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Några tankar och spekulationer från under ett paraply,
eller är glansbaggen Cychramus variegatus en vektor
för honungsskivling?

PER LÖFGREN
Sammanfattning
I fjol vinter när jag läste en fördjup-
ningskurs i vedsvampkunskap, hittade jag
under hattarna på Armillaria borealis
(Maxmüller & Korhonen) besvärande ofta
glansbaggen Cychramus variegatus
(Herbst, 1792). Utifrån dessa fynd disku-
terar jag här hypotesen att C. variegatus kan
ha utvecklat en samexistens med parasit-
svampen honungsskivling i syfte att öka sin
spridningseffektivitet och samtidigt krympt
sin nisch lite grand.

Inledning
Hösten 2009 var jag ute och tittade vilka
skalbaggar som fanns i matsvampar. En

svamp jag stötte på var honungsskivling
Armillaria borealis (Maxmüller & Kor-
honen). Under hattarna på svamparna satt
till och från glansbaggen Cychramus
variegatus (Herbst, 1792). Totalt har jag sett
nio ex av skalbaggen vid fyra av de totalt
tio observationerna av svampen. Svam-
parna verkade inte alls vara särskilt störda.
Det sista är det intressanta, alltså att en
skalbaggsart finns där, inga andra arter, och
så började jag tänka.

Det finns två Cychramus-arter i Sverige:
C. variegatus och C. luteus (Fabricius,
1787). Enligt litteraturen verkar bägge vara
ordentligt knutna till släktet Armillaria,
oftast A. ostaye (= A. obscura). Fynd-

Figur 1. Karta som visar området runt Hässingbergets naturreservat nära Umeå. Observationer av Armillaria
2009; stjärna. Observation av Armillaria med Cychramus variegatus sittande i svamparna; stjärna i ring. Notera
svampens koncentrerade förekomst i området.
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uppgifter finns i litteraturen mest från
Östeuropa. Honungsskivling är också en
skadegörare i skogsbruket (Armillaria
mellea), och i denna studie ställer jag
hypoteser och diskuterar utifrån att skal-
baggen kan vara en infektionsspridare för
svampen.

Material och metoder
Data till detta projekt är hämtade från några
olika inventeringar jag gjort under hösten
2009 i och omkring Hässingbergets natur-
reservat utanför Umeå (Fig. 1) i syfte att
med dessa inventeringar öka min kunskap
om marksvampar och hur skalbaggsfaunan
är knuten till de olika svampararterna
(Löfgren 2010a). Utifrån mina inventer-
ingsresultat har jag granskat fynden av
Cychramus variegatus närmare i ett annat
projektarbete (Löfgren 2010b), av vilket
denna artikel är en bantad version.

Resultat
Cychramus variegatus känns igen på att den
är rätt stor, rundkullig och med håriga
täckvingar. Den är 4,5-7,0 mm lång. De

individer jag tog hem i mitt inventerings-
projekt var ganska ”skitiga”, jag tänkte inte
så mycket på det först, men sen tittade jag
efter, och ”skiten” var en hyfmassa.
Granskar man sedan honorna närmare, så
har de en grop innanför ögonen (Fig. 2),
som hanarna saknar.  I dessa gropar låg
oftast en tät filt av hyfmassa. Materialet,
som bestod av en hyfmassa med tunn-
väggiga hyfer, cirka 2-4 µm breda, negativa
i Melzers reagens, monomitriska, prepa-
rerades, granskades i mikroskop och
fotograferades hemma med min primitiva
utrustning (Fig. 3). I materialet finns också
enstaka ovala sporer 6-7 x 12-15 µm stora
med lite knottrig yta, även de negativa i
Melzers reagens (färgas inte av jod).

Rimligen är dessa hyfer och sporer från
honungsskivling, Armillaria borealis.
Sporerna är dock lite väl stora, 7-9,5 x 5,5
µm för att vara från Armillaria, utifrån vad
som är skrivet av Hansen & Knudsen
(1992), men mina mätningar brukar bli
överskattningar av storleken. Internetsidan
Mycobank anger för Armillariella mellea:
”Context white, woolly fleshy, consisting
of thin-walled, hyaline hyphae, 2-8 µm
diam., inflating up to 15 µm diam., without
clampconnexions. Smell and taste acrid.
Spore print light cream. Basidiospores 7-
12 x 5-7.5 (av. 10.5 x 5.5) µm, short ovoid
to ellipsoid, with or without a suprahilar
depression, hyaline, inamyloid, with a thin
or slightly thickened wall. Basidia 35-47 x
5-9 µm, elongate clavate, bearing four
sterigmata, up to 6 µm long.” Sporerna och
hyferna behöver inte vara av samma art,
bara för att de fanns på samma ställe på
skalbaggen. Att få ett säkert svar är dock
omöjligt med mina begränsade resurser.

Figur 2. Huvud av Cychramus variegatus med gropar
innanför ögonen, varav den högra är fylld med
hyfmassa, koll 09-400. Foto: Per Löfgren.
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Om honungsskivlingen
Honungsskivling är en parasitsvamp, vars
skadebild och infektionstryck finns beskriv-
na av Åkesson (1995). Honungsskivling,
som angriper döende eller tynande träd
eller trädgrupper, kan kännas igen på det
kraftiga gulvita mycel som breder ut sig
solfjäderlikt i rothalsen. I mycelets närhet
kan svampens rhizomorfer finnas, svarta
rotliknande ”skosnören”, som också kan
hittas i jorden runtomkring. Infektion kan
ske genom sporer, som produceras av
fruktkropparna, men denna spridningsform
har betydelse mest för spridning till friska
områden. Åkesson (1995) skriver bl a
följande:

”Spridning sker också genom mycelöverväxt
vid rotkontakt där smittkällor är vanligen
gamla stubbar eller rötter. Sådana fläckar, s.k.
rötbrunnar, har uppmätts till 260 m i diameter
i Sverige (A. ostoyae). I England har en
forskare funnit en fläck av A. gallica, som är 9
ha stor och som sannolikt är 500 år gammal.
[...] Det råder olika uppfattning om hur
aggressiva honungsskivlingar är. En del anser
att de två mest parasitiska arterna, A. mellea
och A. ostoyae, uppträder som primära
parasiter, som angriper friska plantor i god
växt, medan andra är av uppfattningen att träd
måste lida av primär stress för att kunna
infekteras. Vad som gäller i den enskilda
situationen beror på omständigheterna samt
inte minst vilken art av honungsskivling det
är fråga om. Vissa typer av grantorka och
ekdöd är orsakad av olika typer av stress i
kombination med angrepp av honungs-
skivling.”

Om skalbaggssläktet Cychramus
I litteraturen finns inte särskilt mycket
information om släktet Cychramus. Schigel
(2007) behandlar skalbaggar tagna på 14
vedsvampsarter, bland annat Armillaria
borealis. Av de två Cychramus-arterna som

finns i Norden registrerades i under-
sökningen oräkneliga exemplar av den
”vanliga” C. luteus, medan C. variegatus
dominerade i endast tre yngre fruktkroppar
av honngsskivling på lokalerna runt
Helsingfors. Författaren diskuterar samexi-
stensen av och beteendet hos de två arterna,
där det finns larver av C. luteus i honungs-
skivling. När det gäller C. variegatus är
kunskapsläget för larverna skralt, men
författaren bedömer att bägge arternas
larver bör kunna utvecklas i honungs-
skivlingens fruktkroppar. Bägge arterna tas
ofta som vuxna i blommor sommartid.

Cychramus variegatus är enligt Art-
portalen ofta tagen runt honungsskivling,
men även på klibbticka och i blommor.
Palm (1951) anger att båda arterna ut-
vecklas ”i svampsvärmar på trädstubbar,
eller på marken, till exempel i Armillaria
mellea”. Vidare ”att de vuxna djuren finns
i ved eller på blommor”. Enligt Lindsey
(2010) återfinns C. variegatus som vuxen
på hösten tidigast 29 september. Habitatet
är barrskogskanter eller i björkskog.
Larverna äter av Armillaria ostoyae eller
andra arter i släktet.

Figur 3. Mikroskopfotografi, 1000ggr förstoring, med
hyfer och sporer tagna ur en panngrop på Cychramus
variegatus, koll 09-400. Foto: Per Löfgren.
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Cychramus luteus anges i Artportalen
ofta som tagen i fällor av olika slag, men
den är även håvad, slaghåvad, bankad,
plockad i blommor, tagen i honungs-
skivling, fnösketicka, klibbticka, platticka,
klibbalsstubbe med alticka, stubbsvamp, i
jasminblomma, i blommor av hundkäx samt
på spirea. Den är även tagen inne i bikupor,
och kan samsas och leva där med bina
(Neumann 2003). Två ex av C. luteus togs
enligt Henneberg (2003) i Tyskland i en av
212 granskade strecknagelskivlingar,
Megacollybia platyphylla, så den äter även
sporer ur andra svampar. Strecknagel-
skivling är rätt vanlig runt Hässingberget.

Tankar från under paraplyet
Cychramus variegatus och honungsskivling
I ett arbete av denna omfattning finns inga
resurser för att följa upp tankar och idéer,
och därför driver jag min undersökning bara
fram till några hypoteser och diskuterar runt
dessa.  Frågeställningen är om C. varie-
gatus, som satt där under svamphatten, var
aktivt tillåten av honungsskivlingen, eller
om den satt där för att svampen inte hade
något att sätta emot. Visserligen är djuren
minst sagt opportunistiska när det gäller att
söka föda, men hypotesen att skalbaggs-
arten satt där av en slump avskriver jag.

Frågeställningen om svampen kan ha
nytta av att skalbaggen äter av dess
fruktkroppar är för mig den centrala, alltså
om det kan finnas en ömsesidig nytta? Det
kan vara så att svampen inte vinner någon
konkurrensfördel genom att utveckla
försvarsmekanismer mot sin snyltare
skalbaggen. Att svampen inte hade något
att sätta emot är antitesen, det vill säga att
den helt enkelt inte har någon chans, att bara
stå ut och lida, och kanske på sikt utveckla
något sätt att skydda sig.

Från skalbaggarnas sida kan man också
ställa ungefär samma fråga, vad vinner
skalbaggen på att släpa med sig en massa
svamphyfer? Såväl C. variegatus som C.
luteus har en korthårig översida, där det
fastnar diverse skräp, däribland svamphyfer
och -sporer. De vuxna skalbaggarna blir
alltså ofrivilliga spridare av honungs-
skivlingsangrepp när de flyger runt. Om hur
Cychramus-larverna lever och utvecklas
finns väldigt lite information. Det finns
noteringar både om att de utvecklas under
bark, men även att de skulle hinna med att
utvecklas i honungsskivlingens frukt-
kroppar, men sen har jag inte hittat så
mycket mer.

Jag vet utifrån mina observationer att
skalbaggshonorna återfinns i honungs-
skivlingar i början av september, men inte
i oktober då de eventuellt kan ha frusit till
döds. En hypotes som jag gillar är att
variegatus-honorna lägger äggen under
tidig höst, kanske då under bark och att de
samtidigt infekterar veden med svamp-
hyfer, att honorna alltså parallellt planterar
in en lämplig svampvärd åt larverna att leva
på med äggen. Mekanismen finns bland
annat hos en del barkborrar. De båda
Cychramus-arterna är dock rätt storvuxna
i detta sammanhang, vilket är en kom-
plikation. De eventuellt inplanterade
honungsskivlingshyferna kan kanske få
svårt att hinna utvecklas, eller helt enkelt
bli sönderätna av larverna, alternativt att
larverna inte får mat så det räcker.

Svampens infektions- eller spridnings-
kapacitet
Honungsskivlingen bildar lokala kloner,
som sprids genom att svamphyferna
infekterar närliggande träd. Svampen
sprider sig naturligtvis också med hjälp av
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vinden via sporer, och kan då angripa
känsliga träd. Men det bör också vara så
att sporer och hyfsnuttar emellanåt passivt
transporteras till nya potentiella infektions-
härdar av olika skalbaggar som t ex
Cychramus. Dessa kryper runt i svamparna,
och sporerna och hyferna fastnar på
skalbaggen och följer lätt med till ett annat
lämpligt träd, och hamnar då på rätt ställe
under någon barkflaga eller så. Detta kan
vara ett skäl till att inte utveckla en
försvarsmekanism mot skalbaggsangrepp,
alltså att det inte är helt fel för svamparna
att bli uppätna. De uppätna individerna
kanske blir de som sprider sina sporer och
hyfer bäst, och därmed befolkar värden, på
bekostnad av de inte uppätna. Om arten inte
vann något, så är det ju bara till nackdel att
bli mer eller mindre uppäten, dä gäller att
lida och tåla eller att utveckla något lämpligt
svampgift, och sådana finns som bekant.

Evolutionära samband
Kan det ur dessa resonemang skönjas
evolutionära skäl för artbildning inom
släktet Cychramus? Om man nu tänker att
C. luteus är mer av en generalist, vars honor
passivt sprider sporer, och letar upp diverse
lämpliga miljöer där de lägger sina ägg, lite
spritt. Vad händer då om några honor börjar
fiffla med de sporer de passivt bär med sej
på huvudet? De når dessa sporer med
frambenen, och om de borstar av lite sporer
eller hyfer  samtidigt som de lägger äggen
kanske det innebär en lite högre överlev-
nadschans för larverna. Den evolutionära
drivkraften kan vara att om honorna dumpar
dessa hyfer och sporer i samband med
äggläggning på det trädslag och de ställen
där svamphyferna har chans att infektera
träden, därmed får svampen en ökad chans

att infektera nya träd, samtidigt som
larverna får bättre tillgång till föda.
Konsekvensen kan också bli att skalbaggs-
arten koncentrerar sig på en svampart och
alltså smalar in sin nisch lite grand.

Resultatet skulle alltså i vår svenska
fauna kunna bli en mer specialiserad och
en mer generalistisk art. Det kan då i detta
läge vara vettigt att tänka sig att den
hypotetiskt mer specialiserade C. varie-
gatus lägger på sej lite mer muskler för att
kunna knuffa undan opportunististen C.
luteus. Och i och med detta har jag gått
alldeles för långt och detta på ett mycket
svagt underlag, så nu må jag sluta. Det hela
är säkert mycket mer komplicerat än så här.
Men om man i stället vänder paraplyet upp
och ner och klämmer in det under svamp-
hatten, knackar lite på hatten så kanske det
trillar ner några glansbaggar, man vet aldrig.
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