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llland de skalbaggsarter, som pAtriffats sisom nya fiir Norden inom
Hornsti-Striimserums-omrAdet i iistra Snraland under de senaste decen-
rrierrra, hOr praktbaggen Allrilus Gueriri Lac. titl de intressantare. .{rlen.
sorn fiirekommer mycket siillsynt i Europa (Frankrike, Ytisl- och Ostlysk-
land. Ungerrr. Polen och Sydryssland enligt Horion), togs i ett exemplar
den 22 juli 19{3 vid Sandbiickshult av O. Lundblad genom slaghivning.
Fyndet publicerades ftirst sisom ,{grilrrs cter L. lEntorn. Tidskr. 1943, p.
192), men r.ittades till senare lE.T. l9{4, p.36).

Vid bes6k i Hornsti-trakten i mitten av juli 1961 var jag instiiltd pa att
sdka Aterfinna arten och di ndrmast med hjalp av dess biologi. Enligt Horion
(Faunistik der mitteleurop. Ktifer, I1' Band) skulle arten nimligen utvecklas
i kronan pe selg, och larven i motsats till andra Ag.ilus-arter gA i veden, ej
mellan bark och ved.

Resultatet tivertriffade fiirvlntningarna. Redan rid ftirsta fdrsdket kvellen
den 1l juli patrdffades angrepp av arten. I sdllskap med .\rne lltiller (\'is-
teris) undersiikte jag vid Sandbickshults jernyegsstation en nedfallen silg
och i grenarna fanns talrika spAr efter giugar och fl-vghil av en praktbagge,
vilken inte kunde vara negot annat 5n .{grilus Guedni. -{rten fanns ej kvar
i den liggande salgen, men Senom alt klittra upp i nirstiende silgar kunde
jag lokalisera firska angrepp. Endast larver av tva storlekar pAtreffades
emellertid och f6rst fiiljande kviill erhiills sikra bevis ftir arten i form av
en dtid fjolirsimago i puppkammaren, de vid Hornso jiirnviigsstation, dir
arlens angrepp var vanliga i kronorna pa selgar \Sulir cupreal. Den 15 juli
hiiggs vid Hornsd en imago fram, som hdll pfl att arbeta sig genom barken
ut ur puppkammaren. Angrepp iakttogs dessutorn ca 1 mil V Sandbiicks-
hult och lydligt er att arten er timligen allment fitrekommande i omrfldet.
Diremot kunde jag ej finna angrepp i Kosta-traklen. ca { mil Y Hornsti-
omridet.

Biologin: Larvgingarna, som ir symrerligen karakteristiska, slingrar sig
i zickzack laings grenarna. Angreppen f6rsiggir i helt frisk ved och bdrjar
ndr det giiller grenar i spetspartiet, varefter larven iter sig nedit mot gren-
festet. Gengarna gAr mestadels i yttersta splinlen och angreppen uppticks
litt om barken skalas ar'. ^\rlen tycks vara rent primir och diidar alltefter-
som kronan pi silgen. Angrepp konstaterades i grenar frin I cm:s diameter
Enlrmol. Ts. .lro- &r- H- 3-t,196.a

lt72)

Bidrag till kiinnedom om svenska skalbaggar. 5.
Agrilus Guerini Lac.



BIDRAG TILL X.:{\NEDOU OM SVI'NSIiA SKALB-\GGAR. .' 173

Fig. l-2. Solir copre.r med angrepp av -lgtilut Cucrini Lac. Sm., Sandbickshult 11.7.61
Foto: S. LundberS.

upp till c:r 1 dm:s. I ninga fall iakttogs angrepp pi sjilva starrnren, men
mest{dels var del de tiversta och mest sole\ponerade SJrenarna i kronan. son't
angripits. Utvecklingen tycks vara senare iin flertalet andra -{grilus-arters
och kliickningen torde normalt ske i mitten av juli. Kllckhalet tisser liirc-
tridesvis pi sydsidan: nir det gdller glenar pi tiyersidan. och dimensiotrerr
iiverskrider t!'dligt kleckhilen fiir .lgrilrrs uirirlis. Puppkammaren alrliiggs i

Fig.3--1. Fromtnljt gdngsystem ar -'lgrt?us Guerini. Sm,. Hornsd 12.7.61. Folo: S. Lundb€r8.
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splinten. Gengsyslemet iir vanligen ntycket lingt och pi mindre dimensio-
ner var det ibland iiver en halv meter mellan angreppsstdllet och kliickhAlet.
Normalt finns endast en larv i samma gren: i grtivre grenar kan dock flera
larver, ofta av olika generationer, pfltriiffas. Av larvstorlekarna att ddma
riir det sig om, fltminstone vissa ir, 3-irig utveckling. Under si l6.ng utveck-
lingstid kan givetvis diverse kalamiteter intriffa och i flera fall pitreffades
s&lunda angrepp, som ej fullftiljts.

Siilgarna var ftirutom av dgrilus ()rrerini angripna av Agrilus oiridis L,
Aromie moschato L. samt Xglottechus panlfterinus Saven.

TiUegg

Ur silggrenar, som ftirvarats tiver vintern i plaslpisar och som intogs i
btirjan av mars 1962, kldckte -{rne Ntiiller ett exemplar av Agrilus Guerini
Lac. den 22 april.

Den 24 april 1962 fiillde jag en ca 6 m hdg silg med angrepp av Xglo-
trcchus pantherimrs Saven ca 1 mil N Sandbdckshult. I kronan fanns kraftiga
angrepp ay .lgrilus Guerini och de angripna grenarnn fraktades hem. Om-
kring den 26 maj kticktes fdrutom 2 Xylotrcchus pantherinus iven 3 -{grilus
Guerini ungefdr samtidigt som ,{grilus uiridis L, sulcicollis Lac. och angus-
fulrr.s Ill.. sorr erhijlls ur annat material hemtaget samtidigt. Kliickningsliden
tycks siledes riariera en hel del och itminstone vissa ir sammanfalla med
den fiir dvriga ,{grilus-arter.
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