodes-arterna togs
vid kviillshivning i anslutning till detta hyggc,.
siirskilt utmed den gamla brukningsviigen. Atskil-
liga siillsvntare skalbaggar slog ocksi ned pi
tiiltet om kviillarna. Foto fiirf. juli 1974.

Fig. 2. En entomologiskt mycket intressant gran-
stubbe pi inre Stor<in. Undet dess bark levde
Ttrchgta nana., Elater borealis, Harminius undu-
lntus (larver), Xglobius cortictrlis, Zimioma grcs-
surn, Ostoma f erruginea, Thgmalus limbatus,
I pidia quadrimaculata, Enicmus fungicola, Hcttl-
raule elongatula, Hgpophloeus suturalis samt de
vanliga arterna Melanotus rufipes och Diaperis
bolefi. Foto Peter Cederstrrim den l5l7 1574.
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ek―  och aspbark (Palln 1942:14). Senare har
Lundberg funnit arten vid Bitfors 24/9 61 och

9/870;H6jer sanade 22/5 72 fram den pl Tyl‐
leroppsёn ur svampig bark pl en brandskadad
ek.         ‐

Acrofrichis bre,fPanniS Er. Stor6n: 2 ex. 14/4

74 1 kn■  NO Bltfors vid sinning av hyggesfё rna

med gammal ilgspilining.

Acrο fricrlis cognara Matth.(ρ fα rο nο〃: Renk)

Anderberg fann arten i en ,urken ekstock vid

Batlors i slulet av iuli 1973 och siilV erh611 jag

l ex.3/8 73 pl ilgspilining pl ett ildre hygge pa

Stor6n nira Bitfors.

〃icrο ρθρfaS Iassθrara curt. Bjё rk6n: 7 et

26/12 71 vid sillning vid basen av en brandskadad

bj6rk p1 0ns sydligaste del. Ny fOr Upl.

〃agarfirlls ノannfcas Laht  Bj6rkё n:  l  ex.

11/8 74 vid slaghivning i urskogen pi norra

delen av ёn.

■nfrlobi口 m οprtι hafmicant Payk BjOrkё n:All‐

mm pa hygget vid slaghivning l 」uli 73 -
Stor6n: 2 ex  20/7 74 pi sydligaste, mellersta

delen av ёn 、'id slaghivning i urskog, eljest e.i

funnen 1974.―― Paln■ fann denna art talrik nlen

endast under sista hilften av juli 1939 (Palin

1942:15)

Prtyrfodraρ α rinθ aris Zett. Stor6n, Bjё rk6n,

Skrammelholmen och en av sm16arna NO Bj6rk―

6n, pl alla lokalerna pl undersidan av gamla
granligor,girna med grantickor eller resupinata

tickor. Funnen i jan.6ch juli― ―aug

infhο ρ力αθas οlll“ Iinas Zett  Ej sillsynt vid

slaghivning pa Bj6rk6n och sydvistra Stor6n
under tiden 28/6--11/8 bide i skog Och pa 6pp―

nare nlarker

syrtrο ntillm α′n`IIm Iヽill. Stor6n: l ex. 26/6

73 、id Batfors sittande pa tilt; 3 ex. 26--28/7 73

l driftrand nir Dallilven svimmat 6ver;l ex.20/7

74 1 km NO Bitforsstugan vid kvillshavning pa

igenvlixande hygge.

OryfarIIs cιαυ
“
rIIs A Strand. Storё n,Bj6rkё n,

Nlilingeskogen: AHmin i ilgspillning (Palm,
H6jer, Lundberg och f6rf). Arten togs ny f6r

Sverige av Palin t1963:234),de f6rsta ex i grliv‐

lingspilining vid Bitfors 16/538.

Sfcnas 9Jα ♭
`ff″

S Thoms StorOn: l ex 23/9 73

l knl NO Bitforsstugan vid silining i en litcll

sPrlagntl″ 1-mosse pl ett igenvlixande hygge. Ny

fbr Upl.――S 9′αbο ffIIS har linge varit kind frin

Sverige endast genOn■  Thomsons 4 ex frin SIく ,

Ringsj6n Nyligen har 2 ex. hittats pa Gtl(Hug―

gert & Ulefors 1971:58). Utomlands ir artcn

nlycket sillsynt och har i Visteuropa en mcr

E71` r,ご sた″96 ′,75 3-4

begrinsad utbredning in nigOn annan SranIIs_

art.I Sverige ir den sannolikt f6rbisedd

Stanas scabricttfas J. Sahlb. Storё n: 4 ex 7,′8

73 och l ex. 14/4 74 sillade ur SphagnIInt och

fёrna i fuktiga sinkor pl ett igenvixande hygge

med gran,al,bj6rk och Sari″ ca l km NO Bat―
fOrsstugan. Ny fOr Upl.

0“θdilIS nigricι ρs Kr.StorOn: l ex 21/7 74 Pi

centrala StorOn vid sallning av mossa och fё rna

under en granliga, dir ett gnagarbo anlagts. Ny

f6r Upl.

″ycafο ροrIIS mIIIsanff Gglb. Storё n: l ex. 3/8

73, l ex 7/8 73 och 2 ex 14/4 74, alla vid sill‐

ning av Sprtα gnIIIn‐ fё rna med galnmal ilgspill‐

ning pl ett igenvixande hygge ca l km NO Bit‐

forsstugan Ny fёr Upl

Bο ffrο bfIIs PIIIciarrtts NInh.Stor6n: lex 3/873

nira Bitfors vid kvinshivning pl igenvixandc

hygge.―― BjOrkOn: l ex. 12/7 74 vid slaghivning

pl det firska hygget.

Bryociaris fncrinans Gr Lundberg fann l ox.

28/7 73 i driftrand vid Dalilven nira Batfors.

Sjilv tog Jag 2/8 73 1 ex.pa StorOn i barrbland―

skOg nira Bitfors genOn■ sallning av f6rnan rullt

ganlla granstubbar med grantickor (Pο ryροras

Pinfιοra). Arten ir ny fё r Upl; tidigare kind

frin nigra sydsvenska landskap.

″ypο ctJ〃ιttS P:IfiCarias Er. Storё n: l ex. 13/7

73 nira Bitfors vid sanning av f6rna under en

granliga med talrika grantickor i skuggig gran‐

skog och 2 ex 2/8 73 under salnma omstindig_
heter.――Palin (1955a:43)rappOrterar arten frin

omridet i 2 ex.

〃yροcyρ fas ptlncram MIsch. stor6n, Bjё rkё n:

Alinlin och ofta talrik vid kvillshavning blde i

skOg Och p■  ёppnare hyggesmark under tiden

8/7--6/8 73 och 2/7--10/8 74 Arten ir ny fOr

Upl;fё rut endast kind frin Hall(Huggert 1971:

103)

OJりοfa macnsfari Bernh. Storё n: l ex 23/12

70 vid Batfors, erhinet genom sillning av en
myrstack (Fο rmica sp.)i Skuggig granskog. Ny

f6r Upl.

Gyrοph`:anα  ″irffar22SI A. Strand. Bjё rk6n: 8

cx l1/8 74 i urskogen Pi nordligaste delen av ёn

l lnarkskivsvampar.

Lapr口sa nο rυ

`gicα
 A. Strand Bjёrkёn: l ex.

1/1 72 pi sydligaste delen av 6n genom salining

vid basen av brandskadad bjё rk

scrtisfOgrossa carripannis Sharp.Bj6rk6n:l ex.

9/5 70 under granbark (6vervintrande?).――StOr―

6n: 8 ex. 14/4 74 1 km NO Batforsstugan vid
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silininbC av Sp■ agnIIm och sankmarksfё rna pi
ett igenvixande hygge.Ny fiir Upl.

.lfrlθ ια benfr■ビθ′′α Brd. stor6n: l ex 31/7 73
nira BitfOrs i f6rna under en granlaga med tal_

rika grantickor i skuggig granskOg.

■ιharα bο′ιι:ι οrα J.sahlb. l ex i sillskap med

fё regiende.

■riara crancara Er. Stor6n:2 ex.4/7 74 1 1(ln

NO Bitforsstugan vid sillning av f6rna pi fuk‐

tig igenvixande hyggesmark.― ― Aven funnen av
Palnl i Omridet i l ex(Palm 1942:17).

■frtafα  cribrfρartnis J. Sahlb StOrё n: Flera ex

i llgspillning l km NO BitfOrsstugan i aug. 1973

och apri1 1974. ―  Aven funnen av Palin (1942:
17).

■1■

`ι

a dlυ fη ansis Popp l ex. 7/8 73 tillsanl

mans med fё regiende.

■frlerα  9ranfθιra Kies. l ex lo/8 74 vid slag_

hivning i urskogen pi norra Bj6rk6n Ny fO■

Upl

ifiara Fncο βηjfa Sllarp. Stor6n: l ex. 17/7 74

vid BitfOrs pl lainpa sonl var uppsatt pa igen_

vi、 ande hyggesnlark; l ex. 20/7 74 nara BatfOrs

genOin kvillshavninbO pl igenvixande hyggcs_

lnark Ny f6r Ul)1

■f力

`ι

α ′
“
ridfρ ιnnls NInh Stor6n: l ex 23/7 71

pi slamstrand vid nlindre vattensanlling pi hyg_

gcsnlark pl inre delen av On.

■fiafa mο rfttο r“ 122 Thoms, Brd.Bjё rk6n: 2
ex, det ena 28/6 74, det andla 3/7 74, vid slag_

hi、 nillg i urskOgen. ―― Orn tidigare i Sverige

funna ex av denna art se Lundberg 1975:10 och

Anderberg 1975:65.

■rノ1でfrt rnascOram Bris.StOrё n: l ex 5/7 74 pl

fisIく itel utlagd Pi ctt igenvixande hygge n:ir:1

Bitfors

■f力οια nar2niο n Joy Anmildcs sisonl ny f6r
Sverigc av Lundberg (1974:28). Senare har
Anderberg funnit l ex vid Bitfors (Anderberg

1971:202)

.lfflera nasslinrJJ Bernh StorOn: l ex 4/7 7■

nill・a Bitfors i firsk ilgspillning pa igenvixande

hyggeslllark.

rificrα  stI♭ gfα わra Sharp. Storё n: Flera fynd
fbreligger: l ex. 13/7 73 nira Bitfors i fё rna

under en granliga med talrika grantickOr i skug―

gig granskOg, 2 ex, 2/7 resp 12/7 74, pi lalllPa

pl igenvixande hyb・ gesmark niira Bitfors Och 2

ex 25/7 74 pi fiskitel som lagts ut i tit ung_

skog av tall ntira Batforsstugan. Pi den sist―

namnda 10kalen f6rekom arten tillsammans nlcd

talrika Ariθ ια prο cara Kr Arten ir ny fё r Upl.

Palin tOg det fё rsta svenska ex.i Boh,Och under

de sista lren har den ocksa visat sig f6rekomma

i Bl, p1 01 0ch Gtl. Att manga kortvingar(tex

Afi`:a sIIう
9′ αうra,A・ コαnniο ″l,A.ntorrIIο ran2 0Ch

″ yροcyprtls ρIIncfIIn2)under de sista lren antrif‐

fats pa flera nya stillen i landet, torde snararo

bero pa spontan expansion eller tillfilliga upp_

sving av POpulationerna in pl den ёkade sam‐

laraktiviteten.

Ariθια sIIぅ ι
`rran`α

 M. et Rey. Storё n: l ex.
16/7 74 vid kvillshavning i skogsbryn pl inre

delen av 6n. Funnen pl liknande sitt i omridet

av Palm(1942:17).

4riθια ιιrminaffs Gr., Brd. StOr6n: l ex. 14/4

74 1 km NO Bitforsstugan i kanten av en 6ver―

SVを Iヽninad SPhagn“ m―mosse
Ariιra υビJピs Er. Storёn: l ex. 8/8 73 1 knは  N0

BitfOrsstugan vid sillning av fuktig nlossa(lnest

sprlagnIIm)i fuktiga sinkOr pl ett igenvixande

hygb・ e

Oryροαα αbαοn2inα rls NInh. l ex. av den tikta

abdontlna′ is fann Jag pa Slor6n vid Bitfors 30/7

73 i driftrand,nir Dalilven svinllnade 6ver Ang.

artens taxononli se Palin 1972:392--393

0記Jροda bicο rο r 【ヽ ct Rey Iン undberg fann 2
ex. 27/5 73 vid Bitfors genOm sillning av ell

ihilig ekgren och iag 2 ex 5/8 73 pa Stor6n ntira

Bitfors genOnl sillning vid basen av nigra allnar

(f.6 de enda alinar jag sett i Bitforsomridet)

0″ yροd`t nf9ricornis Iヽtsch. Storё n: 2 ex. 7/8

73 nira Bitfors i algspillning pl igenvixande

hygge

Dasyθrο ssα prosριra Er Storё n: 3 ex. 31/7 73

vid Bitfors i driftrand vid Dalilven nitr den

svtimmade over.

sriciο grο ssα corffcinα  Er. Bjё rkёn: l ex. 9/5

70 pi syd6stra delen av ёn under barken Pi en
grOv,dё d tall med kraftiga Criο cιρ■α′as―angrepp.

Ny f6r Upl.

Thiasορiffa ″οc■θf I. Vヽ. Schn StOr6n: l e、

23/6 74 nira Bitfors, sittande pa mitt tilt sent

pl eftermiddagen. Ny fbr Upl.

EIIP′ act`Is bescidicIIs Rtt.(bο ienticasヽIach).

l ex 26/6 74 pa en av smaё arna NO Bjё rkёn vid

sillning av f6rna runt ganlla ekstubbar,bebodda

av stockmyror.

EIIPIοcIIIs decビρfans Raffr Lundberg tOg denna

art vid Bitfors 8/8 70 och 28/773.Sjlilv fann jag

2ex 2/8 73 pa Stor6n nara BitfOrs i fё rna runt
en granstubbe med grantickOr i barrblandskog

E2`.riご s/cr.θ 6 ゴ975 3-4
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och 4 ex. 20/7 74 pa sydligaste Storё n ca 2 k■ 1

0NO Bitfors under inossa pl en gan■ mal stubbe

med iittelika tickor

Bfbroρ facras fanθ brostts Rtt.H6jer fann denna

art 25/5 73 p■ Guldsmedshollnen vid sillning av

16vf6rna i kanten av en tyll med stigande vatten.

Bα frfsο das llIIう θnfiari Rtt. Bj6rk6n: l ex 3/1

72 vid basen av en grov, dё d tall med Lasills

nfgιr; l ex. 29/5 72 i den 16sa svampiga veden

av en grov solexpOnerad asPliga,helt barkfallen

och bebodd av LasfIIs nfθ ar;Gillerfors fick 2 ex.

25/6 74 i en hiligheti en asp med myror(Lasiι IS

nむιr?)。 一 Skrammelholmen:l ex.30/4 72 vid
basen av en grov, stiende torrgran. ―― Tyllc―

ropps6n: 2 ex. 11/6 72 under brind ekbark

(Lundberg). Ang artens systematiska stillning
och utbredlling se Dahlgren 1961:141 och Klef‐

beck 1962:163.

RybαごIs lα minara 、Itsch  (Bryα ris)・  StOrOn:

l eX.(6)8/8 73 ca l km NO Batforsstugan i
kanten av en Sprlα クn IInl‐ mosse

PraltySο ntα ′rο nfara Payk. BjOrkё n: l ex. 15/7

73 och 3 ex 22/6 74 under barken Pa bjё rkligor

pi det flirska hygget. ―― Tylleroppsё n: l ex.

25/7 74 pl den nordligaste delen av 6n nlitt enlot

Bj6rkё n under barken Pi en galllmal och mycket

grOv granstubbe bevuxen med grantickor. Under

dess bark ocksi larver av en Adefο carα‐art.

Cyfisfar  αngasrar“m  HOffin。  (Prarysoma).
BjOrk6n:l ex 25/7 73 pa det firska hygget under

barken Pi en taniga i gingsystemen av barkbor‐

ren Orfiο ιοmicIIs prο
“
frlllls Eichh ――Cederstrё nl

fann l ex. 17/7 74 vid Bitfors.

■ffa′

“
s cardfrtcαι L StorOn, Bjё rk6n: Allmin

vid slaghivning (Sirskilt kvillshivning)bide pi

6ppen hyggesmark och (ll■ era sillan) i skog

under tiden 24炸-28/7. 一 Aven funnen av All―

derberg, Cederstrё m och Lundberg i Bitfors‐

trakten.

〃αPIο cnιm● s farsα fls Sahlb. Bj6rk6n: l c、

3/7 74 vid slaghivning i urskogeno Ny fё r Upl

Lyntery′ οn naυ arι L Alvkarleё, 24/661, fler:1

ex (Lundberg)__En av smaё arna NO Bj6rkё n:

Angrepp Och dёda imagines i flera ckstubbar 12/7

och 14/7 73 (Lundberg och f6rf.).

■d`rocara consParSα  Gyll. Stor6n: l ex 21/7

74 under barken pl en grov granstubbe pa 6ns
centrala del l ex 13/4 74 nira Bitfors i en galll―

mal torr,barkfallen granllga i solexponerat ligc

pl ett ildrc hygge.― ― BjOrk6n: l ex.24/7 74 pl

ett av de farska hyggena pa vistra delen av 6n;

satt inkrupet i en spricka i den torra Fflyncο rιls_

E″ι r`ご si″ 96 Fθ 75・ 3-4

veden i en 80 cm grOv, 21/2 m hё g tallstubbe,

helt barkfallen och i solexPonerat lige

Aごιfο cι″αノasciafα  L.Tidigast funnen av Palm

(1955a:43) 一― Lundberg klickte flera ex. 1961

och 1963 frin en hOgstubbe av gran, sOm stod

Pa ett hygge pa StorOn vid Bitfors ――Sj1lv fanll

jag l ex. 15/7 74 under barken Pi en solexpo―

nerad granlaga Pa centrala Storё n。  (Stund01n
hittar man aven ttd`rο carα_larver, som emeller―

tid tir svira att fOda upp,di de ir inycket kins―

liga fё r fbr stark fuktighet och dessutom helsI

vill ha levande fOda. Imagines av Adθ Jocθ rα  ttr

genom sin grisPrickliga fargteckning Ofta svira

att fi syn pa)

E′αιar bο r`αfis Palin  Stor6n, Bjё rkOn ocll

Skrammelholmen.En utbredd och ei sirSkilt sill―

synt art,sonl enlellertid varit fё rbisedd pa grun(1

av det undang6mda levnadssittet. I“ arver o(lh

ilnagines lever frtimst i gamla lёdmurkna gra11-

ligOr Och de fullbildade skalbaggarna torde myc―

1《et sitllan llmna utvecklingsplatsen.Endast l ex.

ar funnet i det fria, taget av Gillerfors 2416 74

genOn■  kvillshivning vid Bitfors De flesta ex.

har jag funnit pi vintern (bl a. 26/12 72 och 1/1

74) En ging, 16/6 71 Pi syd6stra Bj6rkё n, hal・

jag ocksa funnit l ex. under barken pl en grov

asplaga. Larverna utvecklas i ligor som ligger

bidc i sluten skog och pa ёppna, solexPoneraflc

lokaler. I)e ir liitta att fOda upp, sirskilt on〕

man ger denl levande fё da, och ir mer rё rliga

lin de flesta andra Efα ιοr‐ larvcr. Arten tir ocksi

funnen l omridet av Cederstr6m och av Palnt,
som hittade nigra ex i gran― och aspligOr(Palnl

1955b:148)

EIαごar nigrfnas Hbst.Denna anminna art,som

Ocksi i Alvkarleby sn ir utbredd och vanlig,

torde ej vara klickt tidigare i Sverige. InOn■ ett

begriinsat omride pi sydligastc Bjё rk6n ilr arten

vanlig i r6dmurkna granl130r; den lever alldeles

som E. うοrθαfis,som helt salinas pi denna lokal

Att larverna tillh6r E. nfgrinι ls har konstaterats

genOm kliickning

〃ar″linfIIs ttndIIIar口 s De G. Stor6n, Bj6rkё n:

Talrika larver under barken pa granar,。 ftast nled

〃ansenfα abfι ff′ lα, mera sillan pl ek, bjё rk och

asp. Imago visar sig ytterst sillan; l ex togs

27/6 73 av Cederstr6m vid slaghivning under
bilk6rning frin Bitfors och l 1/2 km norrut nlot

Hytt6n. De flesta fynden har gjOrts av Paln■

(1942:20, 1955b:148).
五fhο

“
s malifaras Rosh. Den 20/7 74 under‐

sё kte jag en delvis ihilig ek, som stod i ett ul―
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skOgsliknande bestind Pi sё dra Stor6n,ca 2 km
ONO BitfOrs.Eken var fylld med svart mulm till

2 meters h6jd Och ett vildigt bO av Lα sIIIs IIInう 1・α―

fIIs, en helt gul lnyra som annars bygger sitt b0

l lnarken,hade anlagts i mulnlen l mullnen hit―

tades en knipparlarv,sonl visade sig vara_4fiο

“
s

nt“rirafIIs(det.Ambjёrn CarissOn).En dag innan,
19/7, hade jag hittat en ttickvinge av arten i

samma ek. Arten ir tidigare klind frin OmridOt

genOm Palins fynd av en 】arv under barken av
en murken ek(Palm 1965:244)

,frriαθ″s lθρfdIIS Rosh. 1)et f6rsta ex tOgs

27/6 73 av Cederstrё m gen。ln slaghivning under
ibilk6rning frin BitfOrs Och l 1/2 km norrut inOt

Hyttё n ―― Sjilv fann jag l ex. 5/7 73 vid slag_

hivning nara Bitforsstugan,2 ex.22/6 74 genonl

bankning av lёvbuskar pl dct farska hygget pi
Bj6rkon, l ex.26/6 74 inkrupet i en spricka i en

25 cm grov askliga med gulaktig rotved Och
angrepp av Sinο ごθndrο n cylindricII122 L.(troli―

:gen holl det pi med iggliggning)pl en av sma―

靭Ъぶ
°
鼎
ё
ttlililyT糧ふ轟77胤

Bj6rkё n.

Dirriag“ s pygn2α
`IIs F. Utbredd Och anmin,・ofta talrik pi Storё n,Bj6rk6n och flera av sml―

6arna NO Bjorkёn vid slaghivning pa oppon
imark eller(oftare)i skOg,mest lё vurskog.Fun‐
nen pl detta siitt under tiden 23/6  11/8. Av
.6vriga fynd mirks l fraginent 4/8 73 vid Alv_

karle6 bruk i en sillsynt grov bj6rkliga(Cal m

i diameter vid br6sth6jd), 2 nyklickta ex. 28/6
.73 pa BjOrk6n i en 12 cm grov vitr6tad, bark_

:fallen aspliga och slutligen 2 ex 30/6 74 i dcn

vitr6tade veden av en 20 cm grOv bj6rkliga i

urskogen pi nOrra Bj6rk6n.

〃yροιοθ′
“̀ε

arfnfc`ps Rtt.Stor6n:2 ex.,funlla

7/7 resP 8/7 73 vid BitfOrs vid slaghivning i

irnycket varmt vider. ―― En av sm16arna NO
Bjё rk6n: l ex. 14/7 73 sprillgande pa en grov

barklё s asPstubbe.― ―Bj6rk6n: l ex 29/6 74 vid
slaghivning pa det firska hygget och l ex l1/8

74 vid slaghivning i urskOgen pi nOrra delen av

6n Arten tycks endast kOnlma fram nir det ar
varmt och kvavt. _―  Cederstrё m fann l ex. 26/6
'74 vid BitfOrs

Xy′οbi“s cο rごicafls Payk. StOr6n, Bj6rk6n,
Skrammelholmen och en av smaё arna NO BjOrk_
,6n. Utbredd Och utan tvekan en ganska vanlig

lart, som enligt vad jag kOnstaterat utvecklas i

tall,gran,bJOrk,asP,ek OCh klibbal inom On■ ra―

ldet. Inlago wisar sig framme pa dagen, nir del

五r varmt och kvavt, sittande pa stanlmar och

stubbar. En ging har iag OCkSi med hjllp av

lCklampa funnit arten springande framme pl
natten pl en asplaga.      ・

Di arten tidigare ej ir kind frin tall och asp

f61jer har en nirmare redogё relse.Pl inre Bjё rk_
6n fann jag 31/1 70 och 3/1 71 fragment Och
larver i en mycket grov, pa rOt stiende tall,

angripen av Crfocap■ artts rIIsffcIIs L., Xyrfrα  rrtc_

υむαια Hellen. Och Zffora ノarrI19Fnια Payk. Lar―
verna levde i nira anslutning till dessa angrepp

och veden var Ovintat seg och hard utan utprig_

lade r6tskadOr,si att inan miste anvinda sig av

yxan fё r att fi fram larverna. Pi tallar mcd
liknande kOnsistens har jag manga ginger fun‐

nit fragment av arten eller imagines springande

framnle.――Den 12/7 73 fann jag flera nyklickta

ilnagines i veden av en decinletergrOv aspliga pl

det nya hygget pl Bjё rk6n. Veden var helt vit_
r6tad. Klickningen sker i slutet av juni eller

b6rjan av juli. Om veden ligger mycket skug_
gigt, kan klickningen fё rdrё jas till lllitten av

manaden, silunda fann jag 16/7 74 talrika ny_

klickta ilnagines i en decilnetergrov, murken

klibballiga i urskogen pl Bjё rk6n.――Arten har
ocksi tagits inom Omradet av Lundberg (1967:
78),av Leiler(1947:158)och aV Cederstrё m vid
Batfors 26/6 74 och 17/774.

Draρ′fιs bigarrα fats Pill. アヽid slaghavning i 32°

virme 6/7 73 erholls i ex. av denna art pl ett‐

ariga aspar pa det firska hygget pi mellersta

Bjё rkё n.Arten var ny f6r Upl,tidigare kind frlll

Sm Och vg.Ett ir senare,22/674,blev det m6j―

ligt att studera artens levnadsfё rhillanden lite
nirmare.Ungefir en halv knl frin den 10kal,dir

den hivats,lig pl hygget en sOlexponerad 40 cm

grOv bj6rkliga, sOm hade brutits av Pa ett par

stillen, troligen av avverkningsmaskinerna (fig.

3). I en av dessa kubbar levde Draparas bigIIr―

faftts. Bj6rken hade varit d6d i flera ar. skiktet

lnenan bark o′h ved var bevuxet nled en resu―
pinat ticka. under den ganska 16st sittande
barken uppehё ll sig rachyι a nana Gyll., P′αfy‐

Sο alα ノrOnfa′θ Payk。 , L′グsfοριοrIIs sang“ inatts

L, E′αιar cι ,lnabarinIIs Eschz, DJ:ο 222α  Cranafα
F. och l ex.Drα ρθせaS わりttffaras (vid ett nigot
scnare tillfille, 25/6 74, togs dessutonl under
barkcn _4fο ntariα  sabanθ

“
′αrα  J  sahlb. och

rfα draII′θ  οfο■9α fII′ α   Gyll.  [==Ennaarrirο n
θ′οngα ごItf“″1]). Ytterligare l ex., som var helt
nyklickt, lag i en puppkammare l cnn under
splintytan Fё rpuppningen igde rum i starkt vit_
rOtad ved. Lingre in i veden, dir slingrande

E"ι  rをごsλr,6 ノ,75・ 3_′
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gangsyStem gick fran■ , uppenbarligen gjorda av
Drαροfas larven, var veden svagt brunaktigt

krylnpningsrう tad Exemplaret var helt utfirgat

efler 5 dagar. Inga larver antriffades.

PοθεJIο nο fa υαriο rosα  Payk. Bjёrk6n: l ex.

27/6 73 Pi det firska hygget pa 6ns mellersta

del genom slaghavning pl ettiriga aspar i tryc―

kande varme
BIIPrasris rlα amorriofdα ffs Hbst Lundberg fann

13/11 61 larver av denna art i gran vid BitfOrs,

av vilka 4 ex klicktes 1962

BIIPrasfis rIIsrfca L. Stor611: l ex. 7/7 73 vid

Batforsstugan; slog ner pi llllitt tilt i tryckande

lr`fanoρ rlifα acIIminara De G. Stor6n: Pa det

brandflilt, som omtalas under ■9οntlm 9コ adri―

ρIIncraram De G.,var arten ytterst allman i juli

1974, dvs.flertalet ex hade redan gitt ut i juni,

men i nistan varie Stubbe kunde man rikna upp

til1 50 flyghil Utvecklingen var ettarig, vilket

iven Palln (1955a:40 och 43)konstaterat inom
omradet Arten gick lika girna i bj6rk som i
gran

lraranoρ hifa ryα ′1`α F. Bj6rkOn: l ex. i Slutet

av junl 1973; slog ner pl en frё tall pl det nya

hyboget. ―― Skrammelholinen: Ganlla angrepp i

6vre delen av en stlende dё d ta1l observeradcs

30/4 72 -―  Palin har funnit arten i StOrt antal

pi ett brandfilt pi Stor6n vid BitfOrs (Palnl

1955a:44)

Chrysο ♭οιAris cirysο stigrllα  L Stor6n,Bj6rkOn

och nordligaste Tylleroppsё n. Larver har varit

vanliga i granlagor pa hyggena,sarskilt pa brin_

nan pa inre storё n. Jag har ocksi klickt arten

frin en stiende torrgran i llyggeskant l kn■  NO

Eπι riJsた″ 96 ノ975 3-4

Fig. 3. Bj6rklaga pa det nya llygget

pa Bjё rkёn, under vars bark bla.

Drapafas ♭oIIffα ιas levde. Foto f6rf.

augusti 1974.

Bitfors.Imagines har tagits av Lundberg i pupp―

kammare l1/6 72.
_49riras bθ fIIIθff Ratz. Bjё rkё n: l ex. 27/6 73

pa det nya hygget vid slaghivning pi upp―
vti、 ande lё vbuskar.

_49r〃

“
s prafFnsis Ratz BjOrk6n:Ej sillsynt pl

det nya hygget under tiden 26/6--13/7 73 och

20/6--2/7 74 vid slaghavning pl unga aspar ――

Aven funnen av Cederstrёm vid samma tillfillcll.

Darmasf`s lα rdarias L l ex. 3/7 74 pl en av

ёarna NO Bj6rkё n under barken pa en ekstubbe

Fyndet omnimnes, emedan arten sillan upptril―

der i det fria.

Nιmosoma erongaram I“ .Bj6rkё n:4 ex.klick‐

tes varen 1972 ur stanllnen av en liten gran som

hade starka firska angrepp av Pifyο phfrl。 1・

“
、

micrοgraph“sL.(Nο r120Sο″:α―larven lever bla i

denna arts gingsystem). Stammen togs henl 1/1

72 1 sanlma stam levde ocksi Lα
`ntο

ρh′ο
`IIs

`:′

farnrtns Er. och S`manοras IIndα fIIs L

C(lfiflJs sCabrα  Thbg Arten uppticktes av I´ und―

berg 12/7 73 pl en 6 NO Bjё rkёn pl undersidan

av brinda granligOr lned resupinata tickor Sjilv

har jag kl■ ckt en serie ex ur en likadan gran―

liga(frin samma O)som tOgs med hem.Vidarc
fann jag 3/7 74 Pa samma 6 1 ex,som satt pl

undersidan av en stor vit Pο ryροr′ s, SOnl vixtc

pi en ligb・ande grov ek

Zintioma grο ssltr1l L. Bjё rkёn: l ex 2■ /4 71

under den 16sa barken vid basen av en grov d6d

tall メ  SydOStra delen av い 。 一  Stor6n: Pi et[

av hyggena pa centrala delen av ёn undersOktes

15/7 74 en 50 cm grov granstubbe, son■  blev

f6remil fё r stort intresse, di den innehbll flera

mycket sinsynta skalbaggar(fig 2).Bl a・ antrif‐
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fades l ex. Z[lη jο″lα grο ssant under dess bark.
Barkcn satt delvis ritt hart kvar. under barkcn

var den rё dmurkna vedcn beklidd med en
svanlp, sOm liknade ett skinno Nagra flyghal av

Zf口 1ビο7,lα fannS inte.ヽIёjligen h6n excmplaret pa

nled iigglliggning. I en nirliggande bark16s, halv―

metergrov granliga pa hygget fann Ccderstrё n■

samma dag(15/7)larver och fragmcnt av arten.
Veden var rё dmurken, genOmiten av Zjlnfο nlα

,

Osfο ntて

` 
ノarrIIθ inθ

“
 I.. Och stekellarver. Pi dess

yta blottades ca 10 flyghil av Zfr22:Oma.――Arten
ir redan tidigare tagen av Palin (1942:22) Den

h6r lilζ sOm nigra andra arter,t.ex υρls carα コ2-

bο ιdas I´ ,Lιρf口r`I:'frans L.och Sfran9α″α nfgrf―

ροs Dc G., till den kategOri skalbaggar, sOm d6tt

ut i sёdra Sverige men innu lyckats hilla sig
kvar itingrc norrut

Carρ ορfliras hι ntiρォarIIs L Stor6n: l ex. 19/7
74 under barken pi en brandskadad bj6rkstubbe

pl den brinna sOm onltalas under И9ο rl“″:

911α drfρIIncfarIInt De G I Catalogus 1960 anges

den 6verallt sonl infё rd men den har aven tidi_
gare tagits i det fria.

Eρ
“

rαοa cοηfrα cι

“
′α J. sahlb Bjё rk6n: 4 ex.

29/5 72 pa POfypOrasわ
`ι“

finas och′οm`nご arias,

soni vtixte pl en vindfiilld bjёrk Pa ёns sydspets
Vidare erh611 jag 9/8 resP l1/8 74 2 ex. pl ёns
norra del genOn■ slaghivning i urskOg.

EPIIrαθa ntII`i`f Rtt StOrё n:Vid Bitforsstugan
dcls l ex. 7/7 73 pl lampa, dels 2 ex. 5/8 73 vid

sillning av barrf6rna under en bOranrish6g ―
Bjё rkёn: 2 ex. 21/6 74 pl lampa. Lampan var
placerad i kanten av det farska hygget pa mel

lersta delen av 6n.

Eρ ltrα οα οbrο ngα Hbst.Skranllnelholincn: l ex

30/4 72 under barken pl en d6d, grOv tall

′ρjご fa 911α drfmacIIIα ια QuenS. Utbredd frin
Storё n 6ver Batfors till Bj6rk6n och Tylleropps―

6n Se fig 2 och 4 -― Bj6rkon:2 ex.9/570,3 ex.
och fragment 24/4 71 under barken pl en grov,

dOd tall som stod solexPonerad i kanten av en

tyll.Dessuton■ fann Lundberg pa sanlma ta11 l ex

24/471,3 ex 5/872,HOjer l ex.10/8 72 ocll
Girdenfors l ex  15/6 71 genom att lysa mcd
ficklampa pi natten 2 ex 3/7 73 under barken
nere vid basen av en torrgran,sOm limnats kvar

pl ett av hyggella. ―― storё n: 3 ex. 28/6 resp.

9/7 73 vid BitfOrs, dels under barken pl en
granlibca, dels under barken p■  en granstubbe.
Bide stubben och ligan var beligna i skuggig
granskOg och bevuxna med grantickOr. 3 ex. och

fragment 15/7 74 pi det stOra hygget pi 6ns

centrala del under barkcn pl den granstubbe,

som omtalas under Zピ n2fο mα grο ssam L.(fig.2).
2 ex., 17/7 resp. 19/7 74,under barken pi starkt

brinda granstubbar pi det brandfilt, sOm om―

talas under Aθοrtam 9“ αdrfρIIncrafII121 De G。 (fig.

4). 2 ex. 23/7 74 i den brunrё tade uppspruckntl
veden av en 15 cm bOrov bj6rkliga i blandskOg pi

inre delen av ёn.――Pi nOioligaSte Tylleroppsё ll

unders6ktes 25/7 74 en grov, stlende, starkt

brandskadad,helt dё d tall,sonl,tOd pi en ganl―

mal brinna. Undcr de,, bark pi stanlmens
nedersta del f6rekOm timligen talrika rρ :ご jα

9“αdrimacafαια.Pi sanlma stalll levde Sfι ρ′lanο―

ρociys linaaris Kug ―― IPfdf`I tOgs fёrsta gingen
inon■ Omridet av Leiler(1954:214)och iterfanns

sedan av Ehnstrё nl,sOn1 24/9 61 fann l ex undcr
granbark vid Bitfors Ocksi Cederstrёm har fu11‐

nit l ex. vid BitfOrs, 16/7 74 rρ :ご [α 92αごrim`′―

c“ Iara lir i nutiden annars endast ha hittats i BI

av A. SundhOlin (1955:36).

Thαrycrα ′arυ:dα Ol.StorOn:Allmin vid kvlills_

hivning, mest p1 6ppnare hyggesmark, undcr
tiden 20/6-9/8. Utbredd ёver 6n Ofta sittandc
pa nlitt tilt om kvillarna.

Cybο caρ■αピas pο fffIIs Gyll. Stor6n: l ex. 14/4

74 vid f6rnasillning pl igenvixande hygge nira

Bitfors.― ― Bjё rk6n: l ex.22/6 74 vid kvillshiv―

ning pl det firska hygget.

Rhizο ρiα 911s aθ ηιtts Richt Storё n: 5 ex 26.′ 7

73 vid BitfOrs,krypande pi nigra stallllnar,sonl

f10t i vattnet i en tyll nir Dallilven svinlmadc

6ver Arten ir ny fbr Upl.

■fraPifras ι′。r2ク arIIs Gyll. Storё n: I trakten av

Batfors lokalt ytterst allmin pa grusig grismark

i vigkanter.

sirυ anιls bidanfarι ls F BjOrkёn: 2 ex, 16/6
resp. 26/12 71,under barken pl en brandskadad

bjё rk 8 ex  12--13/7 73 under barken Pa en
savande aspstubbe i kanten av det nya hyggct

(lven Lundberg tOg ett par ex.) 3 ex. 13/7 74 i
urskogen pi nOrra delen av 6n under barken pl

en metergrov, nyligen vindfilld asp. 一  Stor6n:
Pl inre delen av ёn dels 2 ex 14/7 74 under bar―

ken pl en bjё rkstanl, sonl lig i en massaveds―

vtilta, dels l ex. 17/7 74 Pi ett brandfilt undcr

barken pa en brind granstubbe i sillskap med
Pθ diac“s_arter (Se vidare dessa). l ex 20/7 74

vid BitfOrs, sittande pa tilt pl kvinen.

CIIca′

“
s cinη αbarfrlas Scop.Bjё rkёn:l ex 31/1

70 1 urskogen Pa norra ёn under barken pl en
mycket grov 10rrgran, angripen av bla. ■■o―

bf“12t riο msOnf Kr.(i dennas gingsystem levde

Eκ′.T,ご sた″θ6 ゴ,75・ 3-4
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Fig. 4. Ett 2 ha stort brandfilt pa inre storё n

med huvudsakligen gran och bj6rk, i vilkas
stubbar I`′ αnop′ lf′α acaniinara gatt ut i tusen―

tals ex. Undcr barken pa de brinda gran‐
stubbarna i fё rgrunden levde bl.a. _49ο nIInt

9“αdriρ IIItcfαfarn, IPidfα  9“ (:ご rimacarα オα, sifυα―

nIIs bidenfaras, PFdiacIIs dθ ρrasSIIS, Pθ dfα c“ s

ノIISCIIS OCh Larrtridf“ s consrrfι ι

“

s.Folo f6rf.den

19/7 1974

1arver av ri〃
“
s a′ οn9α faS L.). Fyndet omninl‐

nes, dl arten ytterst sillan tagits pa gran.

PadfαcIIs dιρrassIIs Hbst. Storё n: 7 ex. 17-―

19/7 71 under den kolnade barken pl ett par
granstubbar p■  den branna, sOm onltalas under

■9ο nall1 9“ αdripancraf凛 凛 De G.(fig・ 4).Arten

levde i sillskap med bl.a.P.′ IISCas Er.,Corfica―

riα―arter, Lα firidills cο nsfricftls Gyll. och 〃ιnο‐

ffcIIs sarrarIIs Gyll.

PadiαcIIs′ IISCas Er.l ex.17/7 71 tillsammans

med den f6regiende.(Under barken patriffades

ccksi flera Padiac“ s― larver.)

Eicο fycι

“
s brIInnatls Gyll. StorOn: l ex.27/673

vid Batforsstugan, sittande pa nlitt tilt sent pa

eftermiddagen, di det var varmt och mycket
kvavt. Arten ir ny f6r Upl, men fyndet var ej
helt ovintat, da den lokal i Hls, dir arten upp‐

ticktes av Nils Hё glund, ej ligger manga mil

fran Batfors (se Palin 19■8:207). Om artens
f6rekomst i Nb, Klё vertrisk se Lundberg 1973:

30--31.

Lα amορi′ο¢EIS αbj`fis Vヽank. BjOrkё n: 7 ex.

26/12 72 under barken pl en stiende tinlligen
grov torrgran med firska angrepp av _4nο bIIIIll

thο msο nf Kr., Tafrορiant ′
“
sC“m F.och Cα ′′f―

dillm cο riacι口凛 Payk.Daremot kundё  jag inte
uppticka nagra barkborreangrepp.

Lαοmορifο θ
“
S a′ιarnans Er. Bjё rk6n: l ex.

E″ιr,ごs/1・″.θ 6 ゴ975 3-4

8/3 72 under barken pl en mindre granstanl i
gingarna av Piryοpiriο rIIs nticrOθ raphas L. och

l ex. klickt 1/7 72 ur samma stam l stammen

levde ocksa santanο fas 
“

11ごαfIIs I′ .―― Skrammel―

hollnen: l ex. 3/4 72 under barken pa en grov,
stiende torrgran med angrepp av Tι frοpiam sp.

och Porygraphas ροι:graprl“ s L.

La`Inο p■′οθtts nttlfictls F.Bj6rk6n:7 ex.26/12

71 genom sallning av bark och f6rna vid basen

av en brind bj6rk l ex. 6/7 73 p■  det firska

hygget, springande i solskenet pl en nyfind

mindre bj6rk.

Pιιryngiant cranafI1121 Gyll. Bj6rkё n: l ex.
29/5 72 pl undersidan av en granticka (Pο fypο ―

rIIS ρinicο ′α),sOm vixte pl en granstubbe.2 ex.,
24/7 73 resp. 11/87■,vid slaghivning i urskogen.

一 Stor6n:Under tiden 9/7-6/8 allmh nira Bit―

fors pa grantickor pi stubbar och lagor av gran,

oftast i skuggig granskog. En ging, 1/8 73, fann

jag 9 ex.pl en granticka,sonl vixte pa en bjё rk_

liga i skuggig blandskOg nira Bitforsstugan.― ―

Aven funnen av Cederstrё m i Batforstrakten i

3 ex. 17/7 71.

Cryριορrlag“ s lο nθ [ιarsis  Sahlb. (fИ :crant♭ f―

nIIS). StOrOn: l ex. 19/7 74 vid Bitforsstugan vid

kvillshavning. Denna mycket sillsynta art har

ocksa tagits i omradet av Palin (1942:23).

Cryρ fορhagIIs Pορ
“
′I Payk. Stor6n: l ex. 31/7

73 vid Batforsstugan pa lampa._― Bj6rkё n: l ex.

funnet i slutet av juli 1973 Pa en savande asP―

stubbe av Anderberg.

Cryριορhagas 9“ arCfrttts Kr. Stor6n oc、 Bjё rk―

6n. Denna art, som ar ganska vanlig inOm onl―

ridet i mullnen i ihaliga lovtrid (aV mig funnen

i ek och asp), har jag ocksi(och Oftare)funnit

i mycket gamla och grova tallar, sonl blivit
ihaliga och innanmurkna.I sadana har jag 23/12

70, 1/5 71, 9/5 71 och 25/11 72 funnit arten i

stort antal. Jag har ocksi funnit 4 ex.2/8 73 vid

sallning av gamla granstubbar med grantickor
nira Batforsstugan.

cryprο prlα9as sabdθρrassIIs Gyll. Stor6n: l ex.

11/4 74 vid sallning av fё rna pa igenvixande

hygge mra Batfors. 一  Bprkё n: l ex. 24/6 74

vid banknillg av grenarna pl en levande gran.
Arten ir ny fOr UPl

Caanο sca′ ピs sIIbdθρranafα Bris Storёn: 2 ex.,

3/7 resp. 8/7 73, vid Bitforsstugan pa lampa _

Bjё rkёn:3 ex.26/12 71 genom sallning vid basen

av en brandskadad bjё rk.

Aιοmariα  α′ρina Heer. Stor6n: Under tiden

13/7--6/8 allmin nira Batfors Pa granstubbar
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。ch granlagor med grantickOr. l ex. 30/7 73 vid

Batfors i driftrand nar Dalilven svinllnade ёver.

――Bjё rkё n: Ex. tagna 9/5 70, 24/4 71 och 3/4 72

under barken Pl en grov tall, som var helt dOd

och hade insektsangrepp av olika slag.

■ιοmarfa fmprassα Er. Storё n: 15 ex. 26/7 73

vid Bitfors i en driftrand i kanten av en tyll,da

den fylldes med vatten genom att Dalilven
svinllnade ёver. Aven funnen av Anderberg vid
sanlma tillfllle.

■ιοmaria pclι afa`ノοrmfs Sj6b. StorOn: l ex.

7/8 73 vid sallning av fuktig fOrna, sirskilt med

gammal ilgspillning, p■  igenvixandc hygge ca
l kn■  NO Bitforsstugan. Arten lever pl ilgurin―

svampen (Ocfο SPοra α99ragα ιa).Den 14/4 74 hit―

tade jag svampen pl ungefir samina stalle, dir

det tidigare ex. tagits. Ett sallprov gav hela 14

ex.――BjOrkOn:3 ex. 9--10/8 74 vid slaghavning

i urskogen pa norra delen av 6n.Arten ir ny fOr

Upl.

■fο maria r`fffarf L6v. Stor6n: 2 ex. 8/8 73

l km NO Batforsstugan vid sillning i kanten av

en Sphagn“ m‐ nlosse pl igenvixande hyggesmark.

Arten har darefter fё rgaves eftersOkts.

■オοntα rfα sttbα■91trarα  sahlb. FOrst funnen av

Lundberg i stOrt anta1 24/9 61 under barken Pa

granstubbar p■  ett brint hygge pa Slorё n nira

Bitforsstugano Ny f6r Upl.― Sjalv har iag sal_

lat l ex. 12/7 73 pa undersidan av en brind
granlaga med resupinata tickor pl en ё N0
Bj6rkё n och l ex. 25/6 74 under barken pa en

bjё rklaga pl det nya hygget p■ Bj6rkOn.

■rο maria sοθdarmanni Si6b. Stor6n: l ex.
27/6 73 vid Batforsstugan p■ lampa;3 ex.3/873
l km NO BitforsstubOan pl ilgsPillning p■ igen‐

vixande hyggesmark.

Lαririditls consrrfctas Gyn. Bjorkё n: Vid tvi

tillfillen, 26/12 71 och 1/1 72, insanllad i sanl―

manlagt 24 ex.i tvi sallprov tagna vid basen av

en brind bj6rk; l ex. 13/7 73 flygande vid sol―

nedgingen pl det nya hygget. ―― StOr6n: 3 ex

5--7/7 73 vid Bitforsstugan pa lampa; 3 ex i
juni och juli 1974 nira Batfors, sittande pi tilt;

flera ex. 3/7-9/8 74 vid k蒟 llsh卜 ning pi olika

delar av ёn; l ex. 12/7 74 i f6nsterfilla vid Bit―

fors; 2 ex. 19/7 74 under barken pl en brind
granstubbe pl ett brandfilt pl inre delen av ёn.

―― TylleroppsOn: l ex. funnet l1/6 72 av Lund―

berg genom sallning av granbark. ―― Dessutom
har CederstrOn■ funnit l ex.20/7 74 i trakten av

Bitfors

EllicmIIs anfiraclnIIs NInh Bj6rkё n: l ex.21/3

8

70 i den murkna veden av en ihalig myCket grOv

asp; l ex. 29/5 72 Pi en fn6sketicka (Pο rypο r.s

′οmθnfariIIs), sOm vixte Pi en vindfilld bjOrk.

―― Stor6n: l ex. 5/7 73 vid Bitforsstugan pl
lampa.

EnicntIIs braυ icο′fis ThOms. Storё n: l ex. 13/7

73 vid Batfors pa Pο fypOrIIs PiniCο ″α,som vaxte
pa en granlaga i skuggig granskOg. Arten har ej

tidigare tagits pl gran. ―― BjOrkOn: I juni 1974
fann HOjer arten Pi Pο ryρ orasノοalenfarf″ s,son■

vixte pl en liggande bjOrkstam i urskog pa norra

delen av ёn.

Enicm口 s landbrα dI Palin. Bjё rk6n: Lundberg
fann arten 24/4 71 pa ″yp。

“
IJrο n mammαrant

(den SVamp,som denna Enicmas‐ art ir bunden
till)pl asPstammar; si■lV tOg jag l ex. 11/7 73

vid slaghivning i anslutning till det nya hygget

pi Ons s6dra del. ―― TyllerOpps6n: Flera ex.

funna l1/6 72 av Lundberg pi nOrdligaste delen

av ёn.

EnicmIIs pranfρ ιnnis Strand.Skranlmelhollnen:

l ex. 3/4 72 under barken pl en grov, insekt‐

ingrlpen torrgran. 一― BjёrkOn: l ex. 30/6 74

under den lё sa barken p■ en grov, vindfilld

gran i urskogen pa nordligaste delen av ёn (so

fig.5).

Carfο dara sιρarandα  Rtt. Pi nordligaste Tyl―

leroppsёn fann Lundberg l ex (6)11/6 72 under

brind ekbark.

Cο rffcariα ノουθοra Beck. Bjё rk6n: l ex.8/3 72

vid sinning av barkflagOr vid basen av en le―

vande grov gran med ell violett svamp, som
vixer under barkflagOrna pl de flesta granar och

bist utbildas pa ganlla och grova trid. Delade

meningar rider fOr nirvarande onn svampens
identitet (Onl det ir P`nfο ρhο rα  PifrltJa eller

nigon annan art).

Corficariα  rararifia NInh. Bjё rkё n: 3 ex. 26/12

72 under barken pl en insektsangripen, d6d,
stlende gran 一  Skralnmelhollnen: lヽycket tal―

rik (93 ex.)3/4 72 under barken pl en grov,

stiende torrgran Under barken,son■ satt ganska

hirt, fanns angrepp av barkborrar och linghor‐

ningar, iven firska. Arten levde i sillskap mcd

bl.a EIlicmIIs PIaniρ θnnis Strand, Lαιttορiroθ IIs

α
`ι

ιrnans Er samt f61jande art.

cο rricariα ροrypOrf J.Sahlb (`ρ ριISrlatrnf Rtt.)

BjOrk6n: l ex. 1/1 72 vid sillning vid basen av

en fristaende, nigot brandskadad men levando
tall; flera ex. 24/4 71, 8/3 72 och 3/4 72 under

barken pi en grov, stiende d6d tan. __ skraln―

nlelhollnen: 16 ex. 3/4 72 under barken pl en

Eπι.rを Js71・ r,6 ′θ75・ 3-4
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tOrrgran tilisammans med fё regiende art. ―

Storё n: l ex.2/8 73 vid Bitfors i f6rna under en

granliga med talrika grantickor.

Cο rticarina fα ffρ annis J. Sahlb. Storё n: l ex.

17/7 74 vid Batfors vid kvillshivning pa igen_

vixande hygb・e

lrycarορiαθas′
“
′υピCοffis F.Bjbrk6n:4 ex.30/4

72 i den 16sa,svampiga veden av en grov aspliga,

som var bark16s och lig sOlexPonerad vid kan―

ten av en tyll pa syd6stra delen av ёn;26/12 72

en bakkropp vid silining vid basen av en grov,

d6d tall pi syd6stra delen av 6n.

〃ycafο ρhagIIs ntIIrriρ ancιαf“S F.Pi vistligasic

Bj6rk6n vid kanten av Spjutsundet undersё ktes

24/7 74 en vindfilld bjё rk i ctt urskogsbestind.

Sivil den 16st sittande barken sonα  veden var
bekllidda med olika resupinata svampar Saln―

manlagt hittade jag 10 puppor och in■ agOfrag―

ment av arten Larverna hade fё rpuppat sig i en

kamnlare under ntivern, i den undre delen a、 ・

barken, i nira ansluining till svamparna. PuI)´

porna klicktes alla 1/8 och ilnagines var ut―

fargade efter bara en eller tvi dagar l samma

bj6rk levde bl a. Afiafα ρicfρθS ThOms, Dο rca―

rοnta sarra Panz och Orchcsfa nticans Panz.

Liasι ■as sι mfrtfgra GyH. Bj6rk6n: Flera ex.

30/6 74 under den lossnande barken till en grOv

vindfilld gran med manga insektangrepp i ur‐

skOgen pi nordligaste delen av 6n (se fig 5). ‐―

Pi en av smabarna NO Bjё rk6n fann jag 26/6
74 1 ex, som satt pl en resupinat svamp pl
undersidan av en 25 cm grov aspliga. Arten lir

tidigare ej kind frin gran.

Vycafina cracfafα  Schall. Stor6n: l ex 23/12

70 vid Batforsstugan vid sillning av en bjё rk―

E″ι.2.:as力 r,6 ゴ975 3-4

Irig. 5. Ett granvindftille i urskogen pi
nordligaste Bj<irkiin, kraftigt angripet
av Anotriunr emarginatum, Anobiunt
pertinar, .lnobiunt thomsoni, barkbor-
rar och lfrnghorningar. Vidare levde
under dess bark bl.a. Enicmus plani-
pennis och Liesthes seminigra. Foto
f<irf. den lllS 1974.

barkhёg; l ex 30/7 73 vid Bitfors i driftrand

nir Dalilven svlimmade ёver.― Bjё rk6n:l ex.
23/6 74 pl undersidan av en granliga i urskogen

och l ex Pi det firska hygget under barken pl

en laga (ingen anteckning Om tridslag).

ScyrnnIIs aρ ιrzOfdas capra et Firsch. Storё n:

l ex. 18/7 74 vid kvillshivning pl igenvixa■ de

hygge nira Bitfors.

ScyntnIIs bislθnaras Boh. BjOrk6n: l ex. 16/7

74 vid slaghivning i urskogen. Arten ir ny fO■

UPl

Cis dιnfarIIs Mell. Bjё rk6n: l ex. 9/5 70 pl
PoryporIIs ρビnfcοra pa granstam och l ex. 24/7
74 krypande pl en vindfilld asP beklidd med
ett stort antal smi vita PοryPoras.

cfs grabrarこ Is NIell. Bjё rk6n: Talrika ex. 11/4

70 och 27/12 70 i Pο ft」ροraS Pinfcο ′α pl grall―
stam.――Pi en av Oarna NO Bjё rk6n:l ex.14/7
73 Pi en gul resupinat svamp, son■  bekliddc
undersidan av en brind granlaga.

Rhοραfο dο nご

“
s sfrand:Lohse. Bjё rk6n: Ca 15

ex. l Pο ryροr口 s ′。manfαrfIIs pl en bjё rkstubbe.

Tickan togs hem 31/170.Exemplar framkom ur
tickan fё rst i nlitten Pa februari.Arten ir ny fё r

Upl.

〃αdrα
“
′
` erongα

farα Gyll.(Ennearrirο n ι′οn_

9αιIIIIIn2). StOrOn: l ex. 18/6 70 vid Bitfors; slog

ner pa nlin stёvel i solskenet;3 ex. 15/7 74 under

barken pl den granstubbe,dir Zfr22:Onta grossュ ,722

L antriffades (se denna art och fig. 2); 4 ex

21/7 74 under barken pl en mycket grov(85 cnl

i diameter vid brOsth6jd)granStubbe med brun
krympningsr6ta i en skogskant pi centrala delen

av ёn. ―― Bj6rk6n: l ex. 25/6 74 under barken
pl en bjёrkliga pi hygget p■  6ns mellersta del.
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Fig. 6. Ungaspar pi skogsiing med fro-
dig vegetation pit norra Bjiirk<in. P:l
siidana aspar, vilkas <iversta blad viss-
nat, hrill Xgletinus fibgensis till. Foto
frirf. den 10/8 1974.

Bjё rkligan mera i detalj beskriven under Drapa―

les bjgIIffar“ s Pill._― Lundberg har funnit artell

vid Bitfors 5/8 72.

srιρftanορachys finθ aris Kug. TyllerOppsOn:

Talrika larver, puppor och ilnagines 25/7 71
under den hart sittande barken av en grov, sta―

ende,starkt brandskadad,helt dё d tall,sonl stod

p■ en gammal brinna i nordligaste delen av 6n.

En puppa, sonl togs med hem, klicktes 1/8 men
imagOn utfirgades endast mycket langsanlt Pa

samina stam levde fρ fdfα  9“ αdrfntacII′αfα QucnS・
―― Redan tidigare har Palln funnit arten nira

Bitfors pa tallar p■  ett brint hy.・ ge (Palln

1955a:41).

ErnObFEIS angIIsricο r′is Ratz Stor6n: l dё tt ex

19/7 74 under barken pa en brandskadad gran‐

stam pi brinna pl inre delen av 6n ――BjOrkё n:

l ex. 28/6 74 vid bankning av grenarna pl en

levande gran i urskogen pa nordligaste delen av

On; l ex 12/7 74 vid slaghivning i urskog

Gasfrarfas fr22marθ inaras Mill Bj6rkё n:2 ex.
30/6 7■ , ■ ex. 9/8 71 och 2 ex. 11/8 7■ , alla vid

slaghavning i urskogen pa nOrra delen av ёn.

Arten ir ny fё r Upl.

■■οbiII122 0121arginafam Dft.Bj6rk6n:Flera ex

27/12 70 och 3/1 71 i den grova barken pl en
gammal torrgran. Aven larver antriffades. l ex.

18/7 71 vid slaghavning i urskog. Angrepp av

arten ser man f6. ganska ofta pa Bj6rkOn i
gamla granar.

inο bビam nfffdatt Hbst.BjOrk6n: l ex 9/87■
vid slaghavning i urskogen Pa norra delen av ёn.

■nο bJ“ m raノ :ροS F. BjOrkёn: Ej sillsynt pl

Ck (Palin 1912:25)eller pl al(grenar Och stub‐

bar). F.6. har jag tagit arten 22-23/6 74 svir‐

mande pl kvillen Pa det nya hygget och slag―

havat l ex. 3/7 71 l urskog.

Xy′οffnIIs afar Crcutz. Lundberg slaghavade
l ex.12/7 73 pa en 6 NO Bj6rk6n;jag tOg 2 ex.

30/6 74 i urskogen pa norra Bjё rk6n, ocksa
genOnl slaghivning.

Xyιθfinas ノf♭1/ansis Lundbl. BjOrkOn: l ex.
25/6 7■ och 3 ex. 29/6 71 genom bankning av
sma,unga aspar(se fig 6).Aven Gillerfors erh611

pl Bjё rk6n l ex.26/67■ pa detta sitt.Exempla―

ren har suttit Pi sidana asPar, Vilkas Oversta

blad vissnat. Nagra angrepp har inte konsta―

terats.

Xy′ιfin“ s IJ`crinarIIs「 .Bjёrk6n:l dё tt cx.21/6

74 i spindelnit pa en 30 cm grOv hё gstubbe av al,

delvis barkfallen.― ―Pa en av 6arna NO BjOrkё n
togs l ex. 3/7 71 springande pl en ekstubbe och

samnla dag l ex. sittande pl en 30 cm grov
cklaga, i vars yttre vitr6tade ved talrika anob五 d―

larver f6rekon■, troligen tillhё rande denna art

(dOCk innu cj konstaterat genOm klickning).
xyfarintts P′ anicο′′ピs Lohse (SIICCiCIIS Lund―

berg).Av denna tidigare frin Sdm Och Nb kinda

art har 3 ex. tagits pl Bj6rk6n. I)et fё rsta togi

Gttrdenfors 15/6 71 vid bankning av 16vtrlid Pa

6stra Bj6rkOn,av de 6vriga tog jab・ det ena 23/6i

71 vid slaghivning pl det nya hygget pi nlel―

lersta delen av 6n och det andra 18/7 74 vidi
slaghavning i urskOgen p1 6ns norra del

xyralinIIs franl“ ′icO′α Y. Kang. Om fyndet av‐

denna art i Upl, Faringe l)erittar Lundberg
1967:80. De f6rsta Alvkarleby‐ ex.(2 ex)fick
Ehnstr6m 21/5 63 genom klickning ur aspbark
med ObrfIInt canf力

`:rfntlm L.frin Batfors.Lundt
berg har funnit l d6tt ex. vid Bitfors 12/9 65.

E″′ riJsλ″θδ ノθ75 3-4
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sialv har jag 3/4 72 pa BjOrkon funnit ett kraf―

tigt angrepp i barken av en 30 cm grov asP. Ur

barken framkom 1972 och 1973 talrika ex. av

arten och likaledes talrika ObrfIIIIt canfiari―

nIIm L.

srαクFfIIs bο rθαfis lsraelson (rflaca). BjOrkOn:

l ex. 23/6 74 vid slaghivning i urskogo StorOn:

l ex. 23/6 74 nara BitfOrs vid kvallshivning pa

igenvixande hyggesmark.

Dο rcarο ma′′αυicοrnis F.Bj6rkOn:Sallsynt vid

slaghavning i urskOgen i juli och aug. 1974.

Dorcarο nta pancfII′αια Muls. BjOrkё n: 2 ex.
klackta 1/2 71 ur Pο ′IJ′οr● s pinicο ′α pa gran_
vindfille; svamparna hemtagna 23/12 70.

Dο rcarο 722α rο bIIsfa Strand.BjOrkOn: l ex.23/6

71 flygande pa kvillen over det nya hygget pa

Ons mellersta del.

Dο rcafο ma sarra Panz. Bjё rk6n: l ex. klickt

ur Pο′yροrus ′οmanfαrfIIs, sOm ViXte pl en

bj6rkstubbe. Tickan logs hem i febr. 1970 och

ex.framkom 4/4. l dOtt ex.24/7 74 under barken

pl en vindfilld bj6rk, bevuxen med resupinata

svampar.

Printts dIIbills Sturm. BjOrkёn: 20 ex. 1/1 72

under barkflagOr pa levande grova granar. Nar―

mare information oni biotopen under Cο rficaria

′ου
`ο

fa Beck.

Lissodamα  cIIrsο r Gyll. BjOrk6n: l ex. 10/8 74

vid slaghavning i urskogen Pa norra delen av 6n.

Rabο car"s ′ουθοrarIIs Ljungh BjOrkёn. l ex

26/12 71 vid sallning vid basen av en brlnd bj6rk

Arten ir ny f6r Upl.

Sa′ρf■911s afar Payk, Stor6n: l ex. 17/7 74
under barken p■  en brind granstubbe. Tidigare

funnen i onlradet av Leiler(1954:214)och Palin

1955a:44).

Sa′ρingas reyf Ab. Bjё rkёn: l ex. 16/6 71 och

l ex. 26/12 71, bada under barken pl en brand―

iskadad bjё rk.

Scraρffa ′aSCIIra liiill. Pa en 6 N()Bjё rk6n:

l ex. 12/7 73 springande pl en bark10s ekstubbe

i middagshettan. ―  Storё n: 2 ex. vid Bitfors‐

stugan,nimligen l ex 2/8 73 pl lampa och l ex

15/7 74 vid kvillshivning. ―― Cederstrё m llar

funnit l ex.20/7 74 i Bitforstrakten.

■ごιrIIs octtrarIIs Panz. Bj6rkё n: l ex 4/7 73

vid slaghivning i urskogen pi norra delen av On

4d`rIIs p`nfα ιοlnas ThOms. Ehnstrё m fann
24/9 61 l ex. vid Bitfors, springande pl en asp―

stubbe. Lundberg fann 1/5 63 1arver i svampig

asPbark inellan Alvkarle6 och HyttOn  Dessa
klicktes 17/5. Vidare har han funnit l ex. 12/7

Eπι.r,asたr.θ6 ノ975・ 3-4

73 pl det nya hygget pa Bj6rk6n Sjilv har jag

hittat l ex 13/7 73 flygande pa kvillen Pi det

nya hygget pl Bj6rk6n och l ex. 21/6 74 genom

bankning av uppvixande lё vbuskar pi samina
lokal.

Adarils py9maθ
"s De G. Pl en av smaё

arna
NO Bj6rk6n: 14 ex. klickta ur en brand gran_

laga,som pl undersidan var bevuxen med en gul

resupinat svamp, tillhall f6r bl.a. Agα fifdf"m

discο idθ IIm Er., Afο marfa sabanga`ara Sahlb.
och Carffys scα bra Thbg. Veden under svampen,
dir Ad`ras― larverna levde, var en typisk brun―

aktig 》Osrοma_ved》 . Veden togs hem pa hOsten
1973,sattes ut i kyla under vintern och togs in i

virme i mars 1974. Efter en manad klicktes
AdarIIs Pygmaθ tts.Arten ir ei tidigare kind frin

barrtrild.

Orchasfα  ′aSCiarα  lll. Bj6rkё n: l ex. 25/6 74

bankat frin svampig ekgrell i urskog.

Priο nycrl“ s arar F.Av denna art, ej sillsynt i

ekar inom onlradet. har jag vid ett flerlal lill‐

fillen funnit larver i mullnen i gamla och
mycket grova ihaliga tallar p■ Bj6rk6n Enstaka
sidana larver har klickts, men larverna ar i
regel mycket svira att fi att utvecklas, om de

ej ir fullvlixta. Vidare har jag pi s6dra StorOn

funnit larver och fragment i en ihalig alstubbe

20/7 74. Arten ir ej tidigare kind frin banrtrad

」ソycο

`ο

crlara a“ fr′α
『

is Payk. Storё n: l ex. 27/6

73 vid Bitforsstugan pa lampa.

」yycerοciara ′′αυfρ θS F. Bjё rk6n: 2 ex. 16/6

71 under barken pl en brind bjё rk; l ex. 27/6

73 i den 16sa svampiga veden av en grov asplaga;

flera ex. 22--23/6 74 svirmande pl det nya hyg―

get pa kvillen; l ex. 16/7 74 sittande pa en sir_

skada pl en levande asp; l ex. 26/6 74 undcr
barken Pa en eklaga pl det nya hygget. ―― F.6.

funnen av Palin (1942:27)och aV CederstrO■ 1,

som fick flera ex. vid Batfors i juni― juli 1971.

l′ ycθιοchαra ■ttmararis F. Bj6rkё n: l ex. 16/7

74 sittande pa vitrё tad aspved, angripen av
Prffinasノ ascIIs Geoffr.och Sinο d`ndron cIJ7ビ ndrピー

cant L.Palin fann arten pl ek (1942:27).

Dfaparis bο fθι:L. Storё n: Nagra ex. 15/7 74 pl

en liten vit Pο′tJροrIIS, SOm vixte p■  en gran_
stubbe p■ inre delen av 6n.Arten ir endast myc‐

ket sillan antriffad Pa gran.

■′Pij:ο ρ力αgIIs biノ αSCiα f● s Say. Funnen av
Lundberg l1/6 72 under brind ekbark pa nord_

ligaste Tylleroppsbn

〃yροphrοθIIs bビ cο ′οr 01 Stor6n: l ex. 4/8 73

vid Batforsstugan pa lampa.
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″yροprl′ οοas  sIIIItrarfs Payk.  skrammelhol‐

men: 5 ex. 3/4 72 och 4 ex. 30/4 72 under den
ganska hart sittande barken pl en grov lorrgran

angripen av bl.a. T`frο ρitlm Sp.och Pο ′tJgrapitts

Pο fFgraρ rttts L. ―― Stor6n: 2 ex. 15/7 74 pa cen―

trala delen av 6n under barken Pi en granstubbe.

Lokalen nirmare beskriven under Zfmfο ttα grο s―

sIInl L. ″. sIIfara′ is hade troligen gitt i rryρ ο‐

dandrο n―gangar sOnn fanns i stubben (ganlla

gangsyStenl). Redan tidigare har Leiler funnit

arton i omridet (Leiler 1947:158).

Lfο cο′α ′
“
9“ bris Hbst(C`ιοniα ). l eX. funnet

av Cecilia Pritz 27/7 73 pi vinden i Batforsstu_

gan Sjilv har jag pa Bjё rkёn ett par ginger
sett stora guldbaggar kretsa kring de ganlla
ckarna l urskogen; det ar trOligt,att det r6rt sig

om denna art.

CarachIIs crlryso1220fintrs Hochw. Funnen vid

ett par tillfillen i fOrm av fragment och talrika

larver i rё dmurkna bjё rklagOr pa skranllnelhol―

men och Bj6rk6n. Arten ir ej tidigare kind frin

bjiirk men frin gran, tall, ek, asp och klibbal.

Cο rfοdera ′ιmο rara F. Bj6rk6n: l ex. 18/6 70

vid slaghavning i tyllkant pi syd6stra delen

av on.

Lθρfura υfrans L Bj6rkё n: l ex. funnet av
Folke Olsson 12/7 73 i blolllma i kanten av det

nya hygget.

P′ agiο nο fas arc“ aras L  Vid ett bes6k pa
Bjё rk6n 13-14/4 74 insanllades itskilliga P′ α_

9Jο nο fas― fてtrυθr fran olika eklagor pl det nya

hygget. Alla gav vid kltickning P arcaα fIIs och

inte P. darrfrlts L., som jag hade vintat, di
arcIIrttas tidigare ej rapporterats frin norra Upl.

Pallll kan knappast ha gatt f6rbi den vid sina

unders6kningar pi 30-talet. Diremot anger han

(1942:30)P. derrifIIs sOm pi n■ inga stillen all―

min.Leiler har enlellertid meddelat lnig,att llan

funnit P arc“ artls inOm omradet sedan en del

ar tillbaka. Det fё refaller helt uppenbart att P

arcaα fas invandrat till nedre Dalilven i sen tid.

Tilliiggas l)ё r att HOjer, som besё kte omradet
under senvaren 197■, endast hittade P arcaα fas.

Senare pl soninlaren visade sig dOck en och

annan P ごιfritas pl Bjё rk6ns hyggen springande

pi stammar och stubbar av ek.Det var ett ovin‐

tat litet antal P. d`frifas man sig med tanke pa

utvecklingsn16jligheterna p■ hyggena, dir talrika

ekstammar av l■ mplig konsistens ligger. Franl_

tiden far utvisa, om p. αrc“αιas m6jligen kan
koninla att tringa ut P. dι frifas. Skulden miste

i sa fall tillskrivas minniskan, solll under ett

antal ar avverkat och drinkt stora ekomriden
vid nedre Dalilven, nagot som utan tvivel lr

den prilnira orsaken till att d`rrffIIs minskat. P.

dθfrfr“ s har 6verallt blivit alit sparsaminare un‐

der senare ar och ir nu en mycket sallsynt art

i Sverige.

Lantビ α ι
`rfο

r L. Stor6n: 2 ex, 21/6 resP 9/8

71, springande pa vagen lllitt emellan Alvkarleё

och HyttOn; l ex. 14/7 74 vid Bitfors, sittande

pa nlitt tilt.

〃οnο ciαmas 
“
rassOυ I Fisch。 (rο sanma′′ari

Cederhj.).Leiler fann l ex. 16/747,soni satt pa

en barrvilta i trakten av Batfors. vidare fann

Lundberg l1/6 72 angrepp av arten pa nord―

ligaste Tylleroppsё n i en granlaga. sjalv har jag

funnit ganlla angrepp i en granlaga pa skram_
melhollnen vintern 1971. Arten ir tydligen ingen

stё rre sillsynthet i omridet.

Pο gonο crlaιrIIs dacOraras Frm. HOjer fann
arten pl Melderforsholinen 15/11 72 genonl sall‐

ning vid basen av en tall.

Tatrορs sfar■ ii Chevr. Bjё rk6n: l ex. 21/6 71

vid bankning av en askbuske pa det nya hygget.

一 Pl en ё NO Bprkon: l ex.26/67■ vid bank―

ning av grenarna pl en levande ask. Arten ir
ny fё r UPl. Den anmildes sonl ny f6r Sverige

av Lundberg (1971:29)pa grundval av ett av
mig gjort fynd i Sk. Nirmare detaljer kring

detta fynd kommer jag att publicera i senare
samlnanhang.

Cryρ fο cιρiα′IIs 9aadrビ ρIIsfarartls Gyll. Stor6n:

l ex. 23/6 74 nira Bitfors vid kvillshavning pl

igenvixande hyggesmark. Arten ar ny f6r Upl

Aρ jο n Flο ο■ιrJ Kby. l ex.funnet av Girdenfors

18/6 70 vid Batfors och l ex. av nlig 13/7 74 vid

hivning i urskOgen Pa Bj6rkё n.

■ρfοn minfmam Hbst Bjё rkёn:l ex.23/6 ocI】

l ex. 25/6 7■  vid slaghavning resP. banknillg av

16vbuskar pa det nya hygget.

■ρJοn οp`ficIInt Bach. BjOrk6n: l ex. 30/6 71
vid slaghivning i urskog.

■ρfο n ″IIncffクιraln Payk. Stor6n: 2 cx., 3/7

resp.20/774,vid kvillshavning vid BitfOrsstugan

Bα 9ο IIs ′rff HbSt. Storё n: Talrik i aug― ―sept.

1973 och juli 1974 pl en Sphagn“ m_mosse l km
NO Batforsstugan.

TanysρぬyrIIs nla■ 0′ s■ li Smrecz.Bjё rkё n: l ex.

22/6 71 vid kv■1lshavning p■ det nya hygget Och

l ex. 13/7 74 vid hivning i urskog.

■nfrlοnο r2211s Pttbesc`ns Payk, Storё n: l ex.

14/■  74 1 kll■  NO Bitforsstugan vid silining av

f6rna pl igenvixande hygge.

E″′ rl′ sたγθ6 F'75 3-4
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PIssο des Flarcynfa` Hbst. Stor6n: l ex. funnet

av Tё rnva11 25/6 74 vid slaghavning ej lingt frin

Batfors.Arten ir ny fё r Upl.

P力 yfοnο mIIs υiciaθ Gyll. Storё n: l ex. 18/6 70

vid Bitfors genom slaghavning.

CFIIfο riynchas arο ntas BOh. Stor6n: l ex.24/7

73 vid Batforsstugan p■  lampa Arten ir ny f6r
Upl.

Taρ inο fas sarfatas F 5 ex. funna av Girden‐

fors 18/6 70 vid Bitfors och l ex. av nlig 30/7

73, likaledes vid Batfors, i en driftrand, sedan

Dalil、 アen svimmat 6ver.
RrlIJrtchaallas rII′ ilarsls Germ Bj6rk6n: l ex.

2/7 74 pl det firska hygget vid hivning Pa unga

16vbuskar. Arten ir kind i fi svenska ex.

″y′

`sintts cranaras F. Bjё
rk6n: l ex. 21/6 74

springande p■  en levande asP i kanten av det
firska hygget. Arten utvecklas i ask

LθρerisinIIs orni Fuchs. Slorё n: l ex. 14/4 74

vid Bitforsstugan vid sinning av barkmossa vid

basen av en gammal men levande ask.

rrypoprlfoθ .s asparαιIIs Gyll Bjё rk6n: l ex.

11/8 74 vid slaghivning i urskOgen Pi nOrra delen

av on.

Tryρορi′οθIIs bispinltras Egg. Flera ex. 12/7

73 i barken pl en hё gstubbe av asp p■ en 6 NO
BjOrkё n (Lundberg Och forf。

).

Trypο P力′οιIIS parntf V. Hans. Bj6rk6n: l cx.

9/8 74 vid slaghavning i urskOgen Pi norra delen

んymartrο r cOryfI Perr Storё n: 2 ex, 8/7 73
resp 1/8 73, vid Batforsstugan pl lampa.

χy′′♭οr“ s cryprOθ rαρ五口S Ratz Bjё rk6n: Ej
sinsynt i den grova, fuktiga barken pl d6da eller

d6ende asPar aV grOvre dilnensioner. Funnen
blde pi stubbar och vindfillda stanlmar. Talrik

bla 9/5 70 Dessutom har iag funnit 2 ex.14/773

flygande vid solnedgingen pl det nya hygget.

II. Nagra skalbaggsttnd i Sё derfOrs
och NOra kolnmuner

Bα disfer ′acarrοsus sturm. Sё derfors 15/5 69
l ex. under mossa vid stranden av Dalilven

(fё rf.).

Gfο みicοrnis ln``rginara Payk.sё derfOrs,S.1【 ils‐

tyllen 23/5 72 1 dё tt ex  Pa gammal torrek

(H6jCr).

■fο″larfa rafrιιrf Lёv.Nora,Tirnsjё ,23/107■
4 ex. vid salining av silg16v och annan strand‐

fё rna (Lundberg). OIn 6vriga fynd av arten i

E2`.r,ご sた″θ6 ′,75 3-4

Dalilvsomradet se ovan s. 109,Palnl 1942:23 och

Lundberg 1968:245.
EnicmIIs braυ icοrnls Mnh. S6derfors 9/9 67

flera ex. under lindbark (H6jer Och Lundberg).

EnicntIIs Pfaniριnnis Strand. Sё derfors 2/1066

l ex. under granbark (Lundberg).

Cοrficarfa  ροryρ ori  J.  Sahlb。  (ιρρθ′Shetrtti

Rtt.).SOderfOrs 2/10 66 1 ex.(Lundberg).

Bοιhrfd`res cο nfracras F Nora,Tarnsjo,23/10
71 l ex. under barken p■  en tanstubbe (Lund‐
berg 1975:12).Arten f6rekommer med stor san―

nolikhet iven i Alvkarleby kn.

Traθοsο ntα d`ρ sαrfam L. Nora, Tarnsjё  23/10
71 starka angrepp,bl.a.l fullvttxta larver, i tall‐

stockar tLundberg).

7'αρhrο rycrl“ s うピc。 ′。r Hbst. S6derfors, S. Kils―

tyllen 23/5 72 talrika ex p■  d6d, delvis bark‐

fallen grov ek(H6jer).
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