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The life history and dcvelopmcntal biology of a rarc claicrid beetle, Ampedus elegantulus
(Schdnh.). was studicd in a dcciduous forest of primeval type on the Black Sea Coast of Bul-
garia (Albcna). The investigation was carried out in August 1983 and June l9ti4, and attention
was focused on a windthrown decaying trunk of fiaxirras. lt was hollow at the base and inter-
nally coated with moist decaying wbod infiltrated by mycelia, whereas it was protected exter-
nally' b-v a shell of hard wood with adherent bark. On August 6th, pupac and a few rcccntly
hatched adults were found in the supcrficial wood. Small larvae were found in thc interior parts
of thc trunk whcre humidity was higher. Thc adults remain in the pupal chambers until the fol-
lowing spring or summer. Complete development takes about four years.

Thure Palnt, Wallingatan l, 5-752 21 Uppsala, Sweden.

Kniipparen Ampedus l= Elaterl elegantulus
(Sch0nh.) h6r till de sallsvntaste skalbaggarna, cj
endast i de nordiska linderna utan ocksA ide flesta
civriga delarna av Europa. Den iir for sin levnad
beroende av ursprunglig lovskog med murkna,
ihiliga stammar.

Vir senaste skalbaggskatalog (Lindroth 196():

236) upptar fynd av arten frin Sk., Bl. och Ol. Se-
nare har Lundberg ( 1968: 307) avfOrt Bl. och Ol.
som fyndlandskap, emedan uppgifterna diirifrin
ansetts alltfor osakra och ej kunnat verifieras med
beliigg. 'gpp1o.. Kvar stir nu blott ett enda gam-
malt s. ;nskt fynd den 2415 1889 vid Vedelsbiick
niira Ringsjon i Skane. Detta gjordes av Gustaf
Frcdrik Mrillcr, som var samtida med C. C.
Thomson och ofta cxkurerade tillsammans med
honom. Ett cxcmplar togs vid det tillfiillet. Det
forvaras i Lundamuscct. mcn ingenting iir kant
om hur arten levde.

Antpedus clegantulus iir ocksA kiind frin Dan-
mark (Hansen 1966: 80), dir tvA exemplar insam-
lades pi 1960-talet i en gammal ekstubbe pi Lol-
land. men 6r sedan dess aldrig iterfunnen. Fr&n
Norgc och Finland forcligger inga fynduppgifter
om arten. MAhiinda hor dcn till dem som nu totalt
ftirsvunnit ur den nordiska faunan.

Det kanske mest bekanta fyndet av artcn idvri-
ga Europa har gjorts i Polen i Bialowieza national-
park. varifrin Burakowski (1962) redog<ir for ar-
tcns lcvnadssiitt och utvecklingsbiologi samt iiven

beskriver dcss larv. Han fann dar populationer av
arten ialla utvecklingsstadic r i Alnus glutinosa,
Populus-arter. Quercus, Picea excelsa och lramf6r
allt iSa/Lr. Larverna fcirekom huvudsakligen i ihi-
liga stammar med fuktig, ruttnande ved, nastan
alltid diir gamla angrepp av Cossonas-arter och
andra vedborrande insekter kunde speras. De liv-
ndr sig av siviil animalisk fiida (t ex Dipteralar-
ver) som vedimnen. Utvecklingstiden varierar
allt efter naringstillging och viiderlek mcllan 3 och
7 &r, i genomsnitt 4 6r. Fiirpuppningen iiger rum i
juli-augusti pa torrare stallen i samma ved, diir
larven pi forhand grAvt ut en oval kammare.
Kliickning sker efter 2-3 veckor, och imagines
stannar kvar i puppkamrarna till fdljande vir eller
sommar. I det fria har flygande djur iakttagits pi
eftersommaren. Som karakteristiska f<iljeslagare
till arten nimns av skalbaggar Ampedus nigrofla-
vns Goezc, Aromia moschata Cerm., Ceruchus
chrysomelinus (Hochw.), Gnorimus octopuncto-
ra.s (F.) m fl.

Foljaktfigen ir Ampedus elegantulus liksom
manga andra vedinsekter foga beroende av trdd-
slaget, daremot av att veden har den f<ir larvernas
trivsel retta konsistensen och fuktighetsgraden.

Det var derfor myckct spannande, nir fcirst Tor-
Erik Leiler, min vZin och gode reskamrat under
minga utliindska fiirder, den 6/9 1981 pi Bulga-
riens Svartahavs-kust. cj lingt frin rumdnska
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grensen och i omgivningarna av staden Albena, i

Sairr fann dcn itridda artcn. samt jag senare iau-
gusti 1983 och ijuni 1984 gavs tillfalle att lite nar-

mare studera den i en Fraxinus-stam - sevitt jag

vet pA en annan lokal iin Tor-Eriks.
I niirheten av Albena finns ett stort naturfredat

och mycket ursprungligt l6vskogsomrAde pA

itskilliga hundra hektar, diir vi ej hade sdkt till-
stand att samla. Utanfor detta ligger emellertid
flera mindre omrAden med ungefiir samma slags

skog, diir vi osttirda kunde iigna oss At insekt-
fingst. De vcrkade frin forsta stund i h6g grad at-
traktiva genom sin rikedom pi d<ida triid av olika
f<irmultningsgrad, steende och liggande eller
ibland blott i form av hdgstubbar. Vistelsens flesta
exkursionsdagar tillbringades i dessa skogsomri-
den och minga intressanta skalbaggsarter medfdr-
des hem d?irifrAn.

I skogen diir jag arbetade v:ixte lovtrid av flera
slag i blandning med varandra, sAsom alm, lind,
l6nn, poppel-arter och klibbal - dock ej bj<irk, ek
och bok - men det till ca ,5 7o dominerande triid-
slaget var ask, ofta av mektiga dimensioner. As-
ken var en annan art an ver (sannolikt av sydligt el-
ler 6stligt ursprung). och den hade <iverraskandc
nog ej samma ansprik pi fukt i marken som vir
svenska. Skogsbestindet var mest foga slutet och
hade ibland stOrre eller mindre luckor, d6r solen
fritt kunde varma traden. Den plana marken var
<iverallt niringsrik, fuktighetsgraden frisk, dock
hiir och var pi smi fllckar fuktig eller sumpig.
Den kliddes ocksi av olika slags buskgrupper (bl
a vildros, fliider och bjombar), ofta snAriga och

liksom minga trld overvuxna av teta murgrdns-
mattor och andra lianliknande, ibland oteckt tag-
giga slingerviixter. Ortfloran var siirskilt i <ippna
partier yppig och bestod av en miingd olika grAs

och blomviixter, pi sumpiga stallen bl a lrls. PA

fdrsommaren kunde mygg och flugor vara ganska

besviirliga. Vid undersdkning av barkklAdda
stammar fick en viss forsiktighet iakttagas gent-
emot ormar och de ratt vanliga tredskorpionerna.

Mitt fdrsta mote med skogen, diir jag di ofta hadc
Ampedus elegantrlas i tankarna, igde rum den 23l

8 1983. Men del dr<i,jde ytterligare tre dar, innan
jag lyckades upptacka en stam med den eftertrak-
tade kniipparen. Det var i en vindfiilld, ihAlig ask,
ca 35 cm vid brdsthojd och ett 20-tal m ling och
som hade den stillvis lossnande barken kvar. Kvar
stod ocksi den ihiliga, drygt meterhdga stubben,
inviindigt klidd med fuktig och svampig rodved,

diir Polyporus-liknande fruktkroppar htill pi att
vixa fram. Ytterst omgavs den av ett hart vedskal.
Denna stubbe blev f<iremll ftir den fdrsta under-
sokningen. Efter ihirdigt letande kunde en

nyklAckt, iinnu ej utfiirgad hane sillas fram.
Undersokningen fortsattc pe liknande sett n6-

gon meter upp i den ihiliga stambasen, dock med
negativt resultat. Diirefter vidtog srikandet i den
linga stammen for att utrdna vad den kunde inne-
hilla, och det blev ett styvt arbete b6de denna och

fdljande dagar pi grund av den ljust rodmurkna
ytvedens iinnu hirda bcskaffenhet och den lika
hirda, ofta envist kvarsittande barken. Stora de-
lar av stammen blev emellertid fiiremdl for grund-
lig underscikning och endast med handyxans och
den lilla hopfiillbara sAgens hjiilp kunde undersok-
ningen genomforas. UtanpA barken sigs inga flyg-
hil av kniipparen, daremot ratt mAnga av en stor
buprcstid, av anobiider, cerambycider och andra
mer primiira skadegorare. I den Atkomliga veden
uppdagades efter itskilliga timmars arbete ex-
cmplar av kniipparen i alla utvecklingsstadier, ej
var som helst pA stammen utan blott pi spridda
stellen. Det visade sig ockse att arten dar upptrad-
de nigot annorlunda an som Burakowski beskri-
ver levnadssattet.

Sammanlagt ett l0-tal levande puppor, vilande
i omsorgsfullt utgravda, tringa och till formen
ovala kammare, kunde si sminingom huggas
fram. Pupporna var - utan att ligga kvar i kamrar-
na - mycket omtAliga och ovantat svlra att klicka.
Endast ett par av dem gav felfria imagines. I kam-
rarna hittades ocksi nigon enstaka nykliickt, men
ej utfargad, fullbildad knlppare, och det tog gan-

ska ling tid, en vecka eller mer, innan den erhtill
sitt slutliga utseende. Tidpunkten f<ir kl5ckningen
stemmer silunda vil <iverens med iakttagelserna
d6rom iPolen och iven iMellaneuropa (Schim-
mel 1982: 80). Larvcrna blcv dcl sverare att upp-
tdcka, och jag lyckadcs blott hugga fram ett par
mindre, av yxan skadadc, djupare in iveden, som
diir var mera fuktig. P6 dct veddjupet miste de hu-
vudsakligen livniira sig av veden. om de inte ocksA
kryper omkring ide oregelbundet slingrande
gingarna och ndrmar sig ytveden, dir smi kolo-
nier av Diptera-larver hade etablerat sig. Under-
srikningen visar ocksi pi grund av smilarvfrire-
komst samtidigt med puppor och den linga ut-
vecklingstiden, att arten minga ar kan halla till i
en och samma stam, fdrmodligen sA ltinge som den
ar tjanlig f6r dess livsbehov.

Dcn -5/6 6rct diirpi s6kte jag givetvis iter upp lo-



kalen fdr den undersokta elegantulus-stammen.
Dessvirre hade den di liksom htigstubbcn huggits

upp och bortforslats som brdnsle it ndgon vcd-
hungrig. En enda litcn glOmd stambit lig dock
kvar. Den kundc vdndas och hanteras sa att alla
ytor blcv Atkomliga och diirfor grundligt invente-
ras. Till min tiverraskning inneholl den fortfaran-
dc i puppkammare - alltsa efter dvervintring - ett
vackcrt cxemplar av knlpparen. Diirtill inneholl
ytvedcn larvcr och puppor av tve stora Anobiid-
artcr. Genom att lata dem ligga orubbade i hem-
forda vcdbitar lyckades jag kliicka dem och fann,
att dc var ett par f<ir mig "nya", iinnu ej namngiv-
na arter.

Ampedus elegantulus ir en liten prydlig kniippare
(Fig. 1), som ar ldtt att kiinna igen, tl-9 mm ling,
mcd svart framkropp. svarta antenner, till storsta
dclcn svarta ben, svart undersida och halmgula
tackvingar utom bakre femtedelen. som er starkt
kontrasterande djupsvart; dessutom 61 dversidan
kl?idd med en rltt lang gul behAring.

lngen annan nordisk Ampedu.t utom mdjligen
nigroflavus Goeze har samma gula fiirg p6 elytra.
Aven larven (se Burakowski 1962) skils rett liitt
frin de flesta eljest mycket svirskilda Ampedus-
arterna pa bl a sista bakkroppsleden, som iir brc-
dare rundad och diirigenom i form liknar samma
ledhos megerlei Lac.

Till slut mA ndmnas nigra exempel pA anmiirk-
ningsvarda arter som i samma omride pitriiffades
i doda lovtred av liknande beskaffenhet som den
ovan beskrivna askstammen. I Frarinus insamla-
des bl a scydmaeniden Scyclmaenus cornutw
Motsch, som forekom allmiint hos myror (Apha-
enogaster barbarus L.) och star vilr S. hellwigi
Hcrbst ndra, dcn sdllsynta qucdiinen Aslrapaekt
z/mi (Rossi) i dct inre av cn h<igstubbe, erotyliden
Diphyllus lunatus i svampen Daldinia concentica,
scarabaeiden Valgus hemipterus L. i ett multnan-
de rotben och itskilliga intressanta colydiidcr s5-
som Colytlium elongatum F., Bolhrideres <:on-

lractns (F.). Pycnoments terebransOl. och Rhopa-
ktcerus l=1pi51vsl rondandii Villa, den senare i
samma hiigstubbe som Astrapacus. I Alnus gluti-
nosa var bl a eucnemiden Xylobius testaceus
Herbst talrik. medan Rft_ysodc.s germari Ganglb.
frirekom blott enstaka. Vidare upptredde de for-
utnimnda Scydmaenus- och Bothrideres-artcrna
som karakttrsartcr i sticndc. myrbcbodda alar.
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Fig. l. Arrtpcdus clegonlr.r/uj (Schiinh.). Foto: Rune Ax-
elsson.
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