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)lekrnclrlla crtabokles L.
\'id en exkursion fiirelagen den 2,1/5-60 i de
pi ldvskog rika omgivningarna
kring Snogeholm och Ellestadssjtiama i

Skine. undersiikles ett stort anlal loytredsstubbar. Vid inhugg i en av svartnrvror bebodd bokstubbe med barken kvarsittande petrhffades i den mycelhaltiga veden elt antal puppor aY hetoromer lyp. En niirmare understikning
av triislyckena blottade ett par n1'klickta rnen fullt utfiirgade honindi'r'id av
]1. uteboides. Ytterligare siikande 5;av till resultat en fdrpuppningsfirdig
larr'. .\nmiirkningsvert er att den lill s1'nes sttirsta koncentrationen av puppor
befunns ligga i de partier av slubben der svartmyrorna slagit till: m6jligen
kan det ha sin orsak i att mYrorna inyaderat stubben pir ett senare stadirrm.
Lanen och de prrppor som gingo titl spillo genom myrangrepp hamnade i
kouserveringsvdtskan. nredan de rndra friska pupporna pllcerades i en medftird, av mjukt ldvtri tillverkad rktickningsbrida,, rned plats f6r tiotalet
puppor. Den 31/5-60 voro saDrtliga puppor klickta och de flesta individen
utfdrgade. Aven andra trter hade sin hemvist i de nigot fuktigare delarna av
stubben. di larver och iuragofragment av Sinodcndron cglindricum Helhv.,
och Dorcus pttruilelopipedus L.. pilriffades. Deu circa 3 dnr hiiga och 4 dm
breda strrbben stod i sotigt liige i en gHnta strax siider om Ellestadssjtin.
Arten air tidigare funnen av flera samlare pi olika lokaler i Skine- Larven
[r beskriven av Sv. G. Larsson i Danmarks Fauna.
Agapanthie uillosouiridesccns De G.
Den 23/5-60. strtitade jag omkring
i ett bokskogsomride tillhiirande Skabersjd
gods i SkdLne. Diir i en solbelyst
gliinta i bokskogen pAtreffades en vattensamling med sanka strinder. Som ett
Sult ris leg pi stranden en mvckenhet tora fjolirsstAnglar. troligen av
hampflockel (Eupatorium cannabinum). Ett fing av de torra stiinglarna
samlades in och understiktes systematiskt just med tanke pi,,l. uillosouirid?.scens. f)et drtijde ej liinge innau jag fann stiinglar med utgangshel av arten
och sporrad av detta fann jag rintlillen nigra puppor och en larv. Intressant
var den gulvita, med kliitteNartor ftirsedda larvens fiirnrflga att gtira snabba
liirfl)'ttningar upp eller ner i den ihiliga stengeln. \'id fiirpuppningen stenger
larven av stjdlken med ett fiir puppan vil tilltaget ulrymme med en propp
tillverkad av gnagspinor och viixtpartiklar.
Luurnus ceruus L.
Levnadssiittet fiir denna vir stiirsta art har allment
betrrlkhls som kent. niimligen
att den utvecklas i gaml:r eknr och ekstubbar.
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iven i gamla sigspinshtigar. .\tt man sdllan eller aldrig petreffar laNen

just

pi

detta sett kan ha sin orsak

i att den delvis anpassat sig annorlunda.

Fiir att nirmare belysa detta kan niimnas att jag den l5l5-57, nirmast pi
jakt efler eucnenr idlan'er. spadvAnde nagra smi hasselstubbar i soligt liige
i Halttorps hage. Oland. Dervid bloltades ekoxlarver i antal i flera storlekar,
dven nigra f6rpuppningsfirdiga. Larverna ligo i jorden och gnagde pfl
ri;tterna vilka helt pulvriserals. De f6rpuppningsfd rdiga larverna hade av
gnagspal och jordpartiklar tillverkat puppkamrar med fint tillplattad insida: dessa ligo pdL ungefiir 1 dm. djup frAn markytan i omedelbar ndrhet
av rtitlerna. Hassetstubbar som 6ro angripna av ekoxlan'er kan utan svdLrighet ryckas upp med bara hiinderna, dA riitterna helt eller delvis ltits av. En
hemtagen fullvdxt larv, f6rvarad inomhus i glasburk, blev puppa i slutet av
juli. Denna. en stitlig hanpuppa, konserverades. Aren 59, 60 och 61 har jag
vid ungefdr samma tidpunkt gjort liknande understikningar av hasselstubbar
i Halltorps hage och vid varje tillfille funnit rikliSt med ekoxlarver i alla
stadier. Deremot har jag ej utfiirt nflgon liknande undersiikning pa fastlandet, ex. iistra Smiland, diir ekoren kanske har sin stdrsta ftirekomst.
Troligen har arten iven ddr anpassat sig pri liknande siitl.
Oberee lineeris L.
Den 13 juni 1952 hivade fiirf. I ex. av denna art pi
- hasselbuskar i soligt lege_ vAxande pfl landborgens
en lokal med gamla
sluttning mellan Halltorps gird och Strandtorp, Olald. 1960 i juni bestiktes
samma lokal av min broder Tore och Stig .\debratt som vid detta tillfille
erhiill bide lan'er, puppor och imagines. Den 11 juni iret diirpi bestikte jag
lokalen {tir att onr miijligt bli i tillfnlle att studera artens biologi. En fingranskning av hasselbestinden ilav till resultat er puppa samt laner i tvi
storlekar, r'ilket tyder pi en tviirig utveckling. Den syagt gulaktiga, med
klittervirtor ftirsedda larven utvecklas i friska kvistar dar den eter sig fram i
en 15-20 cm ling ging som den utvidgar en aning mot slutet och dir fiir-

puppar sig. .{rten angriper endast tunna kvistar med en ungefiirlig tjocklek av
3-12 mm. och oftast fir kvislen ett t]'nande utseende innan den genom angreppet och den successiva uttorkningen helt ddr. Torra och torkande kyistar
med gamla och nya angrepp visade att arten under en ling fiiljd av 6Lr utvecklats pi denna lokal; dock skulle jag vilja anmtirka att angreppsfrekvensen
var ehkilligt stiirre pe de ligvuxna och till omfenget mindre hasselbuskarna,
och det var ocksi pri dessa jag medelst hiv lyckades finga ett antal av de
smickra och fint byggda skalbaggarna. En annan art som jag fick mer i
ftirbigflende var Dissoleucas niueirostris F., som kunde klickas ur en gammal
6 mm. tjock kvist ay hassel med torr och smulig ved. Kvisten satt pAL en
ligvuxen hasselbuske och lokalen var densamma som ftir Obereo linearis.
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