
Bidrag till kinnedom om svenska skalbaggar l3
Av STIG LuNDBERG

Pθ rビgοna nfgrEcθ Ps Dej.

I samband lned sillning av blё t asp‐ och granbark llled delvis stark m6gel‐

bildning vid Sё dertalje i sё dermanland erhё lls den 27 juli 1970 ett exemplar

av denna jordlё pare, soln tidigare endast ar kind frin Sk, アヽg, Sm (Lars
Huggert in Htt.)oCh Nb.I samma material erhё lls bl.a.zlfθ οrFcaぬ ansθ nf

Scheerp.(ny fё r sdnl), fyθ don niク ricθ Ps Kr., cIPicarfs Kr (ny fё r sdnl),
obscarθιどIIs Er.m.fl.barkdjur.

ocFtrθ bビロs υfrfdis Peyr.ssp.′α〃aCピοSus Gglb.

I samband med sanning av strandf6rna vid Bё da p1 01and erhё lls en
nlycket liten Oεわ′θ♭ゴIIs, som Verkade intressant. Ytterligare letande visade
att den lilla arten var ganska anman Och littast erh611s oln man tryckte ned
vegetationen nirmast stranden och lrlit vattnet sila ёver handen varvid man
nlot den ljusa handen kunde uppticka det lilla djuret flyta ivag. vid be_
stininingen efterit visade det sig vara O. υfrfαごs ssp. ノ

`:′

:rlcごοsa,en art som
tidigare endast tagits i sё dra Skine.

srθ nビchrlこ Is har″ οο″ピanasヽViH.och ρ
“

sfr′ LIs NIull.

l Ent. tidskr. 1967, sid 76 skriver jag bl.a. om fynd av ett exeinplar av
srθnicFl■lus ρusピι′us i S6dermanland vid Trosa den 22 juni 1965.1969 rappor_
terade Folke C)lsson att han tagit Sr`rtごcrlnIIs llar″ οοdf61nas sisonl ny f6r
Sverige i Skine(ninnast kind frin Danmark).Di jag unders6kte mitt
material narmare visade det sig dels att det exemplar jag rapporterat frin
Sёdermanland som S.′ 口sfr′IIs var har″οοdi`Inas,dels att ett exemplar taget
den 27 augusti 1961 vid Nora trask i StOckholin i Uppland ocksa var s.■ ar_
″οοαfanus liksom ett exemplar tagit vid Vtt i Skine den 27 maj 1967.

Tvi exenlplar, som J. R. Bergvall tagit ptt Greby alvar den 22 juli 1947,
var ocksa S. llrtrこ υοοごねnIIs. Darenlot var Bruces tre exenlplar frin Oland,
ResI■o 1941 och 1948(Lunds ent.museunl),Sι θnfChnIIs pこ Isfrfus,Och aven
ett exemplar son■ jag fick den 27 februari 1968 vid sillning av strandfё rna
pa Gotland intillヽ7isby visade sig vara en hane av S.′ こIsfrr口 s.

Vく
1嚇 IIWll釧

“

∝ H田 ｀ btttaterd i ttm“ hnおh「 SL

Sch6nherrs exemplar frin Sparresiter i Vistergё tland har jag ej kunnat
iterfinlla varfё r det ej kontrollerats.Sannolikt ar det ocksi S.harこ υοοごピarlus.
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Thirlο♭ごus prαθιοr Smet.

Funnen i enstaka exemplar vid Pilken■ i Lule lappmark den 16 augusti

ll::s∬hΥよ∬驚l喘:よ留i:』爵]嶋∬T(ぶ::rth盤→
SⅧ

[

pl dessa, tog djuren i det varma vadret Ofta till vingarna och f6rsvann.

Den 23 juni 1970 tog vi arten talrikt pl en grusbank i Vistbicken vid Natt‐
berg vister olll Alvsbyn, ocksl i Norrbotten. Denna ging fann vi djuren
nedkrupna i sanden, och nar vi vattnade pl denna krё p de fram och f6r―

flyttade sig snabbt inen gjorde inga fё rs6k att flyga.

Thfnο bご

“
s PasIIrinlus Heer ej T.♭ rθυゴρθrl■lis Kies.(Ent,tidskr.1971,s.267)

1971 insanllade Folke Olsson och Gunnar lsraelson en serie av en TFlinO―
bピこIs― art i Skine i Rinkaby‐ trakten.Bestimningen visade att det var r.brθυ:_

ρθnnfs och genitalundersё kning gav vid handen att penis tydligt avvek frin
Norrbottens‐ materialet.Jimfё relse med danskt material(COll.Victor Han―
Sen)ViSade att den danska arten ar densalnina som Skine_arten, nledan
unders6kning av ytterligare finskt material(coll・  Sten Stockmann)klar‐
gjorde att detta ir Norrbottens― arten. Jimfё relse med ett exemplar av T.

″こISfrrfmこ Is(det.SCheerpeltz)i Thure Palms samling visar att detta ej ir
sanlllla art, som Smetana kallar T. ρttsiri:nl as (pipekat i not pi sid. 17 i

Pa11■ ,Svensk lnsektfauna.9).

Jag har fёrgaves sёkt fi tag pi neotyperna av T. PIIsfIIir21as frin Prags

museunl fё r att slutgiltigt lё sa problemet.Tillsvidare bё r dock Norrbottens‐

arten liksom finska arten kallas T.Pこ IsfIIご ■lus Heer(enligt Smetana),medall
Skine― och Dannlarks― arten behiller namnet 7.brθ υゴρθrlnJs Kiesw.

Tr'ο gορllroθ us rfndroι hゴ Palln och 7.ο bθ sus Kies.

Bland de skalbaggar som erhё lls vid sillning av vinddriftinaterial vid

Vitemёlla den 8 juli och Sandhanllnaren den 9 juli 1970 fanns flera Trο クθ―

ρAroθ ここs_arter.Silunda var T.cο rオビεごnIIs och T.bfrビ nθαι口s vanliga,men ocksa
2T.Obθsus,ett 10-tal T.rindrθιhi och nagra r.ノ 。υθoJα ιIIs erhё lls.

Ett exenlplar av T.rご ndrofFli tog jag dessuton■ flygande vid Sёdertilje den

31 juli 1970(ny fё r sёdernlanland).

srθ nIIs kο ngsbθ rθ arlsiS ⅣIunst.

Vid bestinlning av lnaterial insallllat pl Haparanda Sandskar i Norr‐
bottens yttre skttrgird den 7 juli 1968 fick jag vissa svirigheter med nigra
Sfθ nこIs‐ exemplar,som jag erhillit i samband med jakt efter irycθ [。ροrIIS―

arter genonl sillning av fё rna under enbuskar pi mycket torr sandig lllark.
Exё mplaren pan■ inde nagot on.Sfenas argus Grav.,Inen bl.a. avvek forinen
pi hanens penis nagot. Nlaterialet skickades till Andreas Strand, sonl lned―
delade att han fick det till att vara Srθ n口 s kοngsbθ rgθ rlsJs,en art, soll■ tidi_

gare icke rapporterats frin Sverige,men sonl sallsynt antraffats dels i sё dra

Norge dels i sydvistra Finland. I Norge har den tagits pi ll■ ed ljung be―

vuxen hedmark.Bestimningen har bekriftats av Thure Palnl.Arten hё r till

den■ ,som kunnat vintas i Sverige,dock vll i fё rsta hand i de sё dra delarna

av landet.
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44                       sTIG LUNDBERG

Vid genomging av mitt Sfθ nIIs― material har jag pitriffat ytterligare tvi

exemplar av arten,av vilka ett tagits den 15 juni 1966 pi Sandskir och ett den
15 juli 1968 i Hё gsbё le utanfё r Pitei(vid Sillning av fёrna under enbuskar
i16vskog).

SιごJごcus αnguslα ι口s Fourc.

Om denna vackra,karaktaristiska kortvinge skriver Thure Palin i Svensk
lnsektfauna,Kortvingar,hifte 3,1963,sid.12:》 Frin Sverige kinner lnan av
denna markanta art blott ett enda exemplar sonl fingades av Nils Hё glund
den 13/7 1955 vid NIinsbyn i narheten av Kalix.Det konl flygande och slog
till pl en kOrg med murklor solll stillts ut i solen f6r att torka. Det torde
nog vara litet tveksallllt om arten verkligen ir inhemsk hos oss;nagOn f6r―
bindelse med den sydfinska utbredningen finns inte, och det kan vil ej
anses som uteslutet, att djuret kan ha infё rts tillfilligt ined nigot fartyg.》

si ar dock uppenbarligen inte fallet.Silunda tog Lars IIuggert ett exemp―
lar den 21 juni 1964 vid Rё dinis i Visterbotten och viren 1969 erhёll Sven

Erik Nilsson ett exen■ plar vid Bjё rkfors intill Korpikin (dir den rinner ut
i Sangisilven)i samband med virfloden.Vi sёkte iterfinna arten pl denna
lokal vid nigra tillfallen, Inen fё rst hё sten 1970 1yckades detta. Sven Erik
Nilsson rapporterade di att han i samband med sillning av innehallet i en
konlposthёg intill Sangisilven fitt ett exemplar, som emenertid snabbt tog
till vingarna och fё rsvann innan Sven Erik hann finga det.Den 27 septen■ ‐

ber besёkte Kurt Persson lokalen och fick di ett exemplar genonl sillning.
En vecka senare gjOrde vi en gemensam attack(Nilsson,Persson och fё rf.)

och satte iging nled att sllla igenon■  kOmposthё geno Resultatet blev att
Persson fick l exelnplar, Nilsson l exemplar och fё rf. 3 exemplar. Ytter―

ligare 4 exemplar erhёll Nilsson i mitten av maj 1971 pi samma lokal,ocksi
genoll■  sillning. Totalt har nu siledes ll exemplar hittins insanllats vid
Bjё rkfors, och andeles uppenbart ar att arten miste raknas till sallllna
grupp sonl Lο r21θ cF211sα  ″θrrθnii Pallll, Dθ こIbθ Jピα ρごcfrlα Aubё  och Sfθ nIIs

■οr19s♭θrgθ nsis Munst., saΠ ltliga norrbottningar vilka nirnlast ir kinda
frin sydёstra Finland. Komposthё gen bestod i huvudsak av lё v, barr och
diverse avfan. I proverna erhёlls itskilliga kOmpostdjur, sisom Mθ αοn
rlf9ricθ ρs Kr. och Fα Jαgria nigrα Gr., men iven de fёr Norrbotten 》nya》

■6rοιrご chls llο rυθ9icα A. Str.(flera)OCh Nθ llraphθ s farρar口 nt Lokay (1
exelllplar leg.Persson).

SCο
rワ

(lθこIS Pこ ISiJJこIs Kies.

I san■ band ined ett besё k vid lgnaberga i Skine den 12 juli 1970 plockade
jag ill en serie av Scοραθ

“
s‐ exemplar som hё ll till under smistenar ned―

sinkta i kalkgel. Jag tog fё r givet att det var S. rnf■ lIIオ

“
s Er., den enda

ScOραθIIs― art SOll■  ir kttnd dirifrin. 8 exemplar visade sig lnycket riktigt
vara den arten, nlen till lllin ёverraskning var resterande 6 exenlplar S.

ρ口sirr口 s,en art soln ej tidigare ir rapporterad frin Skine och soln tydligen
undgitt bl.a.Gunnar lsraelsons insan■ lingar i trakten.

0“θご:IIS υθnfraris Arag.

I Ent.tidskr. 1966,sid.54 har jag bl.a.beskrivit fyndet av en in■ agO och
nagra larver i en bok pa Hallandsヽ アiderё den 4 juli 1965. I san■ band med
undersё kningen av en nistan helt raserad grov bokstubbe den ll juli 1970
″″ιο′″ο7 rsプ′ク ,3 ″ ノー3,ゴθ72



BIDRAG TILL KANNEDOM OM SVENSKA SKALBAGGAR 13        45

uppticktes ett antal ouθ ごごus υθnfrarピs, som hё ll till i mycket blё t vitrё tad

ved.Totalt 10 imagines kunde insamlas(Rickard Baranowski,Ulf Girden―
fors och fbrf.),diremOt iakttogs inga larver・ Uppenbarligen ar det den starkt
fuktiga veden sonl ir attraktiv fё r arten.

″ycθ:OpOrこ Is ruノ ゴCOrnis Kr.

I samband med sillning av barrfё rna under enbuskar pl Haparanda
Sandskar i Norrbotten den 7 juli 1968 erhёlls nigra yycθιοροras― exemplar.
Ett av dessa visade sig vara lf.r“ ノfCOrnfs,tidigare nirmast kand frin Da―
larna. Ovriga arter var/1fycθ fοροrus aθ 9口 aris Th., br“ nnθIIs Ⅳ【rsh., αrιαゴcas
Luze och sprθndビごas Gr.fbrutolll den f6r Sverige nya Sι θnIIs A・ οngsbθ rgθ IIsis

Munst.

Conosoma narsrlanti steph.och sfrigο s口 rll J.Sahlb.

I Norsk Ent.tidskrift 1966, sid. 408--41l har Andreas Strand behandlat
dessa tvi arter,solll varit Sallllnanblandade rned C.ι θsfrlc`口 mF.

Jag har gitt genon■ rlitt material lned ledning av den tabell, sonl finns i

Strands uppsats och darvid kunnat konstatera C. strご gο s“121 frin Gotska
Sand6n den ll juni 1954(under bark pi ta11),Hё gSbё le i Norrbotten den 14
juli 1968 och Uppland,Fiby den 13 oktober 1968,medan jag har C.r22α rshanlご

frin Uppland (Jttrpenstorp den 13 mai 1951, ForsIIIlark oktober 1954 och
Fiby den 13 oktober 1968)och HOrnsё  i Smiland den 15 juli 1964.ル 【aterialet
har kontrollerats av Andreas Strand. Dessutom har jag bestalnt exenlplar
frinヽアistlnanland tagna 1969 av 011e Robin till Conosoma marsFlanlf.

Phymα fara brθυごcorrls Kr.

Fёrsёk att finna denna sillsynta kortvinge pl en lokal N Nielnisel i
gammal granurskog sommaren 1971 lyckades ёver fёrvintano Sllunda er‐
hёlls 2 exemplar den 20 juni genonl sillning av fё rna under Pο ryρ orttS Pご nご―
cο lα och ёver 30 exemplar av Kurt Persson och nlig den 27 juni, flertalet
krypande pl undersidan av tickan Pο lyporas pfnicο ′α pa granstubbar och
ligor. Under ett exemplar av tickan med ca 5 dm diameter togs ett 10-tal
exemplar av Phυ r21α ι口ra. 1 6vrigt fё rekom GI」 rοpFlαθna bο rθιゴL.talrikt till―

salnmans lned enstakaスオοnlα rfα αrρゴna Heer,flera Pι θrtJngi口 rll crθ nαι口rll F.

sanlt ett exemplar av CrypιορflαgLIs prαク:αιuS POpp. pl undersidan av en
ticka under ett rotvalv mycket skuggigt.

Flertalet exemplar av PhymalII「a togs sent pl kvillen och uppenbart ir
att arten ar ljusskygg lnen gir att ta i stort antal pi limpliga biotOper.

Bοrbο rοροra l・ raαιzピ Fuss

l juli 1926 tog Anton Jansson ett exemplar av denna dl i Norden tidigare
okinda art vid Sanda pa Gotlands vastkust, sannolikt p■  eller nara havs_
stranden.I England ar arten pitraffad i enstaka exemplar under bl.a.dё da
figlar,grOdor O.d.pi sandunderlag.

I samband ined att jag den 21 juli 1971 vinde pi brider vid Saludden pi
Gotska Sandё n i gallllnal vinddrift fёr att fi tag pl eventuellt vinddrivna
skalbaggar, sOnl f.ё . helt tycktes saknas, upptickte jag en liten 2 ⅡIIn ling
kortvinge sOm krё p undan pi sanden nir jag vinde en bradlapp. Under‐
sё kning lned lupp visade att det var fraga om Borborο ροrα ■raα fz:.Intensiv

Eη′ο
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1。帯難l燃拗J節為驚″αlο brθεια Parlcι iCθps Th.,Inen inga l

ir酬

『
馴:IЪ Faum亜 k der KifeLMll背

:lrill瑶瀾bl・』¶ふ∬-201)fё rekOmmer Borbο rορOra ej i l
nuerlig utbredning, vistligast i England, 6stligast i Kaukasus, sydligast pa
Korsika.Horion anser att arten tidigare haft en vidstrickt sanllnanhangande
utbredning Och att de nuvarande sporadiska fё rekomsterna ar av relikt
natur,alltsi aven de pa Gotland och Gotska Sandё n.

Fα′rlgrごα concirlnα Er.

Skalbaggsfaunan i barkhёgar frinlst vid sigar har undersё kts av bl.a.

Thure Pah■ och Anton Jansson.NIinga intressanta fynd har gjorts och kan
gёras gen01n sillning av fuktig bark. Sllunda ar exempelvis jord16paren
Tα cFlys bis口 rcaι us Nic.f6retridesvis tagen i anslutning till bark.

En typ av barkhё gar som darenlot inte unders6kts i sanllna utstrlckning
ir sidana son■ ligger efter alvarna pi virkesavliggen efter nlaskinbarkning

av frodvuxet virke. SoΠ llnaren 1970 har・ iag sillat en del i sidana och er‐
hillit minga trevliga skalbaggsarter. Silunda har exempelvis Cucujiden
sirυαnIIs bご dθ nιαιEIs F. visat sig f6rekonlllla allinint pa nigra 10kaler vid
Lulealven intill Karads och Lulei, vid Kalixttlven ovanf6r Jokk, samtliga i
Norrbotten,sall■ ti Ly.Lpm.vid Skelleftelalven ca l lllil SV Glonllnerstrisk
och i P.Lpm.vid Pite農 lven intill Nloskosel.

Det intressantaste fyndet utgё res emellertid av kortvingen Fα Jα grfa con―

cin,lα  Er.,som jag fick i tvi exemplar den 16 augusti och som Kurt Persson
och jag tog i ytterligare 37 exelllplar den 18 augusti och i 8 exenlplar den 6
september. Arten erhё lls i en helt ёppet liggande barkhё g pl ett avllgg vid

Bodtriskfors lllitt f6r Harads genolll sillning av barken i lledre delen mot
marken och slinten pl ёstra sidan.Flertalet exel■ plar togs i grinsen inellan

torr och b16t bark.

Bestimningen av den slanka, gul― , brun― och svartbrokiga, synnerligen

karaktiristiska kortvingen villade en hel del svirigheter efterson■ den saknas

i Reitter 》Fauna Germanica》 . Andreas Strand klarade bestaniningen och
kullde lneddela att han jimfё rt den lned spanskt ll■ aterial och att arten anses

vara kosmopolit,men att den honom veterligt ej tidigare patraffats nOrr om
Diisseldorf i Tyskland.

Fyndet inda uppe i norra Norrbotten ar svirt att fё rklara, lnen fralll―

tiden fir visa on■  inte arten finns pi liknande biotoper i nlellanolnridet.
Sannolikt bё r den ocksA kunna eftersё kas i konlposthё gar.

Bland ёvriga arter, som erhё lls i den aktuella barkhё gen kan fbljande
llinlnas: T(ィ crlas bisurcaι

“
s,Tacftyια nanrI Gyll.,Sirυ anIIs bidθllιαι口s,llfθ don

〔〔PiC((IiS Kr.(ny Nb),nigrfcθρs Kr.,■ιflθι(I corね rfa Kr., rlygrofοροr`〔 Kr.,

Jfrlθ αrごs Gr.,ParusfrFs Kies.och irlrhビ c口 s′rOrαどごsL.

Arl`IIrοιa surcFノ rOns casey(Bο hθ nliθ Jどina ρ
`Iradο

χ(〔 Ⅳ【ach.)

Under de ir jag var bosatt i Stockholln letade jag itskilligt efter denna
karaktaristiska lilla kortvinge, som Einar ヽヽアir`n erhёll i ett exenlplar 、アid

Lundsberg i Narke den 4/9 1945 (JansSOn op. Ent. 1947, sid. 87--89)och
E″ ιο″
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Anton Jansson avenledes i ett exemplar den 19/8 1951 i Narke vid Latorp
(Ent.tidskr.1952,sid.246-47).
Arten beskrevs av ル【achulka 1941 son■  30hθ nlJθ ′′ゴna ρaradοκα och pl‐

triffades ocksi i Finland i bё rjan pl 1940‐ talet.Arten anses vara kosmopolit
och har senare tagits i antal i Dyrehave i Kbpenhamn i kompost lned bl.a.
hjortspillning.Enligt Sten Stockmann har det visat sig att arten ir synonynl
ll■ed inθ

“
「οια s口 Ici′rOns casey,beskriven frin Florida(Notulae Entomo‐

logicae 1962,sid.92).
I samband med sillning av fё rna vid stranddrift den 9/7 1970 pi sand―

underlag pi stranden av lvё n i Skine erhё lls ett stort antal skalbaggar,sol■

tydligen svarmat,hamnat i vattnet och spolats i lind.Bland dessa fanns en
Faragria nfθ rα‐liknande liten kortvinge,son■ jag direkt i falt lnisstinkte var

inθ口rοra och sOm jag sё kte fi tag pi fler exemplar av,vilket enlenertid ej
lyckades.Vid prepareringen bekriftades bestamningen.

I Lulel har Kurt Persson och jag under nigra lr undersё kt skalbaggs―

faunan i komposth6gar. Ⅳ【inga intressanta fynd har gjorts och bl.a. har
exempelvis jordlё paren P`rf9οlta llご grピεθPs Dej.tagits i stort antal.Resultatet
av denna inventering kOllllner att publiceras senare i en separat uppsats.
H6sten 1970 undersёkte vi aven en komposthё g med starkt gёdselinslag

(blandning av halln, ko‐ och hastg6dsel salllt hyvelspin). Darvid erhё H
Persson den 3 september 2 exenlplar av in`arο ια, vilket fё ranledde inten―

sivare sillningo Resultatet blev att inte nlindre an 60‐ talet exelnplar kunnat
insaΠllas fralll till den 15 september. Exelnplaren sё kte sig genomgiende
ned till bottnen av sillproven och tryckte mot underlaget. l vissa fall lyfte
de upp bakkroppen i en bage fraln mOt huvudet.I saΠ IIna slllprOv har upp
ti11 16 exemplar erhillits,flertalet i samband med sallning av starkt fuktigt
material.Anmarknin.・ svirt ar att arten lyckats hina sig undan i 19 ar trots
att vi ar flera sonl letat den, och iven att den samma lr pitriffats blde i
Skine och Norrbotten.

■ιhθ′a cο口rsonご Last

》Enligt Thure Pahn kand i tvi exemplar frin Uppland(StoCkhOIIns_trak―
ten)OCh frin Skane vid lgnaberga.I samband lned sallning av 16vf6rna under
slinbuskar i kanten av en ekdunge vid Tungarn i sё dermanland den 25
decenlber 1968 erhё H jag en hane av Arhθ ια cο arsOIだ。

■オ′lθι(I sII♭ firFssご r21α Kr.

I samband l■ ed att Kurt Persson och jag letade efter Thfrlο わたIs lings en
skogsbick vid Pilkenl l Lu.Lpm.patraffades pl en grusbank den 16 augusti
1969 nigra exen■ plar av denna tidigare frin Vg,Vrm,Jmt och T.Lpm.(S.0.
Ulefors in litt.)kinda art tillsammans med enstaka exemplar av den nir_
stiendeス . ιhfrlο bピοごdes Kr. Den 23 juni 1970 kunde vi insan■ la ytterligare
nagra exemplar, denna ging vid stranden av Vistbicken intill Nattberg i
Norrbotten, hir i sallskap med bl.a. talrika rhfrl。 ♭:こIs pracrο r snlet. och
Bθ nlbf″ :ο rl prasfrtunl Dft.

4ιhθごα″θ『ごcararrt sharp.

Enligt Thure Palin i Sverige cndast kind i tvi exeluplar frAn Klarilven.
Ett tredje exemplar har tagits dar 1970 av Rickard Baranowski.I salllband
med bestimningen av detta exemplar jimf6rde jag nled det_4rh′ ι(lsここbri′ Is―

E″ /り ,″ っ′ rs I′ ′ ,ぢ  ″ ノー3,ゴ
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sirllα‐material som jag insamlat och dir宙 d visade det sig att ett av de

:聞llttr器1場デち″L謡ノT:∬乳弩
d Natめerg i Norrbdhn● e oVaJ i
Klarilven ar arten tagen tillsanllnans

med A.sabrfrissIIllα.BiSt Skiljes de tvi arterna okulart it pl att A.α
`rご

cclιura

ir nigot st6rre inen framfё r allt har lingre,slankare antenner.De tvi Afflθ ια―

arterna h611 till pl en sand― grusbank i Vistbicken.

スιhθια inflαわビI:s Kr.

I samband med slllning av barken pa smi branda bjё rkar pl en hygges_

brinna intill Lingtrisk V Pitel erhё lls siva1 1969 som 1970 flera スιhθια

Fnhabfrご s.Arten attraherades uppenbarligen av den violetta svampen Trゴ cFlο―

ごθrmα ′ごgnο r口 nt som utbildats under barken.Arten ir 》ny》 fёr Norrbotten

dir jag iven den 14 1■ aj 1971 kunde ta ett exemplar vid Visttrisk V Alvsbyn,

脂tJ肝器:鑑卜Pe=鶏∫驚∫ζtthξ∬鴇:距:器留T鋭諜∫
brinna intill Vittangi den 2 juni 1968.

Aオhθ ta rrybο ■1ご J.Sahlb.

Den 29.7.71 erhёll S.0.Ulefors en hona avス .try♭ο■1ゴ genon■ slaghivning

i lCiruna‐ trakten. Undersё kning av detta exemplar visar att arten har hals‐

skёldsbehiring av typ III,vilket torde innebttra att den ej kan tillhё ra under‐

sl五ktet Paranlθ Olicα Ganglb.avス ι′lθια.

Arhθオαこυfrιnご Brd.och Phyrrο frθ fα zピ rmmθ rntanllビ Crotch

Den myckna snёn i bl.a. Norrbottens kustland viren 1970 talade f6r att

det skulle bli en likadan ёversvimning sonl 1969.Fё rhoppningarna infriades
och vattenstindet nidde t.o.m. hё gre nivi in fё regiende ar. Bide Kurt
Persson och jag passade pl att vid olika tillf螢 1len under det vattnet steg
sallllla in material,torka det och sedan gl igenom det noggrant.PrlIJrrotrθ fa

Ffr211nθrnlannf erhё ns redan i de fё rsta proverna, Inedan vi fick leta lange

efter _4fhθ ια IIPfrι nf. Fё rst nir barrskogen 6versvalllmades fick vi tag pl
arten och di till virt lystlnate. Inte llllindre an ca 500 exemplar av Ariθ ια

Hガ rびnf kunde siledes inraknas. P. zirnnlθ rnlanllf togs allt som allt i ett 30‐

tal exemplar. Det typiska fё r ttfflθια uだ rιrli var att den krё p lingst ned i

bottnen pi pasarna,。 ch det var fё rst di vi gick genom det sista materialet

som arten visade sig,varf6r det ar sannolikt att arten lever underjordiskt i
sOrkgingar, som jag tidigare fё rmodat. ルIan skune vinta sig att nigon av
de andra■′ごcrοごοια―arterna av ρ̀

:JJθ

OJα―gruppen skulle finnas med,Inen sa
var ej fallet.De flesta rυ ピ「ιnf―exemplaren var mё rkt kastanjebruna med
mёrkare huvud och bakkropp,Inen det fanns exemplar son■ var helt svarta.

スクοrlこtr22 ntrrnrlθ riθ frnJ erhё lls 1970 i tvi exemplar i samband med hё gsta

vattenstindet. Dessutom pitraffades ёvriga arter frin 1969, Inen iven de
fёr Norrbotten 》nya》 LOrlgfι arsごs■aιscFlθ raθ Rye ochス オ五θια corlυ θrgens A.
Str. Bland andra intressanta arter som erhё lls kan nimnas irycθι。′。rIIS

inarFs Luze, Corι ごcarfrt rOngJcornfs Hbst saⅡlt i stort antal E“ ιhiα  rごnθαrfs

N【 uls.

Aven 1971 insanllades ett stort antal prover i san■band med sn6smalt―
1lingen varvid sivil_4ご Ftθ′α IIPfrι nご och P.z:rll nt`rmarlnビ sol■ _4gorlam l■ αnnθ r―
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flθ frllf erhёlls,sistnimnda i inte lnindre in 17 exeinplar.Dessuton■ togs den
fёr Norrbotten 》nya》 ScyIItrtas rfr220nff Donisth. Denna art ar tidigare i
Sverige kind endast frin Halland dir ett exelnplar togs 15.4.58 (fё rf・ , Op.
Ent.1966,sid.174).

Ovan har jag beskrivit iterfynden av P.ziJη ttθ rnlαnni tidigare endast
kind i ett exemplar frin Visterbotten.Under 1971 har arten fё rutom i saΠl‐

band med den irliga ёversvimningen vid Afflθ ια uガr`nピ‐lokalen i Persё n
iven tagits i ett exemplar i TFlピ nο bビ IIs PIIsfr′irnus‐ grustaget, Ocksl i Persё n,

nled hjalp av fingstskalar Dessutom har arten tagits i stort antal av S. E.
Nilsson i Bj6rkfors‐ trakten utanf6r Kalix. Denna lokal utg6res av nedlagda
odlingar med torvunderlag. Odlingarna ar rikt bevixta med bl.a. sandtrav,
pa vilken PFlyrrο frθ fa zir21r22θ rmannf uppenbarligen lever, f.ё . tillsalllllnanS

lned P.υごιια:α F.SIaghivning gav endast enstaka exenlplar,nledan daremot
slllning och framfё rallt vattenfyllda fingstskilar gav rikare utbyte. Pa
lokalen erhё lls dessutonl rikligt ined viveln Orο bピιcs cyα nθ口sL.,jord16parna
Antarα ρJθ bθ′α Gyll., Bθ mbidfort brIIκθιrθ rtsθ 、vesl■ .och flera C(lrabus nf‐
fans L.

Afflθ ια ρarθ ns PIuls.&Rey.

Vid genomging av material erhillet vid silining av gles f6rna under mar‐
halln pa stranden av Gotska Sandё n den 7 november 1967 erh61l jag en
■ιねθια‐hane avノ IIngゴ‐typ men llled frin denna art helt avvikande penis.Jag
skickade exemplaret till Georg Benick (Liibeck),som klarlade,att det var
fraga om ■fftθ ια ραr`ns. Denna art har rapporterats frin Danmark, Inen
enligt uppgift av Thure Palln, som f.6. kontrollerat bestimningen av Πlitt

exemplar,ar detta felaktigt.Diremot skall den vara kand frin nOrra Tysk‐
land. Arten har behandlats av bl.a. Lars Brundin i 》Acrotona― Studien》 i

Ent.tidskr.1952,s.126-128.

T′liasορflゴ Jα bθ rcごοnfs Bernh.

I Ent.tidskr. 1969,sid. 214 har jag under Lο ″lθchusaこυθrrθnごf Palln be‐

skrivit andra svenska fyndet av denna kortvinge vid Overkalix. Vi kunde
emellertid dir ej hitta den troliga vardmyran Fο rrllゴ ca 口ralθnsis.Hё sten
1970 1yckades jag dock intligen hitta denna l■ yra dels strax N Morjarv i Nb
den 19 september,dels vid Ploskoseli P.Lpm.den 29 september.I bida fallen
fёrekon■  Thごasορhfra bθ rcionごs allmint. Den 10 april 1971 fick jag flera
exemplar av T. bθ rcionfs vid sillning av Fο rnlicα  θχsCCよα‐stack vid vig‐
kanten mellan Svappavaara och Vittangi, d.v.s.iT. Lpm. Samtidigt erhblls
f.6.de fё r T.Lpm.》 nya》 oIIθごご口s brθ υピs Er.,OIご 9οια ρIIsゴ I′ ir21α  Gr.,PιゴJご IInl

lnOごθsオantヽ rヽank.,Aιhθια ιαJpα Heer samt talrikt Oχyροαα Aαθr21ο rrf10α Iヽnh.
och″ ypο

`ο
ρras lα fflrfdごοごごθs hIItsch.Snё nlingden gjorde att jag inte kunde

konstatera om F. ararθ nsJs fanns i narheten. Uppenbart ar i alla fall att T.
bθ rcご οnごs fё rekolIIIIner har och var i Ovre Norrland hos sival F。  口rarθ nsご s

som F.θχsθ Cra.

Dゴ cθ rcα αθr2θα L.

I 》Coleoptera med isolerad nordeuropeisk fё rekolnst i Sverige》 i Op. Ent.
1955, sid. 116 har Thure Palln bl.a.behandlat denna art, som av Thomson
uppgivits frin Skine.Di svenska belaggsexen.plar saknats har arten ei nled‐
tagits i Catalogus 1960.

4                                            Eπ ι。″οι Tsノ″ク
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Sedan den del av Thomsons salllling, sOm funnits i Berlin‐ llluseet, ёver‐

fёrts till Lunds l■ useum, fick jag lina en del lnaterial fё r genomging ur
denna salnling. Daribland fanns ett exemplar av Dご cθ rcα aθnθa markt 》sca_
nia》 och di det dessutom finns ett exemplar av samma art ocksi markt
》Scania》 i Einarヽ Vir`ns salnling,Inaste arten anses hё ra henllna i vir fauna

och siledes infё ras fё r Skine i Catalogus.Det lё nar sig kanske att leta i rot‐

partiet av poppel och pil efter angrepp av denna vackra praktbagge.

Diremot visade sig sallltliga exenlplar under Dピ cθrca bθrOJご nθnsis Hbst.

vara D.αrnf Fisch.varfё r D.b′ rο rごn′rlsfs bёr avfё ras ur Catalogus(nu upp―
fёrd ined?fё r Skine).

HθιθrOcθ rus illlθ rmθ dピus Kies.

I Op. Ent. 1968, sid. 208 har jag noterat fynd av denna i ёvrigt endast
frin sё dra Sverige kanda art. Exemplaret togs vid Pite Havsbad av Ulllnar

QViCk.
I samband med unders6kningen av grustaget vid Persё n utanfё r Lulea,

dir Tflご nο♭ご口s ρLIsiIIfnlIIs Heer ar allman (Lundberg, Ent. tidskr. 1971
sid.267),宙 sade sig″θιθrο cθrasピ nfθrmaご :as fёrekomma ganska allmint i
lerkё rtlar.

I ytan pl lerkё rtlarna gravde ″θιθrο cθ rこ Is― exemplaren tillsallllnans med

BIθdJ口 s―arterna rα Jρ rI Gyll.ochノ racιicοrnfs Payk.gingar i vilka bl.a.Thinο ―

bゴ IIs‐ exemplar och Oκ yιθJus llご ffご口Jtrs Grav.hё ll till.Kurt Persson fick iven

ett exemplar av」 げθιθrοε
`ras vid utloppet av Persё

fjarden,。ch ett exemplar
erhё ll jag i samband med hё gvattnet viren 1970 den 8 maj vid stranden av

Persё fjarden.

Eρ uraθ a sir`sfαεα Rtt.

Vid undersё kning den 14 juni 1969 av nagra bjё rkar, som dё dats 1968 i
samband med att ett hus brann ned i Notviken utanfё r Lulei pitriffade
jag under barken en karaktiristisk, bred, svart Ep“ rαθα, son■ visade sig
vara sirθ siacα  (kOntr01l J. Jelinek, Prag). Denna art ir narmast kand frin
sёdra Finland.Fёrs6k h6sten 1969 att iterfinna arten inisslyckades.

スdfsfθ rllごα″αιsonJヽVoH.

1961 tinvaratog jag i nlin bostad i Danderyd,Uppland tvi exemplar av en
Carfοご

`rθ

_liknande skalbagge, dels den 4 juli dels den 22 september. Jag

kunde inte hitta arten i den bestlmningslitteratur jag hade tillging till,var―
f6r jag skickade djuren till Andreas Strand, son■ svarade, att de torde vara
Cαrfοαθrθ θrθgαns Aub`.

Djuren har suttit med ett fragetecken i min samling,tills jag fick se en
bild av Aごfsιθnlfrr″αιsοnf i 》Die Kafer Mitteleuropas》 band 7. En narmare
unders6kning visade, att inina exemplar fran 1961 tillhё rde denna art,
som ar kosmopolit och bl.a. patriffats i Holland 1935 och Finland 1938
(Not.Ent.1966,s.99).I Hamburg har arten tagits utomhus i duvbon.
Arten miste betraktas sonl infё rd Och undersёkning av Carιοごθrθ―Inaterial

torde resultera i fler fynd fran bl.a.sverige.

E"′ο″2ο ′ rs /r′ ,3 〃 7-3,I,72
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駐W淑∬写ボ1鰤
d:篤

ril∬mf6腕
1971.Foto:fOrf.

SCI」 r21nuS Sιゴgr“ ndbθrgi Fiirsch

l samband med Thure Palll■ s undersё kningar i Str6msholll■ soll■ ridet i
アヽistlnanland erhё ll han den 16 augusti 1952 tvi exemplar av en Scyr21nIIS,
soln han kom fralll till skulle vara Scymnus ピnlρ

`κ
IIS NIuls., en mellan‐

europeisk art,bunden till silvergran.Fyndet verkade anmarkningsvart nled
tanke pl att silvergran saknas spontant i Sverige (】 Ent・ tidskr. 1963, sid.

135-13o.
Jag likson■ andra sarl■ lare har sё kt iterfinna den aktuella arten i Visteris‐

trakten,men detta har n■ ig veterligt innu cj lyckats.Den 27 augusti 1967
erhё ll jag emellertid vid slaghivning i ett adellё vskogsOmride vid Tullgarn
i Sёdermanland ett exemplar av en Scymnas av den ritta typen. Nar jag
jimfё rde detta med utlandskt material av Scylllnus fnlρ

`″
こIS,SOm jag er―

hillit av Skogshё gsk01an i samband med deras utplanteringar av arten pl
Visingsё  (fёr bekampning av barr16ss pi silvergran), ViSade det sig att
exemplaret i flera avseenden avvek frin S. fmpθκ口s och att det siledes var
friga om nigon annan art,fbrmodligen obeskriven.Jag skickade exemplarct
till nyckelpigespeciaHsten Helnlut Ftirsch i NItinchen,vilken bekriftade att
det ej var fraga om s. inl′ピκus utan om en enligt hans f6rmenande hittills
obeskriven art. Han rekolllinenderade nlig sё ka fi tag pl iner material och
fёrklarade sig beredd att beskriva arten.Jag sё kte dock fё rgives p1 lokalen
vid Tullgarn sanllna hё st.Sedan Pallns exemplar frin Strёmsholln visat sig
vara identiska med den fё rmodade nya arten,beskrevs enlellertid denna av
Fiirsch pl det tillgingliga materialet(Ent.tidskr.1969,sid.55).

Givetvis har jag sё kt iterfinna arten under fё ljande ar, men fё rst soll■ _

EπιοttOJ rs ノrク ,3 ″.1-3,F,72
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maren 1971 lyckades detta. Den 28 juli fick jag vid slaghivning fyra
exemplar och fё rsёkte dagarna efterit klara ut artens levnadssitt; genOm
att systematiskt undersё ka buskar och trid i omgivningen kunde jag den
l augusti konstatera att arten levde pi bladen till stamskotten pl en ca l ln

:器鍵:Ts:yfぉ[:曜χttelFttLぷg計認sttL∬WⅧ
lёss, solll fannS dir. Genom att dels plocka, dels banka pa kvistarna sanl―
lade jag snabbt in ett 40‐ tal exemplar. Daremot kunde jag ej finna arten

鵬 :孔」
i:crI船

::il♂留
els∫

弓肝匙f聡』樹穏:df二鷲≒
Sverige.

I samband med bankningen erhёlls aven andra Scyr21ntIS― arter, nanlligen

abiθォ:s Payk.,rimbα ′口s Steph。 (1/8)och iαθr210rriO′ ご(IIIs Hbst,dock endast i

enstaka exemplar.
Fyndet av S.IinlbalこIs ir intressant di denna art tidigare i Sverige endast

ar kand i enstaka exemplar frin Blekinge(Hlkan Lindberg), Smaland (G.
Dahlgren)och Jalntland (T. Palin).Fynden frin Blekinge och Smiland
stir i Catalogus 1960 upptagna som S. ιθslα cθus, sonl har visat sig vara
synonyn■ Ined S. Ifmbα ι口s. Ytterligare ett exemplar av S. rinlbα ι

“
s fick jag

pl Tullgarn redan den 24 apri1 1965, troligen i samma omride. ルIina

exemplar har kontrollerats av Fiirsch.

乃rFρρ。ごαnl:α αrcrピθα Schneid.

Denna art hё r till vara sillsyntaste nyckelpigOr sOlll i Catalogus 1960 star

upptagen enbart fbr T.Lpm。 ,dir den frttmst tagits i Abisko‐ trakten och dir
den visat sig hёra till karaktarsarterna pi de alpina Betula nana― hedarna
(Brundin 1934).

Ett exemplar erhё ll jag vid sillning av fё rna i Padjelanta nationalpark
vid Kisorisstugan i Lu. Lpm. den 13 augusti 1965 och ytterligare nigra
exemplar fick Lars Arvidsson i vinddrift vid Staloluokta i juli 1968.

Nar Kurt Persson och jag den 10 juni 1970 besё kte Nuolja och slllade
fёrna under dvirgbjё rk strax intill toppstationen till liften pa 900 m h6jd
erhёlls nigra exemplar av Hゴρ′οdanlFa arcrご εα. I samband nled sillningen
upptickte Persson ett Hiρ ροσαrllごα‐exemplar, solll i SOlskenet livligt krё p
olllkring pl ligvaxt dvargbjё rk. vid fё rsёket att finga exemplaret sllppte
det sig till backen och fё rsvann blixtsnabbt ner i mossan under. Trots att
ll■ OSSan Slllades var exemplaret fё rsvunnet. Det visade sig att ttrごρPοごanl:α―

exemplar hir och var krё p ollrlkring pi mossan eller pi den ligvixta dvttrg_

bjёrken. PIissade vi i fё rsta fё rsё ket att ta dem, fё rsvann de ned i mossan
och snart lirde vi oss att bista sittet inte var att silla utan att vinta ett tag
tills de kr6p upp pi nytt. Totalt iakttogs itininstone ett 50‐ tal av den
sinsynta nyckelpigan.Inga fё rsё kte fly genolll att ta till vingarna.

Tflacaわ οrθα′Fs lsraelson

Det nordiska materialet av 7'71θ crt》 PiJLIrrt》 har visat sig vara en annan art,
som nyligen beskrivits under namnet Trl′ ca bor`α『ごs. Den har hё rt till de

son■  sillsyntast betraktade trignagarna, kanske frinlst beroende pl att
biologin har varit okind.

E"ι O″′07 rs ′″′ ,3 Jf.ゴ ー3,1972
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Thure Palin har klickt den mellaneuropeiska arten T.ρ ′J口 Jα Muls.Rey
ur en ticka pl platan pl Rhodos 1958.I Sverige har Tflθ ca bο rθαrfs tagits i
enstaka exemplar genonl slaghivning frin Abisko‐ trakten ner till Smiland,
och fёrst Lars Huggert har lyckats konllna pa hur arten utvecklas. Detta
har han beskrivit i Ent. tidskr. 1967, sid. 172. Jag har med stё d av denna
beskrivning letat efter arten under 1969 och lyckats hitta den sivil i Norr―
botten som i S6dermanland,i bida fallen levande under sallllna vita resupi‐
nata svamp som utvecklas pl undersidan av liggande tallar och granar sivil
pa stamdelar som grenved.I Norrbotten erhё ll jag Th`ca bο rθαJごs vid Lansin
den 15 1naj pl en torr tallhed dar bl.a.Trα 9osoma dθps6fri口mL.och lj“ ρθrLIs
PFnご cora Dft.patriffats.I en liggande tallstubbe fanns i sprickOr den aktuella
svampen vixande pi murken ved. I veden strax under svampen fanns smi
anob五 d‐larver och genom klickning erhё lls en imagO den 21 juni(puppa
17 juni).En stor anob五 d‐ larv solll fё ljt ined vedprovet och son■ livligt krёp
omkring kan ha varit Xylθιビn“s Pθ cι inalas F.,son■ jag har tagit just i denna
trakt pl en tallstubbe. Klickningen nlisslyckades tyvirr. /ヽid Tullgarn intill

Trosa i Sё dermanland letade jag efter rflθ cα ♭。rθαJis pl undersidan av
avverkningsavfall uppe pl en tOrr bergknabbe dir bl.a.praktbaggen DEcθ rcα

mοθsια F.ar vanlig.Jag hittade dhr svampen,denna ging vttxande pi hird
barkfallen ved pl undersidan av en talliga liggande mot backen.I svampen

mふ 獄

l躙
1珊 .山

l en hagO av Th“ %mm innu輌 ■
mntt pup》

Den aktuena svampen har bestilnts av professor John ErikssOn (Gё te―

bOrg)till lncrasfοροrffll(POrfa)sIIbincarnrIオ α, soFn finns i hela landet och
sOnl ar vanlig just pl avvorkningsavfa1l o.d.

Ytterligare exemplar erh6ns sivil vid Tullgarn sOm i Norrbotten(OVer_
kalix)1970, och angrepp av arten har jag ocksi kunnat konstatera 1970,
dels vid Bitfors i Uppland, dels vid Vietas i StOra Sjё fallets nationalpark
sarllt 1 971 1ヽluddus natiOnalpark.

Sθ rrορ(lZPIIs I,α rb(lιこIs Scha11.

SθrrοραJρ us bα rbαιus hё r till de arter,solll framst togs av de ildre sall■ ‐
larna Och s01■  under 1900‐talet ansetts vara en stor sillsynthet. Orsaken
har v螢l frimst varit att arten,som utvecklats i veden av dё ende granar,har
haft svirt att klara sig i intensivt skё tta granbestind Och att flyghalen ofta
fёrvaxlas med bl.a. hOrnsteklarnas. Kinda lokaler har varit Dalilvsmyn―
ningen (Thure Palnl, Ent.tidskr. 1942, sid.27)och sё dra Dalarna(Bengt

器 1ざ乳 認 |ぶ:翼 d:∫‰ tlょ量 :・

Nagra fynd har輛 o■s di angnpd
nde skalbaggar tagits inOmhus, sedan

de atit sig ut genom vaggarna.

ぶ ≒lp響 慕 i膵 理 1榊 翼 雌 輔 i胤 掲 幾
skogsbruket,sOn■ inte ger utryΠ line fё r Ofta aterkonllnande gallringar varvid
bl.a.tynande och skadade trid tagits bort.Siledes har S`rrο

ραJρ口s‐eXemplar
tagits av Conny Hollnqvist i Sё dern■anland (bl.a. Dalarё )i samband nled

器ギ雷諄轟lttnttfЪfil獄』l:ま出∬:‖躙1:ヽお
~蹴
鵠frF:智 ]

Smiland(tre larver i puppkammare,som hё ggs fram hё sten 1970),samt
E″′077107 7's プ″ク θθ ″ 7-3,ゴ ,72



54 STIG LUNDBERG

「
ig. 2. Brandskadade

granar ined talrika an―
grepp av bla  Sθ rrο―

ραfpttS barbαオ
“
s Schall.

Horns6, Smiland 9/7
1971.Foto:fё rf.

vidare avヽVilly K■ onblad,son■ hittade l exemplar i slutet av juni 1967 vid

熙雌ポ職熙鶴ま∫l報,品:猟熙ti磯∴
tinIInar med undersё kning av det 10-tal granar son■  dё dats av elden. Inte

lnindre an ca 45 imagines,ett 10‐ tal puppor och en fё rpuppningsfardig larv

Fig. 3. Rotben av
brandskadad gran med
talrika utgflngshil av
Serropalpus barbatus
Schall. I denna gran
hade allt som allt ca
50 exemplar utvecklats
enbart 1971. Hornsti.
SmAland 917 1971.
Foto: ftirf .
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insalnlades. Dessuton■  pitriffades nigra halvvixta larver nar jag hё gg

lingre in i veden. Talrika flyghil avs16jade att ytterligare ca 50‐ talet ima‐

gines redan limnat granarna. Flertalet flyghil lig pi nordsidan frin rot‐
benen upp till ca 3 meters h6jd med koncentration pi nedersta metern.
Larverna hade gnagt slingrande fyllda gingar i veden ca 3 cln in frin ytan
och avslutat dessa med en vigrit ging ut ined endast en tunn vigg kvar att
ita igenom fё r ilnagines. Anmarkningsvard var den stora variationen i
diametern pa flyghilen,frin ett par lnm upp till ca en halv cnl.Si varierade
ocksa imagines mycket. Det rllinsta tillvaratagna exemplaret ar endast 7,5
mnl lingt och l,5 nlm brett,medan det stё rsta exemplaret ar 20,0× 4,5 1nln

(Fig.3).
Vid besё k i trakten den 27 juli kunde jag konstatera att S`rrο ρα:ρ us iven

utvecklades i torkande granar ca en halv Hlil frin brandplatsen, dock ej
med samma hё ga angreppsfrekvens.Tydligt ir att arten ej alls ar si sillsynt
sonl ansetts bara lnan fitt upp ёgonen fёr angreppsbilden.

Samma dag,d.v.s.den 9 juli nir Kurt Persson itervint till den stuga pl
01and vid Strandskogen som han hyrde och satt och preparerade skalbaggar
pa kvallen, kom f.6. en Sθ rrο Pα『PIIS flygande runt lampan och ett annat

醸i器鷹 ,k::L°ttf玉 唱 11∬
ti』

路 it評誂 Ⅳ 驚 ∫膜 譜 撃 』i蹴 :Ir il
arten tidigare endast kind i form av larver, som h6ggs fraln ur en silver―
granstOck uppe vid Bё da av G6sta Notini och Viktor Butouritsch.

Det aktuella brandskadade olnridet lig pa kronopark och vid kontakt
med revirfё rvaltaren Hans Ⅳ【oberg, Kalinar, erhё lls beskedet att branden
uppkolninit i samband lned stenspringning den 30 juni 1969,Aggliggningen
hade tydligen skett sanllna solninar och utvecklingen i det aktuella fallet
var tvl ir. Fynden av halvvixta larver visar att igglaggning iven skett
1970. Omridet grinsar mOt ett halllnarksomride med rikt inslag aヤ  torra
och torkande granar,sonl sikerligen utgёr Ordinarie tillhill fё r Sθ rrοParρ IIs

bαrbαι口s.

スpJο n ρuncrirοsfrθ ssp.scand:nαυFcar21 Brundin

Denna vivel har framfё r allt tagits i Abisko‐ trakten,To Lpm.,men ir ocksi
kind frin Harjedalen. I samband med att jag ёvernattade i en lappkita i
Njitsosvagge i Sarek i Lu.Lpm.den 16 apri1 1961,sillade jag fё rna i katan
varvid jag erhё ll bakkroppen av ett exemplar av Aρ ごοn ρuncιゴrOsI「θ.

Vid ett besё k i Staloluokta i Padjelanta den 25-27 augusti 1971 sillade
jag fbrna under As:raytrusノ rfgFdこ Is.Jag erhё ll dirvid fbrutonl enstaka■ ρ:οn
ar22θ fflysIご Ilarll ssp. brundご nビ Vヽgn. iven flera ttρ fθn ρarlCffrosfrθ , flertalet
nyklackta. Genom att leta under plantor kunde jag iven plocka nigra
exemplar.AsfragarLIs vttxte hir pa steril,nistan vebOetationsfri mark varfё r

det var lltt att uppticka vivlarna. Vid Nissonjokk i Abisko, dir jag iven
tagit arten,fё rekom den sttllsynt under isrragrtrこ Is pa jokkstranden.Dar var
_4ρごοn αrllθ ι■ysrfnttr21 i Stallet desto allnlanare liksonl f.ё . aven Phyオοllο nl“ s

ο♭ουαιus Cki.

Splご cronyχ  racrti Gyll.(Sθ rピθρごrosus TOurn。 )

I Ent.tidskr.1959,sid.24 beskriver Thure Palln hur han tog sex exemplar
av denna intressanta vivel. Han nininer ocksi att den i motsats till ёvriga
Snlビ crο nyχ―arter,son■ lever pl olika arter av snarja,lar utvecklas i stjalkar
av arun och gentiana.
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Gardenfors,som jagade tillsammans med oss en dag,fann nigra exemplar.

漑 1lg:鰐rl∴圏導irみ:1翼T撚_諏i鵬W轟 l寵iⅧ 織::

:凛『L翼轡i胤鰻lpttW:Ittll嶋盤』緊鳳Fitteふ鳳1:liR
Huggert(Ent.tidskr.1971,sid.64-65).

XIJJθわοrus rllonOgraprlIIs F.och sαπθs`ni Ratz.

Bida dessa vedborrearter anses hё ra till de sillsyntare barkborrearterna.

X. monο grαρrlas har v,l under de senaste decennierna endast tagits av
Thure Palin (Ent.tidskr. 1953,sid. 23 och 185-186), medan x.sα χθsθ llビ

mestadels pitriffats i enstaka exemplar av nigra samlare,bl.a.Palm(Ent.
tidskr.1953,sid.23)och E.ヽ Vir`n(Hallands Viderё  i bok).

χ. monο gr(〔ρrlこIs pitraffades av Palln i Strё mserums― trakten, nlen vid

nlina besё k dar har jag letat efter arten utan annan framging in att jag
de11 24.4 1962 fann ett dё tt exemplar under barken pl en ekstock.ヽ アid besё k

ま:rl「咄r理計』驚l男ЪJ:廃肌北1鷺 普ll界I∬』蟹
rlil諄

,電∬T:i
in i den innu farska veden,harrёrde frin vedborrar.Narmare kontroll ined
yxa visade att gingarna fё rorsakats av de tre XyJθ bο rIIs‐ arterna n10110gra―

phus,saχθsθni ochごispar F. Den 9 juli erhё lls endast enstaka honor, lnen
vid noggrannare unders6kning den 27 juli pitriffades larver av alla de tre
arterna och iven puppor och nyklickta imagines.En del larver och puppor
av X. morlο grapFllls och S`ごχθsθni togs hem Och klacktes sn■ 1lt varvid ivell

hanar,soΠ l anSeS Inycket sillsynta och som uppenbarligen dё r kort tid efter

klickningen,erhё lls av blda arterna.

Nlodergingarna fё r X.mοnθgraphus gick i flertalet fallin ca 3 cm i veden

varefter de delade sig i tvi ca centilneterlinga gingar i vilka totalt ett 10‐ tal

larver och puppor lag, medan gingarna fё r X. saχθsθni gick lnycket grun‐

dare och slutade med en utvidgning i vilken ett 30-tal larver och puppor
fanns.I blda fallen krё p honan fram och tillbaka i gangen och hё ll uppen‐

barligen den 6ppen fbr att istadkomma nmplig miljё  fёr de ambrosia―
svampar, soΠl larverna lever av.Arterna ar uppenbarligen ej sillsynta i
denna trakt di ganlla angrepp Fanns i flertalet ekstubbar och uppkapade
stumpar i omridet.

Ett hjhrtligt tack riktas till fё liande personer dels fOr hjllP med kontrollbestinl―

ningar, dels med fyndllppgifter och lin av material: Lars Arvidsson, Rickard Bara―

nowski,Georg Benick,J.R.Bergvall,AmbjOrn Carlsson,Helmut Firsch,Ulf Garden―
fors,Victor Hansen, Lars Huggert, J. Jelinek, Carl II I′ indroth och Lunds entonlo―

10giska museum,Folke Olsson,Kurt Persson,Sven Erik Persson,Thure Pahn,011e
Robill och Andreas Strand,sanlt till John Eriksson(svampbestimning).
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