
Smirre meddelanden Och nOtiser

Allteckningar Om vedskalbaggar i Smaland (coleoptera)

Notos on wood― boring beetles found in Smiland

I]こIcn`″ 1ビ s capaclnα  Ahr.Den 25.3.72 under‐

sё ktes vid Hornsё  i Smlland en gammal av―

blist bOk, inuti delvis angripen av rё ta och

med rester av fagelbon. Harvid Patriffades

■7``carcl― larver och vid silining av innan‐

matet erhё lls  bl.a.  Cryprο ρttα 911s bαdfIIs

Sturm,cο′1′
“
SaS Bruce Och Jα bfris Er.

En del av veden hemfOrdes och placerades

fOrsta veckan i 17° telllperatur,darefter i 23° .

Dcn 20.4 satt ett ex. av Eacnerllビ s caρ ucfna

i ett gammalt grenbrott, ca 7 cm i diam.
TrOts noggrann genOmgang av materialet pa‐

triffades inga fler ilnagines Och inte heller

llagra larver.

E. caρ
“
cinα ir ej tidigare kind fran bok ・

i Sverige.Det ligger nara till hands att anta,

att det fё rsta smalandsexemplaret, taget av

(16sta SvenssOn i Varnanos 6.6.61, ocksa
klickts ur bok, di detta tridslag fё rekonl‐

lner rikligt p1 lokalen.

Ur materialet fran H()rnsё_boken klicktes

、,idare 25.4 1 ex. av Cα
`nOsccIビ

s ′
`θ

iSChθ rf

lttt.(gralldS ThOms),ny“ r sm,OCh 19-
27.5 klicktes Arfrcarα _arten, som visade sig

、ara r72θr2anα Bach.

har en del stё rre bokstockar lalllnats k、・ar,

vilka sedan blivit bevuxna med 01ika s、・am―

par, som brutit ned ytveden till en fё r l)i―

1.rhα 9“s_arten limplig konsistens

Tre stockar, ca 60 cm i genOmskirning,
har undersёkts. Barken var delvis k、 'ar och

ytveden ned till ett djup av ca 15 mm vit―

rё tad, sa att den kunde brytas sё nder med
fingrarna. Pa grinsen till den hardare veden

fanns Dfrrhagas―larverna. Deras gingar ir i

det fё rsta stadiet mycket svira att uppticka.

Littast finner lnan arten i puppstadiet under

fёrsOnllnaren. 1973 fann jag redan i nlitten

av lnaj delvis utfirgade hannar av arten.

Tydligen klacks hannarna fёrst. I bё rjan

av juni finner inan ёvervagande hannar,me―
dan honorna helt dolllinerar i slutet av

denna minad. I bёrjan av juli fanns si gOtt

som enbart honor pi stockarna Och sidana
upptridde, sё kande efter limpliga iggligg_

ningsplatser, ●nda in i augusti. Parningen

sker normala ar troligen i slutet av juni

Lokalen ligger ёppen mot sydvist, och
djuren visar sig endast i solsken. Den bista

tiden pl dygnet att finna denl franllne tycks

f)frriaθ
“
s reρ :dtts Rosh. Denna eucnelllid  Vara vid 15 tiden

har linge varit kind frin Upl och har senare    l juli 1974 slaghavade jag en hOna av

tagits i ett fatal sydliga landskap,dOck mesta―   ′
`ρ

ビdus ca 5 klll fran Ovannimnda lokal,
dels endast i enstaka ex.Det kan dirfё r vara  Si arten har tydligen stё rre spridning i trak―

、irt att nimna,att jag pl en lokal i Vetlanda‐   ten. Den angriper f.ё . flera olika slags 10v_

trakten har kunnat fblja artens utveckling.  trid I Sverige ar den silunda iven kind bl.a

Pa lokalen i fraga finns ett nlindre bokbe―   frin asp och bjё rk.

stind. Detta har uppenbarligen tidigare varit    ″yροcοθlus οJで″αI Palnl. Den 21.7.72 fann
stёrre och delvis avverkats.vid avverkningen  jag i Skir6,ca 2 mil fran Vetlanda,en hanne

E″ι ri′ sた″ θ6 ノ,75 ノー2
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av denna sillsynta art springande pl ett
ul)1)lag av brunrё tade nlindre  ekstockar.

Trots lloggrann undersё kning kunde varken

flera imagines cller larver av arten Patraffas.

Daremot fanns rikligt av bide imagines,Pup―

POr OCh larver av Orcrlesビα 
“
rld“ Iα ι(t Kr.

Ihirdiga f6rsё k sivi1 1973 som 1974 att
iterrinna ″yρ ocοピ′ιls― arten pa lokalen var

fbrgives.

Dr“′er`s わfθ IIrr“′ιls Pill. Den 24.6.73 be―

sё kte jag HOrns6 fё r att s6ka efter Draρ arθ s,

som ll■ in sallllarkoHega Thomas Sandgren
tagit dir nigon、 ′ecka tidigare.Starkt solsken

l・adde,varfё r fbrutsittningarna tycktes gOda.

Da jag lnera tillfilligtvis undersOkte en stё rre

bjё rkstock, upptickte jag till Πlin glidje en
Dra″′fθ s sittande i sl)ormjё let av en svamP,

son■  vixte pl ett stille, dar barken hade

slil)pt frin splinten. Flera ex. kunde jag ej

finna,inte heller larver eller puppkallllnare.

Senare fann jag samma svamp pl en ek‐
stock och iven har erhё lls ett ex av Dra―

ρ′′′s Det var helt tickt av svanaPsporer och

m)・Cket svart att uppticka Svampen ir tro―

ligen Sf`mο nifis ′
“
sca, SOm far detta ut_

seende,nir den ir nagOt ar gammal.

Aven 1974 sOkte jag Drα ρθι`S Pa salllma
lokal och fann l ex. under en bjё rkbrida.

Hhr kunde dock ingen svamp iakttas.

■9rfIIIs θEI`rini Boisd. & Lac. Smiland ir

fortfarande det enda landskap, som denna

art ir kind ifrin. Jag har klickt den vid

nagra tillfillen ur silggrenar, mest sadana

sonl tagits pi stiende skadade silgar mellan

Hornsё  och Angunnen. De karakteristiska
gallgarna gёr att arten ir litt att finna.

Bista resultatet far man, 。nl man i slutet

av juni tar hen■  klickningsved med fOr―

puppningsfardiga larver.  Klickningsfё rsёk

under vinterhalviret har i manga fall nliss‐

lyckats pa grund av mё gelbildning eller

antfёr stark uttorkning. Att man patriffar

irnagon i det fria ir mycket sinsynt. Det

fёrtjinar dirfbr att nill■ nas, att ett ex. iakt‐

tOgs vid 14-tiden l)i dagen krypande i sol―

skenet pl en fallen silg vid Horns6 och att

ett ex. patriffades fardigt i puppkanllllaren

i ett starkt solexPonerat trid den 4.7.74. Sa

vitt jag vet ir detta de enda imagines a、 '

arten, som antriffats ute, sedan O. Lund―

blad tog det fё rsta svenska exemplaret genOm

slaghivning 1943(Ent.Tidskr.64:192).

carityS SCabra Thbg. Pa jakt efter idθ lο ―

c(.ra―arterna conspersα  Gyll. och ノαsCiara L.

den 14.5.72 utanfё r Norra Kvills national―

park fann jag en cο r2sp`rsa sittande i en

springa pa en pa marken liggande talltopp.

I hopp att hitta flera ex. genomsё kte jag

talltoppen mycket lloga, vilket resulterade i

att jag fann ytterligare 3 ex. cο nsPθ rSr4 0Ch

dessuton■ 1l ex.Carピ tys scα brα .

Toppen var mycket hard och grafargad
i ytan. Nar den sPracktes i springorna som

uppstatt, nir den bliste av, var den brun―

rOtad inuti Dir hёll bida de nimnda ar―

terna till.

I maj 1974 falin jag 3 ex.av Carffys scabr“

pa samma lokal, denna ging tillsanllnans

med Osfο ″lα ′arraginθα L.

carfryS ir nirmast kind frin Gotska Sand―

On och ej tidigare rapporterad frin Smaland.

CcrrlchIIs chrysο ntarinas Hochw.Av denna

art fann jag vid 17-tiden den 17.6 72 ett

kopulerande par pa gamla granstOckar strax

intill parkeringen vid Norra Kvills national―

park. I stockarna fanns larver av arten,

vilka sedermera klicktes. Arten torde ha
gOda utvecklingsmё jligheter i parken, var―

ifrin den rapporterats av Bengt Rapp och
Stig Lundberg.

Bchjilpliga med granskning Och bestimningar
har varit Thure Palln och Stig Lundberg, till

、ilka jag har vill franlfё ra ett hjirtligt tack.

l1/11ry Krο nbrad

skOgsvagen 10, EkenissJon
571 00 Vetlanda,Sweden
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