
Faunistiska anteckningar om tridskalbaggar

BENGT BnNsrROvt

Trα c力y′ασ力ιだ て′′r`rsr′α′′ Gyll Dcnna jord‐

16pare visar atnlinstone som ilnago en dragning

●1l gammal barrtradsved vlkct nera ttnd bade i

Svcnge och Norge visar(Strand 1946 och Lund―

bcrg 1973).Tva ytterhgare fynd understryker

detta.Ett exemplar av arten fann jag undcr bar―

ken pl cn liggande taH pa hedmark,nara en stё r―

rejokk 26juni 1970,Lu.lpm.,Vietas.Stammen
lag cn halv meter ovan marken.Dcn hade varit

dёd i fem ar och barken hade bё ttat loSSa frin

splintvedcn. Ytterligare tva exemplar antraffa―

des l juli 1982 i grova tallagor liggande pa torr

mark nara en liten back i Dividalcn,Trii Nord‐

norge.

′′″′α77οrα 722ι′
`S′

′′Bernh.Manga exemplar av
denna s'1lsynta kortvingc har under 1970-talet

fingats i de fё nsterttillor som placerats ut runt

ban「tradsvirkc i samband med barkborrcunder―

s6kningar,utfё rda vid avd.fё r skogscntomologi,

SLU(Lundbcrg 1979).Wir6n och Palm har aven
funnit artcn nygande ёvcr sagspansh6gar(Palin

1972)Dcn 3 november 1970 fannjag ett exemp―
lar sittande innc i en modcrging av lo777′ CIイ S″ F―

71′′′″″α L. under barken pa cn tanstock i
Siinonstorp,Og.

И77′ /1αχ′α gο′′r′  Gony. Dcnna fё rbiscdda

praktbaggc torde ei vara Shllsynt i vissa dclar av

Sydsverigc Dcn bista karaktarcn att skitta dCn

fran den narstlcndc И. 9′′αd7・4ρ″″Crα′α L ar
langdcn pa bukens bcharing hOs den fullvuxna
skalbaggcn. Dcnna karaktar har beskrivits av
Strand(1962)./4.gο ′′r′ har ansctts vara knutcn
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Fig. l. Tallgrenar angnpna av Anthaxia godeti Gory.
Gotland, Ostergarn, nov. 1975.

Branches of Pinus silvestris L. attacked by Anthaxia
godeti Gory. Gotland, Ostergarn, November 1975
Photo: Rune Axelsson.
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Fig.2.Askkvistar ined angrcpp avノ 4g″〃
“
s(ο 711でXた 0′―

″s Redtb.Gotland,Stanga,sept 1974

Twigs offrα χ′″ι′s′ (.χ′′S′0′ L with attacks of∠ gr′′″s

CO″ 'ヽ′′
`0′

Jrs Redtb.Gotland,Stanga,september 1974.
Photo:Rune Axelsson.

till tall(Bl′  1982). Inga narmare iakttagelser
ёver artens biologi nnns publiccradc i Svcrige,

men jag har flera ganger funnit imagines i blom―

mor i rcna tallbestand pa Gotland. I nlitten av

november 1975 patraffadejag nigra tallk宙 star av

c:a l cnl diamcter liggande rnycket solexponerat

pa kalkklappersten vid Hcrrvik pa Gotland.

Dessa grenar var kraftigt angripna av en
И″r/1αχ′α―art. Da jag nlisstinkte att det kunde
rёra sig onl И.gοグ′rF,insanlladejag nagragrenar
som brvaradcs ute JH nyar.omkring 25 januaH

1976 klacktes c:a 25 cxcmplar av denna art.

Gingarna verkar kortare och bredare an hos И

ク″αd7・′′″llCrar′ (Fig l).
Иgr′′″s`ヽο′l・ ′χた0′′′s Rcdtb.Dcnna lilla brons‐

ぬrgade praktbaggeart ar i vart land cndast fun‐

ncn pa oland och Gotiand.Funvuxna skalbaggar

ar antrttFade pa askblad och tordc pl Gotland可

vara n[電 on sallSynthet(HuggCrt 1974)Nagra
narmare uppgiftcr onl artens biologi flnns tt pub―

Iccrade i SveHge.Sommaren 1974 fann jag
ノ4gr′′

`rs―

angrcpp i dё da askgrenar pl levande
solexponeradc trad vid Laus backar pa Gotland.

Nagra pagiCnde angrepp kunde dock tt patraffas

pa dctta stalle.Pa hё stcn samina lrlyckades det

battre nttra mil hngre vasterut,da jag menan
Stinga och Lindc hittade pagiende angrepp i
klcna dё da grenar pl askbuskar.I)iamctrar pl de

angripna grenarna var 3-10 min(Fig.2).Larver―

na befann sig i puppkanlmare inne i veden.Frin

grenar,som brvarades ute llli bё ttan av mars

manad och scdan togs in i varmc,klicktcs cftcr

c:a6veckor ett antal exemplar av arten. Fun―
vuxna skalbaggar iakttogs pa samma lokali b6r―
jan av juli gnagandc pa bladen pa vissa solexpo―

neradc askbuskar. Utvecklingen tycks vara ctt‐

arig

Иgr′′
`ィ

∫″η′77′αχ Mnh. I dctta nummcr av tid‐

skriftcn rcdogё r Stig Lundberg(1983)f6r nya
fynd av artcn i Leksand i Dalarna.Karl― EHk
Forsman, som upptackte arten pa lokalen, har

bett oss publicera narmare biologiska iakttagcl―

scr om artcn. Pi dcn aktuella bergsluttningen
inns angrepp i ungr6nnar utspridda pa flera stal―

lcn,framsti anslutning till ett relativt nyupptagct

hygge. Har har en rad med rё nnar plё tsligt fri―

sthllts Pa sydsidan av dessa har angrepp av ar―

ten fortgatt i dc lcvande traden under flera ar.

Ofta angrips cndast cn nagra centimeter bred zon

fran c:ao,5 m ovan mark J1 3■ meters h● d.

Nya angrcpp sker ofta i kantcn av dc ganlla an―

greppen, dock utan att traden nOrmalt dё das.

Ibland skcr avcn angrepp i avbrutna grcnar och

toppar av betydligt grё vre ronnar. Dcn hё ga

01gstaminen inom omradet har synbarligen gyn―

nat И.771′ 77″αχ,eftersom aggiaggning Ofta sker i
anslutning till barkskador orsakade av ttlg. Ag―

gcn laggS i Sanllingar pa barken som hos dc flcsta

Иg″ノ′
`rs―

arter Larvgangarna ligger myckct tatt
intin varandra(Fig.3). I slutCt av andra vegeta―

tionspc五 odcn gnagcr larverna en ganska ling
gang i splintveden, dar de fё rpuppar sig ganska

tidigt nasta lr.Imagines kan klackas rcdan i bё r―

jan av juni. Artens biologi flnns aven noggrant

beskrivcn av Krogcrus(1922), dar aven larven
inns avbildad.

Lokalen ar hotad av avverkning,Inen samrad

har skctt rned skogsvards_。 ch lansstyrelse i la―

nct, sa att rё nnarna kominer att sparas och ett

hclt omradc undantas enligt §21 skogsvardsla_

gcn.Artcn ar inyCket sarbar och stor hansyn bё r

tas av gastande entomologcr inom omradct.
Minga andra rё nnlokalcr har unders6kts i lanet

och pa en lokal i Floda patra∬ adcs ganlla an―

grepp av artcn i tva stammar.Genom att И.

′71′77daχ framst angripcr unga trad av c:a 5 cm
diamctcr,ar arten framst bunden till kortare suc―

cessionsstadier i skogsbcstandcns utvcckling
och har shkcrt i gammal tid gynnats av skogs―

brandcr.Dct ar dafё r viktigt att r6nnar sparas i

samband mcd r● ningar Och slutavverkningar

|プ



5 cm

Fig 3 Rё nnstam med larvgangar och flyghal av ИgrF

′ι
`S771′

だαχ Mnh Dalarna,Leksand,juni 1982

Stem of Sο ′ι′′s rl″ cι′ρα″′′L with iarval galleries and
emergence holes of∠ g″′′″∫771′ ″ど

“
χ Mnh  Dalecarlia,

Lcksand,June 1982 Photo:Rune Axeisson.

Tyvarr motvcrkar aven algStaminen artcn pa
manga platscr gcnom att rё nnplantor har svart

att kunna utvecklas till sma trad genonl konstant

nedbetning.

D′ r″′sr′ s′α′IP7′ Siёb.Att arten har en an―

knytning till savallё v_som barrtradsstubbar rncd

hastinyror ar redan kant gCnom upprcpadc fy7nd

av imagines till denna alltmer sansynta angerarti

anslutning till sidana platser Den 12 juli 1964

fann jag en grov ihalig tallstubbe bebodd sedan

lang tid tillbaka av Cr7771′ 0″οrιrsノ,′′・(｀ イ″′αll″sL.i
Nas, Dalarna l den ncdcrsta delen av stubben

hade ctt lockt lager mcd gnagspan och dё da
myror blandat rned imagofragment och larvcr av

ソヽイllc`′ο(/1α ″α `,わ sc″″α (Zett.)ansamlats l detta
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patraffadcs ctt antal larvcr och puppor av D

′α′771′ .

/4″οb′ι
`″

cο s′αr′

`771 Arag.Dcnna tragnagar_art
ar ingen shlsynhct inom bokskogsomraden i
Sydsvcrigc.Angrcpp av artcn kan aven pltraffas

i klibbal Wir6n(1963)patrarade ett exemplar pa

norra Gotland. Da bade bok och al fё rekominer
ytterst sporadiskt pa 6n,uppstod fragan om na_

gon annan vardvaxt harbargerade arten dar. I

Flcringc socken pa norra Gotland har dock arten

visat sig vara aliman i torra hassclstammar till―

sammans med И.ノirrl'F(,。″″θ Sturm,И ″ag′ッ′,r″s

777ysr′ε″s L. och′ イヽ′sο sα 71′ら″′OSrI F. I samina

staminar var avcn c,ざ prο′/1ag`rs ρο′,′
`′

′ Payk.

anman i rovstekelbon, som fanns i tragnagar_
gangarna l veden.

Tl・た力ο
`′

ι′′ ″′771″ 0″′α (Kicscnw.) Palm
(1955)patraffade larver av arten bade i ck_。 ch

alinved. 1)e fullbildade skalbaggarna patraffas

oftast vid slaghavning i adel16vskog. Jag blcv

dafёr myCkCt brvinad da a mindre in tio ex―

emplar av arten klacktes ur insanllad, myckct
grov tallbark angripen av'Vο r/1ο″/1′″α′′771`｀ rα′α

(F.). Tradet,frin vilkct barkcn insamlats, hade
dёdats av torkan 1975 och stod myckct solexpo―

nerad ute pa en aker i Tiby, 1」 ppland. Barken

insanlladcs i april 1976 och efter c:a4 veckor i

rumsvarme khcktes tturen.
R力た。ρ力αgι

`sρ
′cir7′s(01.)ar i sverige mcst

patraffad under fuktig bokbark i Skanc(Palin

1953)Den 10 scptember 1975 hnn jag tva ex_
emplar av arten undcr barkcn pa tallstockar lig―

gande i ctt vattenmagasin i Kisa,Ostergё tland.

Ejuren uppehё l sig i anslutning till angrcpp av

O′・′力ο′ο777′α
`S′

α7・ i`'′ s(F.).

Eガ C777″ S αρたα′お J.Sahib.Alltsedan jag pa―

triffade artcn som ny fё r landet(Ehnstrё m
1963), har jag lctat efter arten i naturskogsbc―

stind i Dalarna och Norrland.Artcn tycks dock
vara rnycket shnsynt.Tvi exemplar antraffadcs i

siemsvampar(Frrノ ′gο sp.)pa liggandc tanstam_
mar vid Victas,Lu.lpm,26juni 1967 och 29 juli
1968 Yttcrligarc ctt cxemplar framletades i rcs―

tcrna av cn slcmsvamp pa rnassaved 23 april 1972

vid Simonstorp,Og.

S″ /1′ ′″′
`sr′

s わ′771“
`″

′α′ιrs(GyH.)ar hOs Oss
som imago nistan cndast patraff・ ad vid basen pl

levande tallar under dcn kalla arstiden. Vid
Victas patraffrades vid ett par tiHぬ nen underjuni

1966 salpingid― larver sonl med stor sannolikhet

tinhё rde denna art i gangari tunn,starkt bllytc―

svampangripen tanbark pa liggande tanar. Pa cn
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av dcssa patr湖 田ades aven en imago av S. b′′,α―

ε
`ィ

′α′″s under barkflagor.

/a″′′″ο″da r〃′οsα (Schrank)ar en allman art
pa Gotland(Huggert 1974).Artcn kan spcciellt i

anslutning till 16vangar patriffas i stort antal ijuli

manad i blomsthllningarna av vildmorot.Vid ne―

ra til11ユ llcn har jag sё kt efter lampliga utveck―

lingsplatscr fOr arten i lё vtradsved i anslutning

till de lokaler dar de funbildadc skalbaggarna

hittats. I kanten av en liten aspdunge vid Nar,

Gtl hittade jag talrika mordenid_angrepp i vit―

r6tad aspved som mcd stor sannolikhet tillhё r/
),′′′οsα . FuHbildade skalbaggar observcrades i

stort antal i vildmorotsblo■ linor i narhcten av

asparna.

Pοgο llο

`/1α
′′ιrs cα″0′ノMuls.. Denna langhor_

ning ar i norra Europa endast ftlnnen pa Gotska

Sandёn och Farё n.Jag blev da」 6r glatt 6verras―

kad di jag i b6巧 an aV fCbruari 1974 1yckades
klacka ctt cxcmplar ur cn pa marken liggande

taligren som jag samlat in pa senhё stcn aret in_

nan vid Ostergarn,Gtl.′ .`'α″ο″har Senarc visat

sig vara allman pa lokalen och ar den enda
′οgο llο

`/1α

′″
`rs―

art jag lyckats klacka ur grenar

pl den aktuclla lokalen.Agglaggning sker under

flera ar i samma grenar.Detta sker framst pl i

traden kvarsittande d6da grenar av 5-50 mm
diamcter Arten tycks ha en tviarig utvcckling.

τ″0ノガ′
`″

′s グοrsα ′′s(Thunb。 ). Denna vackra
plattnosvivcl ar fё rutom i Norrland inycket lokal

och sallsynt.Larver ar patraffade i ttё rk Och
grial(Palin 1951). Pa den rё nnlokal i Dalarna

som namns undcr Иg″′ル′s771′″arlχ patraffades i
nlitten av juni 1982 1arvcr och puppor av arten

inne i barken pa en pa marken liggande topp av

ronn.

Cο∫∫ο″frs cy′ ′77JJ・ ′
`″
s Sahib. Denna mycket

sallsynta vedvivcl patraffades i slutct av april

1980 i ett parihaliga popplar som ny fёr Uppland

i Balingsta sin. Pa sanllna lokal fanns aven c.

ノarα〃イ′′′,"′グ″s(HerbSt)i anSIutning tiⅡ  ett饉―

gelbo l en liggandc alinstam.

Иcaノ′′s(ヽα″′′ι
`s F. I slutet av oktobcr 1976

mcddelandc rnig Stig Lundberg att han i rnatenal

●1lhё rigt Gё teborgs Naturhistoriska vuSeum
upptackt nigra cxcmplar av dcnna egendomligt
formade vivel, tagna pi nera lokalcr pa s6dra

Gotland av Hans Lohmandcr.Jag bё ttade可

'lVsё ka efter arten pa ёn.Redan i det fёrsta saHpro―

vet taget i Grё tlingbo den 26 oktobcr aterfanns

tvi exemplar av arten. Cirka 40 exemplar har

scdan tagits av nlig och andra personer pa flera

――― ― -2cm

Fig.4.Bitar av hasselstam med gangsyStem av Scο Jl・
―

′ι
`s cα

ψ′″′Ratz.,(〕otland,FleHnge,nov. 1975.

Stem sections of Cο7カぉ′ν
`′

′α″αL.with galleries of
SCο″′′イS Cα ψ′″′Ratz.Gotland,Fleringe,November
1975.Photo:Rune Axelsson

lokaleri Grё tlingbo och Stanga.De nesta fynden

ar」。rda genom saliningar i gamla hasselruggar

med 10Ck lё VfOrna med inbttddade halvmurkna
grenar och stambitar av hassel och ek. Ett dё tt

exemplar av arten patraffades den 12 februari
1979 i en klackburk, innchallande ekved mcd

larver av D′ ″(.α ′αα″∫′″α″s Fairm. insanllat pa

markcn pa ctt hyggc vid Hornsё , Sm. Troligen
har И (.α″′′″s a klackts ur vcdcn utan suttit

inkrupen i nagOn springa i dcn mJuka vitrё tadc

veden som 6vervintradc imago.

S(.ο Jllr″ s(ヽαηデ′,′ (Ratz.).Arten anmaldcs av
Palm(1955)som ny br Nordeuropa efter"nd i
avcnbokstammar vid Halllorp pa 01and Åter_

fynd av artcn har scdan skctt pa samina lokal

Jag blcv yttcrst fё rvinad da jag i nlitten av mars

1974 klackte nagra cxcmplar av dcnna splint―



borreart fran en hassclstam insamlad i Fleringe,

Gtl. Angrepp hittades scdan i flera stammar pa

samma lokal Att S. cα 4′′77′  kan ha en vid ut―

bredning i vart land pl hassel visas av attjag vid

Nantuna lund strax sё der om Uppsala ater pa_
traffadc angrepp av arten i grova hasselstnllnar

sonl屁11lts.Nagra excmplar klacktcs aven ur en

hemR5rd vedbit i juni 1977.Gamla angrepp av

fё rmodligcn samma art iakttogs aven i grova
hasselstammar vid Finё , Upl. MOdergingarna
till S.(.α ζ′′71′ ar tvarstallda flbcrriktningen(Fig.

4)och liknar mest angrcppcn av S. ′llr″ ′cα′7rs

(Ratz)
Lッ″α″rο″ cοり′′(PCrr.)11lhё r dc latt brbi―

scdda barkborrarna Pa Gotland har arten vid
flera tillfhllcn patraffats under 1970-talet, bl.a.

pa Mastcrmyr och i Gothem. Angreppen har i

samtliga fall hittats i klena stammar av brakved.

Pagiende angrepp rlnns ofta i f6rvanansvart
ganlla staminar dar barkcn dclvis ar avfallcn

Larvgangarna fOrbiscs latt,eftersom de till stor

del● gar i kambiezonen utan diupt in i splintvc―

dcn.

χll′′わο″″s sαχ′sど ll′ (Ratz.). Knappast nagon
av nordcuropas barkborrearter ar patraffade i si

manga。 lika vardtrad sonl denna art.Bade barr

trad och en rad lё vtradsarter rlnns uppgivna i

litteraturen(Lckandcr m.fl. 1977). I Sverigc ar

dcn funncn i ek(Palln 1953,Baranowski 1982).I

shnskap med lngvar Svcnsson besё kte jag och

Rune Axelsson en gammal frukttradsplantcring i

trakten av Osterslё v i Skane den 25 m筍 1975.I
grova ganlla appeltrad observerades inycket rlna

gangarin i veden.Ur hcmtagna vedbitar kl,cktcs

scdan badc honor och de egendomliga blckgula,
platta hanarna av denna barkborreart.

Fa〃 ll′ ∫′′sたαα″r′εたll′ 71gα″ο″η′′′グs々α′bαggα″  79

Ett varmt tack riktas till Stig Lundberg och

Karl― Erik Forsman br uppgifterjag tttt samt till

Rune Axelsson br ttalp med fotograrlerna.
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