
Smfirre meddelanden och notiser

Anteckningar om ineektfaunan prflL Smrflliindska htiglandet
vid Tranis. II.

Lokal masef6rekomst av eldekioubaggen, Pyrrhocoris apterus L.

Viren l9l7 omtalade ftirf:s divarande imneskollega yid lirorerket i I'ranis,
biologiadjunkten Sven BorB, att pi A n garl dsklrkogi rden i Tranis fiirekom en
starkt riidfirgad insekt i se stora mingder, alt det veckte undran hos alhnenheten.
Djuren ansanlade sig om Yiren i linga, sammanhengande stringar ldngs solsidan
ay de ligusterhickar, som funnos dirstides, och kunde bokstarligen hopsamlas liter-
vis. Dcssutom sutlo de i stdBe eller mindre klumpar i solgasset pi nederdclen av
lindtriid men ocksA pri gravslenar och prydnadsvixter invid dessa. Averr spridda
ex. sigos ute pi grusgingarna m.fl. stellen.

Vid bes6k pi lokalen i frega risade sig det ifrigavarande djuret vara eldskiDn-
baggen, Pgrrhocoris opterus L. Denna insekt anses l'ara selhrDt i Sverige, men i
b6rjan ar- 1910-talet iakttogos flera lokatt beBrlnsade massftirekomster av arlen i
Smriland och Ostergiittand (jfr Ossiannilsson i Op. Ent. VIII, s. 18, 19,13).

En person. som lned serskilt intresse observerade eldskinnbaggens ovan nemnda
massupptredande i Tranis, yar kyrkyaktmristare f,Iarkus Renkvist, som alltsedan
han 1927 tilltridde sin befattning lagt merke till denna insekt pi grund ay dess
i iigonen fallande firgteckning i svart och intensivt rdtt. Diftirtiden var f6rekomsten
dock en helt annan, i det endast relativt fi exemplar brukade iakttagas \'id tiguster-
hickarna och pi solexponerade grusgingar i nirheten av dessa. Hickarna voro vid
den tiden ganska imponerande med en hdjd av iiver r/: m och en lika stor bredd.
Aven pi Gamla lilrkogArden vid Siibl viigeu i Tranis sig Renklist eldskinrbaggen
upptriida pi likartat satt, men den kom dir aldrig att tjka sin numerdr pe ett si
uppseendeyeckande sitt som piL Angarl-dskl rkogirden, ddr de fdrsla massupp-
tridandena b6rjade redan sommaren 1945 och sedan fortsatte t.o.m. sommaren 19i3.
Efter detta ar minskades populationen efterhand. llehenda bidrog hertill att de-
larande stadstredgirrdsmistaren Nils Ornefelt let bespruta de stiirsta ansamlingar-na
ar eldskinnbaggen med en stark nikotintiisning, eftersom allminheten i Tranis dels
ansig insekterna utgiira ett sttirande element pA kyrkogirden och dels trodde att
planterade prydnadsblommor pi gravplatserna angrepos.

De som arbeta pA kyrkogerden ha dock aldrig sett eldskinnbaggen gdra Digon
som helst skada utan endast iakttagit den livnira sig pi kvarliggande fruktcr frdn de
talrika lindarna. Dessa iro s.k. parklindar (Tilia oulgaris Hayre), som ero en kors-
ning mellan Tilia codatd llill, och T, platglolia Scop. och de ha betldligt stdrre
frukter an lir vanliga inhemska lind. Pe Gamla kvrkogirden vid Sibl vigen finns
deremot endast yer inhemska Iindarl.
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Eldskinnbaggen finns dArjemte even pi eu tredje lokal i Tran.is, nimligen vid
Tranis stads planlskolor vid Dimsengen omkrin8 I km frin ovanniimnda platser,
varifrin varje h6st altt nedfallet l6v (i detla fall uteslutande lindliir.) transporteras
till Diimsangen ftir kompostering. Atskiluga eldskinnbaggar kan di iakttagas intid
och pi denna ltivmassa och ses ofta sysselseth sig med de lindfrukter, som i slor
utstreckning f6ljt med liivet. llen negon stiirre population hinner aldrig utbildas pri
denna lokal, t]' varje Yiir omgreves l6rh68en och perforerade 16r liiggs i deD, varpi
det hela grundligt genomingas ftir att ev. f6rekommande skadliga organismer skall
tillintetgdras, innan nraterialet sprids ut som underlag f6r driybinkar. Pi gingarna
mellan drivbenkarna och framf6rallt invid en iirtrik, sragt sluttandc sl.dexponerad
liten sllnt ftirekomma dock en del eldskinnbaggar, i regel dock gaDska fi. Elt par
cxempel frin sommarobseryationerna 1958 visa detta: l9 juni I kop, parl 25 juni
I inago och 2 larver. Den 22 mars 1959. di nAgon genomdngning euDu ej egt rum,
urrders6ktes liivhtigeu och mer an tjoget eldskinllbagBar kunde iDsamlas. Samtliga
togos nigon cm. under ltiYens ytskikt och temp. yar dar +2,5'C och pir 10 cm:s
djup +2,8"C, medan ttlertemperaturen samtidigt, kl. var di 8.00 pu morgonen, pi
1,5 m:s hdjd 6ver marken var i skuggan -l,2oC och i solen 10,8oC. Djuren risade
ingen st6rre aktivitet men voro ej stela ulatr rairde sig lingsamt och blel.o snabbt
livliga, di de f6rrarals i handen en helt kort stund.

Den till s1'nes sri yirmeilskande eldskinnbaggen har av fdrf. ocksA iakltagits i
i aktivitet vintertid pi Angarl'dslokalen, t.ex. i februari 1959 (jfr nedan i ,Anteck-
ningar om insektfaunan pA Smilindska h6glandet vid Tranis. III.).

Eldskinnbaggens forekomst vid Diimsingen lar snart helt upphiira, tt omredet
skall inom kort bebyggas. Deremot har redan en ny liknande lokal f6r arten uppstitt,
t!'ner shdens plantskola I okt. 1959 tiverftirdes, f6rmodligen provisoriskt, till
llajorsgatan 1 och dirmcd bara nigon km. fr:in Angarydsk]-rkogirden, drdjde det
endast till den 23 i samma minad, innan den f6rsta eldskinnbaggen iaktogs Yid den
lindl6r'sh6g, som nu hdll pA att bildas pa detta nya stelle och der ingen d)'lik skinn-
bagge f6rut synts till. Under blidvEdersdagar i januari och februari 1960 syntes flera
st1'cken Pgrr,hocoris i riirelse invid ltivh66en och enstaka individ hade t.o.m. lJ'ckats
taga sig in i elt av ldxthusen, mihinda lockade av vdrmen.

L- .1. H. Lindgren

De flesta svenska Dromius-arterna lever som bekant pi tred och di mestadels
under bark. Vanligtvis pritrtiffas de under vinterhalviret, vilket enligt Lindroth
(1915, fotnor fill s. .113) dock ej torde bero pA att imagines dii under riren, utan
pi att de, sedan l6r'en slagit ut, uppehilla sig i tridtopparna, vilket ju g6r dem
s\':l16lkomliga.

I samband med en annan unders6kning granskades i ficklampssken pi kvillen
kI.21.00 den 28 mars 1959 en lindstam pi .{ngar_r-dskyrkogirden i Tranris, raryid
tre imagines ay l)romius qnadtimaculatus L. pitreffades, dock ej under barken utan
l6pande omkring pA densamma, pi ndLgot 6ver r/r m:s h6jd 6ver marken. Detta
triid var ganska omfengsrikt med en omkrets a\' 1,42 m vid 1,5 m:s htijd tiver
marken. Barken var f6rsedd med talrika sprickor med ett djup av 6-8 mm irom
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Om nattlig aktivitet bos l)romiua quadriDaculatuE L. (Coleopt.. Carabidae)
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det omrade, dir baggarna uppeh6llo sig. Det ena er(. s6kte efter en shrnd ddlja sig
i en av dessa springor, men infingades tillsammans med de 6vriga. Ilojligen jagar
a en alltsir om natten pi barkytan. Temperaturen var di (kl. 2r.00) +2,8'C och
den relaliva luftfuktigheten 96 0/0. Xviillen var disig och det smiregnade och hela
drgen hade f.ti. rarit mulen och disig.

Assistent C. (1. Coulianos har vinligen Dreddelat mig, att en liknande iakttagelse
f6religger belriffande en annan Dromius-atl, i det G. H. L. Dicker (1946) den 10 nov.
1945 rid :ittatiden pi kvillen, di temperaturen h6ll sig vid nollpunkten, iakttog
sex ex. av I). melanoceph.]lus l)ei. str6vande omkring p6r ett spjelslaket, som stod
invid en rad plommontrad. Under dagsljus uppenbarade de si8 inte men de ddko upp
igen efter m6rkrets inbrotl.

Aven rid andra tillfitlen har jag pAtreffat D. quadrimaculalus invid och pA

det nemnda lindtredet under vinterhalvArel, l.ex. den 22 nov. 1958 och 19 febr.
1959. Vid ftirst[iimnda tillfille rar det i samband med att nagra sme ligusterbuskar
grivdes upp invid linden, varvid ett individ av denna jordldpare fanns i den upp-
griyda jorden. Temperaturen var dd (kl. I pi morgonen) 5 cm under mark1tan
*4,6oC, och lufttemperaturen pe 1,5 m:s h6jd var samtidigt +7,8"C, i skuggan.
Februarif)'ndet a\ D. quadrimacul(tus gjordes pA elt litet stlcke barmark mellan
lindtredets s1-dsida och en liten sn6vall med en h6jd av ett par dm. Djuret lig
ordrligt pi den bl6ta o-gradiga marlien och kvicknade first till, sedan det hAIits i
handen en stund. Ytterligare en jordl6pare, Calothus melanoccphalus L., antriffades
piL samma stllle och derr r6rde sig trttgt. Vid foten av ett anlrat i nerheten steeude
lindtrid, ddr all sn6 var bortsmilt, var lrots den tidiga erstiden nigra arbelare av
syarta tur'myrAn, Lasius niger L. i rtirelse i solskenet liksom nigra individ av skinn-
baggen Pgrrhocoris aprerus L,

Om f6rekomsten i Sverige av D. qt odrimoculotus skriver Lindroth (a.a., s. 428),
att den 6r'ervagalde uppehiller sig p:l ek, s6derut ofta bok, varjemte enstaka f1'nd
fiireligger frrin Poprrlus, Salir, Sorblrs suecicq. Betula, F..rrinus, Pgrus .lfalrrs och
comntunis sanrt alt Palm funnit den pi barrtred pi Omberg. Lind medtages deremot
ej i delna ftirteckning liksom ej heller i den tabellariska 6versikten av Fenno-
skandias arboricola carabider hos Lindroth 1949, s. 542. I)r. Palm har senare i brev
meddelat nrig, att han tagit D. quad meculatus pi tind bide som imago och larl'.
Han anser denna art vara den ranligaste av Drorni[s-slektet i trIilardalens gamlo
Itivskogsomriden, dir den kan tagas pe praktiskl laget alla slags ldvtrid och
sommartid skakas ner frin grenarna. (Jfr even Palm 1954, s. 16.)
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Summary

In a churchyard al Tranas, a small town in the Swedish Soulhern Uplands the
author $'as Natching the stem of e lime-tree by fhe light of a torch at I p.m. on
March 28th, 1959. Then he found three imagines oI Dromius quadtimoculotus L.,
Entomol.7.. 4ry.81. H. 1-2, ,060
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which \\'erc creepiDg to and fro oD the bark, about half a metre abore the ground.
'fhe bark here \yas r.err rough (cracks 6-8 millimetres deep), and one of the beetles
after a rvhile tried to hide in one of the cracks. The air \\.as mistJ', temperature
*2,&oC and the relative humidit]' 96 0/0. Dicker (1946) has described a similar
obseryation ot Dr. melanoceplalus Dej.

L. A. H. Lindgren

Institutionen fiir vixtsjukdomsliira
rid liungl. lantbr uksh6gskolan, UpPsala 7, vilken sistlidna 1 juli funnils till i l0 ir,
l-ill hirmed gtira y:ira entomologer uppmilksamma p:i sin existens och sitt behov
av bisdnd frin alla intresserade. \rid institutionen skall bl.a. bedrivas forskning
riirande fiit jordbruket skadliga eller nt'ttiga insekler'. Som stiid yid idertifiering
av vidkommande former behtirs en samling best[mda svenska iDsekter. Urderteck-
[ad:iI sedan institutionens tillkomst bl.a. stsselsatt med att uppstella en siLdan

sarnling, vilkcn biir vara si fulhtendig som ntijligt, men i brist pi sakkunnig hjiilp
framskrider detta arhete givetvis alltfiir lingsamt. Alla bidrag i form av gdvor av
bestemda eller-obestimda sveDska insekter liksom all medverkan med bestiimning
av institutio[ens befintliga material (Coleopaera, Diptera, Hgmctopterd) molses der-
ftir med st6rsta tacksamhet.

Ftir institutionens syften behtirs haigst 6-8 exemplar ar yarje ar't, och plals har
ej bereknals fiir flera. Det iir alltsi ej meningen att inslitulionen skall pi nigot satt
upptreda som medlivlare lill Riksmuseets entomologiska aydelning eller Lunds
cntomologiska museurn, vilkas rikhattiga samlingar utg6r underlag fiir vir kunskap
om ilsekterDas utbredDing hos oss. IDstitutionen ftirlogar tiver en god samling av
Hernipt.re. I fiirhirllande till behovet nigot si nir tillfredsst5ltande samlingar finns
ri\-en av O.tiople.d oc}], Odonata, medan 6vriga grupper er hiigst bristfelligt repre-
seDterade. Envar son1 kan och vill bidraga lill uppbyggandet av en inseklsamling
it iDstilutioneu f6r' r'Sxtsjukdomslira iir derfdr s-\-nnerligen vilkommeu och om-
l)edes sitta sig i fiirbindelse med undertecknad.

Uppsala 7 den 5 januari 1960
Frei Ossiannils.son
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