Skogskackerlackbaggen, Ripidius quadriceps Abeille de
Perrin (Coleoptera: Rhipiphoridae), en spilnnande och
siillsynt skalbagge.
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The Swedish finds ofRrpidlus quadriceps are described and mapped, and the biology of
this interesting beetle is reviewed. The species developes in living Dusky Cockroach (Ectobius lapponicas). The females are unable to fly, but the males fly at night. Thus most of
the Swedish finds are males attracted to light.
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Inledning
Minga skalbaggssamlare torde inte kiinna till att

det finns en skalbaggsart som utvecklas i skogskackerlackan (Ectobius lapponicus). Orsaken dr

dels att arten relativt nyligen tagits som ny f6r
Sverige, dels att arten anses extremt svir att fi
tag pi. I regel iir det bara hanen som tas, och dir
oftast av fjiirilssamlare som pi natten anviinder
lampa fcir fingst.
I samband med bestiimning av skalbaggsmaterial insamlat 1997 med fcinsterfdllor pfl ekar utanfcir Kris tinehamn, Viirmland, insamlat genom

Liinsstyrelsen

i

Viirmlands fdrsorg, pitriiffade

jag sivtil hane som hona av denna intressanta
skalbagge. Detta ftiranleder mig att hdr dels redovisa Mens biologi, dels gcira en sammanstiillning
av de svenska fynden,

di

dessa

i flertalet fall inte

publicerats.

gar (Rhipiphoridae), har behandlats i en avhandling av den schweiziske skalbaggsexperten
Claude Besuchet (1956), varvid R. pectinicornis
Thunberg, vir art R. quadriceps Abeille de Perrin
samt R. abeillei Chobaut tagits upp.
Honorna av Ripidius quadriceps, som liksom
hos de rivriga arterna saknar flygftirmiga och
egentligen bara utg6r eft eggmagasin, kryper efter kldckning nere i jorden upp pe ris, diverse avfall eller trad o.d. Hanen flyger pi natten och dr
utrustad med kammade antenner med vars hjiilp
han letar reda pi honan (Fig. l). Efter parningen
ldgger honan ett stort antal iigg ur vilka utvecklas
sm6, rtirliga s.k. triungulinlarver. Larven miste
hitta en nymf av skogskackerlackan, och den tar
sig in i denna via trak6systemet (andningssystemet). Diir ombildas den till en or<irlig larv som
iiter ur kackerlackan. Ndr den iir fullviixt iiter sig

larven ur kackerlackan och kryper ner

Biologi
Biologin, morfologin och systematiken fdr sli&tet Ripidius, som hcir till familjen kamhomsbag-

i jorden

fdr att fcirpuppa sig och omvandlas till en fullbildad skalbagge (Fig. 2).
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2. U n e c kl i n g s cy ke ln fd r Ripidiu s quadric ep s.
Ur Besuchet j,956.

Female and male of Ripidius quadriceps.

Lift

Fig. 1. Imagines av Ripidius quadriceps.

F i g.

De svenska fynden
Kviillen den 28 juni 1969 satt framlidne Mattias
Idar och preparerade skalbaggar i sina fdriildrars
sommarstuga Solbacken i Kiirrbo utanfcir Vdsteris i Viistmanland. En insekt, som landade pi
hans arm visade sig vara en hane av den fcir
Sverige nya Ripidius quadriceps, som flugit in
genom det cippna fcinstret. Detta exemplar fcirvaras nu i Uppsala universitets insektssamling.
Niista svenska exemplar, ocksi en hane, togs
av fjiirilssamlaren Ingvar Svensson di den slagit
sig ner pA hans duk i samband med lampfingst
den 4 juli 1984 i Stflnga pi Gotland. Detta exemplar skiinktes till Entromolgiska museet i Lund.
Aven det tredje exemplaret togs av en fjiirilssamlare, ndmligen framlidne Malte Karlsson.
Han tog en hane i fingstburk under lampa (160
W MLL I pz) den 3 juli 1986 i Farsta i norra

Scidermanland. Detta exemplar fcirvaras

pi

Riksmuseet, liksom ytterligare en hane tagen av
G. Wiingsj<i i Sankt Anna socken, Ostergritland.
Ntrmare data har jag inte lyckats fi tag pi fdr
detta exemplar.
Stig Adebratt i Boxholm, Ostergcitland, fick
118

si

cycle of Ripi^tlius quadriceps.

sent som den 23 september 1991 ett femte ex-

emplar, som fl6g in genom ett dppet frinster
hans villa pi kviillen (Adebratt in litt.).

i

Sjiitte och sjunde exemplaren erhcills, som re-

dan nrimnts, i material insamlat i Saby utanf<ir
Kristinehamn i Viirmland med hjiilp av fcinsterfiillor hzingande pi nio ekar. Di materialet frfln
fdllorna slogs samman har det inte kunnat klarleiggas om djuren togs i samma fldlla, men det dr
mycket mdjligt att si dr fallet. Hanen erhdlls i
material insamlat fcire den 15 juli 1997 och honan efter den 15 juli. Honan kan ha suttit uppkrupen pfl ekstammen vid fiillan och, efter att
hanen lockats dit och f6ngats, ocksi ramlat ner i
fdllan. Exempel pi fillplacering framgir av foto
som tagits av Bjdrn Ehrenroth (Fig. 3). Hanen
frirvaras i liinsstyrelsens referenssamling medan

jag behillit honan i min samling.
Ripidius quadriceps tir neirmast tagen i ett 10tal exemplar i sddra Finland, flertalet med hjiilp
av lampa (Fig. a). Dessutom har ett exemplar av
Ripidius pectinicornis erhillits i en markfiilla utanfrir Helsingfors (Jyrki Muona in litt.). Di den-
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Foto Bjdrn Ehrenroth.

Fig 4. Fynd av Ripidius quadriceps i Sverige och Finland. Fyllda trianglar -- enstaka exemplar Rund
prick = mer tin l0 exemplar.

Window trap on an old oak tree, Vcirmlands Siiby

Finds

Fig.3. Fdnsterfiilla pd gammal ek, Viirmlands Siiby
1997.

1997

till den tyska kackerlackan
(Blattella germanica) betraktas detta fynd som
infdrt. Den tredje arten R. abeillei iir bl.a. kZind

na art dr bunden

frin Frankrike.

Jag vill passa pi att tacka Stig Adebratt'
Boxholm, Roy Danielsson, Lund, Henrik Wallin, Uppsala, Bert Viklund, Riksmuseet och Dr.
Jyrki Muona, Helsingfors ftir uppgifter, samt
Bj6rn Ehrenroth fdr fotot av fcinsterfdllan och

of

Ripidius quadiceps in Sweden and Fin-

land. Filled triangles = single specimens. Filled dot
= more than l0 specimens.

Johan Bolin, Liinsstyrelsen i Viirmland ftir
gAngen av materialet frin Viirmlands Siiby.

till-

Litteratur:
Besuchet, C. 1956. Biologie, morphologie et syst6-

matique des Rhipidius.

-

Mitteilungen der

Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft
Vol. XXIX No 2. 1956, 74-143.

ll9

