
Bidrag till kinnedomen om svenska skalbaggars
biologi och systematik. ro-r4.

THURE PALM

ro. En knlpparat som fiirpuppar aig i kokong.

Vid uppftidningsftirsSk med den stora knipparen Lud.ius lerrugineus
L. frin Str6msholmsomredet (Vstml.) lade jag mirke till att brverna vid
ldrpuppningen hade tillverkat kokonger av gnagmjtil, exkrementer o. d.
Orsaken h6.rtill trodde jag var, att larverna under de artificiella i6rhillan-
dena saknat ldmplig ved att krypa in i, ndr de voro fdrdiga att bli puppor.
Emellertid visar en iakttagelse sommaren 1955, att {6reteelsen, som torde
vara ovanlig hos elateridema, iiven ftirekommer i naturen och der sanno-
likt httr till skalbaggens regelbundra ler.nadsvaror.

Den ro juli undersdkte jag i trakten av Strdmsholm insektsfaunan i en
grov, ihilig gammal liad, som under {dregAende vinter sigats upp till ved.
I en av kubbarna fanns limningar av ett tammalt figelbo (sannolikt
utgla), som mdrkviirdigt nog ej rasat ut vid avverkningen. Det var hu-
l'udsakligen den luckra bottenmassan som var kvar, bestiende av ej helt
uttorkade rester av multnande veddelar, skogsmossa, smikistar, gris
m.m. Pl. grund av tidigare $,nd av Ludius i sAdana biotoper (jfr Ent.
Tidskr. 1954, s. 2o-2r) tiinkte jag genast pe knapparen, och det tlrdjde ej
heller ld.nge, innan talrika larver i olika storlekar kunde grd.vas fram och
dverflyttas till en sekrare plats i en ennu kvarstiende, ostnmplad, ihalig
stam.

Vid den fortsatta utgrivningen av innehillet i kubben rullade ocksi.
fram en m6rk kokong av det slag, som larvema till Gnorimus, Osmo-
derma oc}:' andra triidboende scarabaeider bruka omge sig med vid f<ir-
puppningen, Den nu antreflade var dock av mera avlilg Iorm. Ntir den
fdrsiktigt brdts sdnder, kom en kldckningsfirdig puppa av ludius ferru-
gineus i dagen. Kokongen hade legat i en kndl av stammen alldeles intill
det fasta vedskalet. Strax bredvid befunno sig ytterligare fyra Ludius-
kokonger, av vilka tre innehtillo puppor n6ra klickning och den Ijirde en
nykleckt imato.

Ludtus-kokongena iiro ovala, 2,5-3,0 cm linga och r,5-r,8 cm breda.
Veggama ero fasta, 3-4 mm tjocka och byggda av sammankittade tre-
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smulor, larvexkrementer och andra avfallsrester. Puppka.mmaren har en
sht, gHttad insida och saknar annan f6rbindelse med yttervirlden iin
den som den pordsa skalveggen kan ge. Fdrgen piL kokongen har i alla
de iakttagna Iallen varit mtirk (svartbmn-svart).

Artens bendgenhet att under f6rpuppningstiden sdka skydd i en ko-
kong synes ganska littfdrklarlig. Ludius-lawerna uppehilla sig niimli-
gen ej som andra elateridlarver inuti ndringssubstratet utan i den ihi-
liga stammens gnagrniiil nera den fasta och ofta hirda vedvdggen, som
gnags Irin ytan. Bide vid uppfddningsliirsdk och observationer i naturen
har jag kunnat faststdlla, att larverna fdretrddesvis leva av ved. Niir till-
felle bjuds, fdrtara de emellertid 6ven larver av olika slag och hemfalla
stundom t.o.m. it kannibalism. I regel er tradets ved si hird, att en ut-
traming av puppkammare i denna skulle valla larven stora svarigheter.
En iritt liggande puppa i det lttsa glaSnjdlet vore utsatt ftir allehanda
Iaror: uttorkning, angrepp av rovgiriga alleculidlarver och andra rovin-
sekter, ja, kanske ocksi av den egna artens larver. I en kokong av den
beskrima beskaffenheten erhaler puppan deremot ett betryggande
skydd mot fiender och skadliga tempratur- och fuktverkningar.

Ftir artens normala khckning torde kokongen dock ej vara nddvdndig.
Alla de kokonger som hittades i det fria brdtos i ser, och ande utveck-
lades ur dem Ielfria imagines. De kliicktes den rz-r4 juli, pi grund av den
kalla vAren sannolikt ett par veckor senare an normalt. Ftir full utfiirg-
ning kriivde skalbaggarna 2-3 dygn. De fingo leva n5.gon tid, varvid kon-
staterades, att de under dagen voro trtiga men vid s\mningsdags blevo
livliga och dA giima sprungo omkring i ftirvaringsburken samt aven sdkte
flyga.

De kliickta skalbaggarna tillh<ira samtliga" a'b. occitaneus Villers, for-
men med svart (ej brunr<id) halsskdld. Detsamma har varit fallet med alla
av mig fdrut sedda iullbildade ex. w Ludius larugineus Irin Strdms-
holmsomridet.

rr. En ftir Nordeuropa ny scolpid.

Under ett kortvarigt besdk i Halltorps hage pi Oland den 3 maj rg55
letade jag efter cerambycidlawer i avenbok. Hiirvid fingades min upp
merksamhet till att bdrja med av nigonting annat, nemlgen av Scolylus-
atrgrepp i ett par r 2-r5 cm grova grenar, som Irin gamla trad hade brackts
loss av januaristormen 1954 och sedan fntt lgga kvar pi marken. Gre-
nama voro torkande och barken kunde i nedre delen, ddr Scolytus-an-
greppen befunno sig, niitt och jemnt bandas loss med kniv. Endr splint-
borreangrepp i avenbok mig veterlig aldrig eller i varje fall blott saills,'nt
iakttagits i Sverige, tog jag med hem nigra prov pi. den a.ngripna veden
Itir lan'ernas uppfiidning och kldckning.

Gangsystemet plminde i hrig grad om eksplintborrens (5. intricatus
Ratz.), och dA denna art uppges leva ej blott pe ek utan undantagsvis
Entonol. Ts- Ars. 76- H. 2-4, 1955
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dven pi andra ltivtrid, bl. a. Car?in*s betulus, voro fdrventningama ej
serskilt stora, att skalbaggen skulle kunna yata Scolytus caQini Ratz.,
som utomlands ar avenbokens specielle splintborre.

Uppfddningen lyckades och i senare delen av juni framkommo i klack-
ningsrdret talrika ex. av en Scolytus, som - mirabile dictu - alla risade
sig vara carpini. Denna art har ej tidigare varit kdnd i de nordiska liin-
dema och Itirekommer en.ligt Horion (Verzeichnis der Kifer Mitteleuro-
pas r95r, s. 5o7) fdrutom i Ryssland och Kaukasus i Syd- och Mellan-
europa, der den nordligast iir funnen seUs,'nt i Preussen och Pommem.
P6. Oland torde den ej vara nigon nykomling utan tillhdr der helt sakert
de gamla avenboksb€stendens ursprungliga fauna i likhet med etskilliga
andra mirkliga insekter.

Sasom redan nemnts er gnagbilden mycket lik eksplintborrens. Den
2-3 cm tviirstiillda modergengen er starkt inskuren i splinten och frirl
denaa utgi mellan barken och veden tattstiillda larvgangar, som i mitten
iro lingsgi.ende, vid d.ndama av moderglngen btijda och slingrande. Fdr-
puppningen skedde uteslutande i splintytan (barken var nem[gen mycket
tunn) pA ett avstand lrtn modergiLngen, som varierade mellan r och 9 cm.

Aven i friga om skalbaggamas utseende likna carpini rrch intricatus
varandra. Den I6rra arten ar dock genomsnittligt mindre och slankare
och har en mera jd.mnbred gestalt. Halsskdldens punktering dr i regel ii
nare och glesare och tickvingarna avsevart mera gliinsande. Visserligen
uppges tiickvingskulpturen kunna variera en del, men strimmorna hos
carpini iro vanligen i varannan rad omviixlande grov- och finpunkte-
rade, medan de}:.os i ricalus iiro tettstellda, enbart trovpunkterade
och sarskilt invid suturen ofta oregelbundra och fdrsedda med snedst5llda
repor. Siikrast skitas artema pl hanamas sekundira k<insmArken. Hos
i t/icalus-6 hax hM.'udets framsida fdrutom den normala gula behi,ringen
vid munskdldens framkant tva Enga, nAstan lodratt uppstiende hdLr-
penslar, som saknas hos carfini-!.

Vid bestimningen av den fdr landet nya arten har jag h t 2 3 6 och 2
QQ w carfini tudn Leipzig-trakten (leg. och det. Dorn) att jiimftira med.

I samma avenboksgrenar levde i stordnden medelstora larver av lza-
glyptus ttysticus L. och Cerumbyx Scoiolil Fuessl. samt lingre frin basen,
ddr dimensionen var 4-7 cm och dir barken satt l6sare, smilarver av
Leiopus nebulosus L., Mesosa curculiotoides L. och mdjligen Phymatod.es
alni L. (ijrlnu ej Hackta). Fyndet av den fdr Oland ,rnyar Mesosa-arleu,
vars larver ero av si karakteristiskt utseende att bestemningen er latt att
utftira (jfr Ent. Tidskr. 1954, s. 156), var tiverraskande med tanke pi
de intensiva insamlingar av serskilt stora, fdrggranna skalbaggar som ir
elter i.r gjorts i Halltorps hage. Det ger ocksi den glidjandeupplysningen,
att rariteter inom insektsvdrlden sannolikt ej iro {ullt s6. seusynta som de
sedda, fullt utvecklade exemplaren kunna l6ta fdrmoda.

E tornol. Ts.,irg.26. H. 2-4, 1955
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rz. En Bl(albaggsbiocdnog i gamla granligor.

I samband med an&a resor har jag flera glnger under sommaren 1955
haft tilffiille bestika ,urskogsdamar i nedre Dalelven mellan Bitfors och
Untra (Upl. Alvkarleby sn). Hi.rvid studerade jag sirskilt skalbaggsfau-
nan i pi marken kvarliggande, grova trddstammar (s. k. ligor), en biotop
som f6rsummades vid mina tidigare undendkningar av omredet pi r93o-
talet.

Bland annat uppdagades, alt Ceruchus chtysomelinus Hochenw. f6r
nervarande er en vanlig skalbagge i llgor av passande beskaffenhet. Den
ftirekommer siirskilt i gran, men jag fann den even i tall, ek, asp, och
klibbal. Stundom hiller den tillgodo med ved av ganska klen dimension,
si.som i pi marken kvargldmd, ruttnande och grov pappersved, i virke
efter raserade flotfledsbyggnader o.d. Men veden mfute ha en bestiimd
konsistens fdr att tilltala insekten, som dl nastan alltid upptriider i
stort antal. En enda stam kunde innehSlla hundratals lan'er av olika
storlek.

Ceruchus-tirket skall fdrst ha varit angripet av andra vedboende in-
sekter, t. ex. vissa cerambycidlarver , hestrr.yrct, Ererrfiles-arter m. fl. Det
skall omges av ett relatilt hert och fast ,ttre skal men i sina inre delar ha
en mjuknande och mycket fuktig r6tved, vars fdrg sl gott som alltid er
mer eller mirrdre starkt rddbrun. En sidan ved uppstir endast der mark-
Iuktigheten ar hdg, oltast i beskuggatldge. Ceruchus-lartema leva i grd.n-
sen mellaa fast och mjukare ved och kunna tillsammans med andra in-
sektslarver inom jimf<irelsevis kort tid ha helt stinderetit de grdwe de-
larna av en stam eller stock. Fdrpuppning och klickning iiger rum pi sen-
sommaren eller hdsten, men den fullbildade skalbaggen limnar ei pupp-
kammaren Idrren eret dirpi. I asp och al antrefras Ceruchus och Sino-
derdron ofta i siillskap; i barn'ed har jag aldrig sett den senare arten.

Den i iig. r fotogra{erade granligan inventerades med avseende pi skal-
baggar den r/9. Artsammansettningen har varit ungefdr densamma i ti-
digare undersdkta stammar av liknande beskaffenhet. Granen hdll vid
brtisthdjd dver 6o cm, var 23 m. llng, hade ftir mLnga &r sedan pi gmnd
av innanrdta blist omkull och darefter Iitt ligga. Den hade ingatt i ett
blandbestind (gran, tall, ek, asp m.m.) av urskogstyp, som nyligen till
stor del awerkats. Marken var fuktig, vegetationen i f,Utskiktet ftodig
och terr;ingen olindig pi grrnd av risavfall, stenar och block. Fdr-
multningen i stammen hade hunnit si langt, att denna b<irjat dverviixas
av lavar och finbladig mossa, dock endast fleckvis, ei i ett sammanheng-
ande skikt. Givetvis var stammen helt barkfallen.

Den yttre veden var innu relativt hArd och fast pe stammens dversida.
Vid inhugg med en kraftig yxa kunde man braicka loss tumstjockalameller
efter lingssprickoma. Pe sidoma var ytterveden nAgot ldsare och vid
marken si mjuk, att en kniv kunde k6ras in i densamma. Vedens be-
skallenhet och diirmed ocksa insektsbiocdnosen varierade nigot pi olika
Entornol. Ts. Arg. i6. H. 2-4, tg1s
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!-i8. r. En Eultnande, grov gratrstam med bland aonat .EraJ, bor.alis Palfr @.h
Celuhus thrysomdin s HocbeDw. Upplaod: Alvkarleby sockeD. t/9 1955. -

Foto: f6rf-

stamsektioner, Si hade t.ex. stammens basdel helt sdnderetits av my'ror
och var nu nedmultnad och tom pi insekter. Likasi fanns inga insekter
kvar i toppen. I undervikningen ilgar ddrfdr endast en mellaasektion av
ungefir 15 meters l?ingd och med en grovlek Irln ro-2o tum, i vilken art-
sammansettningen fdrefdll att vara terdigen konstant.

En del skalbaggar hade fdr ldnge sedan lamnat stammen. Till dessa
hdra i fremsta rummet sadana arter, som ero beroende av bark och mer
eller mindre frisk rrcd, t. ex. barkborrar, Tetropium, Rhagium, Pytho. Tvit
Elernoles-trlet, ater L. ocj.. nitid.ipennis Thoms., funnos annu kvar pe
nAgra stZillen i ytr.eden. Men det var fiirst sedan inhugg gjorts i vedskalet
och det derunder befintliga vedlagret som den nuvarande och vill av de
flesta koleopterologer ftiga uppmdrksammade {aunan kom till slmes.

I vedskalet levde hiir och var, dock mest enstaka, ea cerambycidlarv,
som efter ett samtidigt funnet imagofragment meste vara Lebtura san-
guinoknta L. I dess gingar fdrekom, fdrmodligen livniirande sig av det
mdtliga gradmjdlet och annat avfall, Megatoma undala L. och ett par
Cotlicaria-trter. Ndrmast under vedskalet blottades efter ihardigt sii-

Entornol. Ts. Arg- 76. H. z-4, rg|5
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Fig. 2. Elter inhugg pe sidan av den i fig. I avbildade staEmen blottade imagines
och I6rpuppni[gsfaldiga lafi]er av Cer{chus chrysorlclinus lloc}renw. r/9 r9_i5- -Foto: folf.

kande fyra olika elateridlarver: i enstaka ex. en Adelncera (sannolikt
l*sciala L.l och H srminius undulalus De G., tabikate Melanotus castani-
les Payk. och et El-aler-art-

Sarskilt den sistnamnda arten var en intressant bekantskap att gdra,
emedan den med tiimligen stor visshet kunde sagas vara Elaler borealis
Palm. Visserligen togs i dema stam endast ett enda fullbildat exemplar
av arten tillvara, men i ett par andra granar hade jag funnit abkiliga
andra kvar i puppkamrarna (r4/8) och i narheten larver samt even i en
aspHga ett imagoex. och talrika larver (f.n. under uppf6dning). Blott
derLna Elate/-trl har med siikerhet konstaterats Itirekomma i ligoma.
Detta stemmer vdl dverens med en iakttagels€ frin Jiimtland (Fors sn),
dir jag i en mycket grov taulega petrallade Elatel-lawer, derav en fiir-
puppningsiirdig, som efter kldckning visade sig vara borca,'s (PaIm r95r,
s. r57-r58). Av allt att dd,ma utvecklas slh,ll,da Elater borealis fIamlor
allt i gamla ligor under det Iasta, yttre vedskalet.

Nigra inhugg djupare in i rdtveden bloltade Cetuthus i alla utveck-
lingsstadier: talrika larver i olika storlekar samt en och annan puppa och
nyklickt skalbagge (fig. z). Arten hade i denna stam slrskilt valt sidoma,
diir fuktigheten var stor och veden av lagom fasthet. I gingarna och av-
fallet fanns av andra djur endast Agathid.ium seminulum L., Baplolinus
longiceps Eaav., Gabius spkrdidulus Grw., Quedius laedgal*s Gyll. oc}r
nigra vanliga smAstaphylinider samt pseudoskorpioner, diplopoder och

Ettor ol. Ts. .7rg- 26. H. 2-4, rg55
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chilopoder. Ned,it i stammen blantlades Ceruchus-larveraa med en stor
cerambycidlarv, som i de understa, mycket fuktiga och ltisa delama av
veden var allenahirskande. Denna larv, som hade ett skarpt rtidbrunt
tviirband pi ftirsta brdsts€grentet och tve kitintaggar i bakiinden, torde
vata Toxotus cursot L.'

Av andra insekter observerades i stammen blott en del arter i ett gna-
garbo invid stambasen och ett par mindre mlmarnhnlen i det hirda ved-
skalet, fdr vi&et dock ej hir skall niirmare redogdras.

Litteratur.

Palrn, Th. r94ri Uber die Entsicklutrg und Iib€trsweise ei[iger wedg bekantrten
Kalerarten im Urwaldgebiete am Fluss Dalalven. lI. C.r&ehts ch/fsorbelir.us
Hochetrw. Opusc. EntoB. 6. Lund.

- 
t95r: Die Holz- und RindeDkifer der nordschwedischen LaubbeuEe. Medd.
fta.o Statetrs Sko$lorsktringsitrstitut. Band 40. Nr 2. StockholE,

r3. Tvi eucnemid-.rter frin Viistmanland.

I trakten av Strtimsholrn i Vestmanland ir skogsalmen (Ulruus glaba\
ett ej ovanlkt tritislag i de ursprungliga l6vskogsomrldena. Den 3r/8
1954 kom jag pi en ej tidigare bes6kt plats in i ett starkt utglesnat blaad-
bestiLnd av l6driid, i vilket alm dominerade. I tir.rigt ftirekommo ek,
liinn, vildapel, rdnn, bjdrk och asp samt en och annan ta.ll och gran. trfar-
ken var smikuperad, rett starkt stenbunden och nyttjad som bete. Men
det var ett deligt bete, ty stora sner av slin, hagtorn, rosor, try och en
hade stiillvis brett ut sig och fdrkvdrt all grAsv?ixt. Almarna voro gamla,
ej sirskilt stora och de flesta svart skadade av saftfltide, rtita och insekter.

I en sanka, beskuggad av r.idgreniga buskar och trid, hade den ena
stammen av en frin basen kluven alm genom Sco@zs-angrepp och r6t-
svampar bragts att torka och murkna (fig. 3). Slutligen hade den brutits
av ett par meter frin marken pi ett staIe, der hackspettar haft boopp-
ningar. Kvar var alltsi nu dels en barkfallen h6gstubbe, omkring 4o cm
grov, som hiingde fast vid den iinnu levande tvillingalmen och som inne-
h6ll ytterligare flera tivergivna hackspetthal eller fdrstik till sidana, dels
pi den beskuggade, fuktiga marken resterna av den avbrutna och likale-
des barkfallna stammen. Dessa lamringar veckte mitt serskilda intresse,
emedan veden vid en ha-stig besiktning befanns vara av en ovanlig be-
skaffenhet, sannolikt - etminstone delvis - till fdljd av det skuggiga
leget.

I stamdelen p6. marken var veden till ett par centimeters djup hird och
perforerad med flyghdl efter Scolytus bian talus Egg. Derinnanldr fanns

I M6jliSea kan det i st let vara fteg of, Pachyla lamcd L., vars aDau oketrda
latw sa&olikt likn.i cs/sor-lawea'

E omol- Ts. 4ry. 76. H. z-4, tg55
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Fig.3. Ruttnande almstubbe E.ed. Euclemis caPucina Aht.Iarver atrtrallades i
vitrfived, d& kdvsFtseD hrlles, och puppor strax utrder den harda,tved€n.

VlstBanland: Sk6msholEstrakteE. 7/8 1954. - Foto: {6rf.

i en likaledes tunn mantel med skarp grins mot vedskalet en mjuk, portis,
gulvit r6tved, som tenom fuktvirme rikat i l2itt jiisning. I andra torr-
almar av liknande slag, som jag tidigare understikt, har innanf<ir vedska-
let funnits en beliiggning av trAdsvampen Polyporus laevigatus, som emel-
lertid hiir helt saknades. Liingre in <ivergick vitrdtan utan markerad grens
i bmnrdta eller fast kirnved. - I htigstubben var brunrtitezonen mektig
och genomgravd av rovsteklar, minst tv5. arter, av vilka den ena sam-
lade blomflugor och den andra stritar.

Vitrdtveden {<ireIoll till att bdria med att vara utan insekter, men se
smaningom upptecktes tvi intressanta larvtyper (fig. 4-5) . De hiirde bida
li[ Iamiljen Eucnemidae, sorr' i virLland och iven annorstedes mest rym-
mer f6ga kiinda och ofta mycket selb5mta slekten och arter. Den ena ty-
pen var bupresti dliknande och svagt kitiniserad, llg dubbelvikt i
giagen och pArninde dirigenom, liksom ocksi. genom sin iiirg och kropps-
form, om larven till Melasis buprcstoides L.,denandra elat erid-Iiknande
och starkare kitiniserad och erinrade fdljaklligen rret orr. et Dirrhagrs-
Entontol. Ts. A/g.76. H.2-4, tg1s
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7a

6a

6b

Fit.4-5. Habitusbilder av tve eucnemid-larver tran traLten av Str6msholE
(Vestmanlaad). - 4. Eucnemis cafii.ina Ahr. - 5- Annu okeDd att. - Fig- 6-2.
E*cner"is ca?u.ina Ahr. - 6 a. d:s antenn. - 6 b. 9:s aotenn. - 7 a. Aedeagus

av ex. ftaa Sbomsholm. - 7 b. Aedeagus av tyskt ex. IiAn Dessau. - Orig.

eller Hypocoelus-lan'.r BAda ki.ndes igen som eucnemid-larver pi de egen-
domligt formade mundelama, som bilda ett sigliknande verktyg. De fdre-

r De6sa larver komma tillsammaos med itlriga i Sverige hitintils kanda eucne"
Did-larver att behandlas E:rrEare i e! sarskild uppsets.

rr - 553io2 Ettonol. Ts. Arg. 76. H. 2-4, 1955
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kommo relatiyt sparsamt (siirskilt den elateridliknande t5,'pen) , voro myc-
ket tr6ga och levde i vindlande, linsformiga gingar enbart i den mjuka
och fuktiga vitrtitveden, som elter irsringarna kunde delas upp i skikt.
Efter graget hade blivit helt obetydliga spir i veden.

Enir jag av erfarenhet vet, att imagines-rester ofta Iinnas kvar i den
ved, dir eucnemider utvecklats, stikte jag efter sa.dana. De hittades till
slut - dock endast av den ena arten - pe ett par stiillen, diir veden var
torrare och angreppen flera ir gamla. Nlgra halsskdldar och tiickvingar
tillvaratogos och fdrdes hem tillsammans med konserverade larver av
brida arterna.

Yid hemkomsten granskades materialet. Till ej ringa fdrviLning fann
jag dA, att bida arterna voro nya fdr min larvsamling och att den ena att
d<ima av imagines-fragmenten maste vara den blott i ett fetal ex. frAn
Sverige {tirut kdnda Eucremis capucina ll.tlr. Aven den elateridliknande
lantypen tycktes stemma med den av Perris beskrir.na och av Reitter
(rgrr, s. zo3) och i Danm. Fauna (r9r3, s. 34) avblldade capuciza-larven.
Den andra arten slmtes mera gitfirll och liknade ej nlgon eucnemidJarv,
som fanns upptagen i den mig tilkangUga litteraturen.

En ny resa gjordes till fltrdplatsen den 7/8, d,i det gavs battre tid att
6rundligt unders<ika lS.mningarna av torralmen. Av andra insekter hitta-
des i vitrdtveden da ockse. Mycelophagus Po?uli F ., i brunr6tveden Cosso-
nus cylindricus Sahlb. (fragrnent) och Cryrcchais oblonga L. (lan'er och
puppor) samt bland hackspetthS.lens vedsmulor talrika ex . av Cnatlnncus
Buyssoni Auzal (det. S. Stockmann). Senare antrd.ffades i samma ved ett
par larver a.l' Trichoceble memnonta Kiesw., av vilka en blev puppa och
klecktes aret ddrpA. Aven har noterats kliickningar av Xestobium rulo-
oillosum De G., Anasfis Schilshyana Csiki och thorccica L., Rhyncolus
lulba.lus Sch6la}r. samI" Ercmoles ater L. och nitidipennis Thoms.

Vid den nya inventeringen bekrd.ftades de fdrsta iakttagelserna om den
rett sparsamma fd,rekomsten av eucnemid-larverna. Av den elateridlik-
nande typen (: den f6rmodade Eucnernis-larvet) iterfanns ei ett enda
n5rtt exemplar, av den andra (buprestid-liknande) likviil flera, varav nigra
sago ut att snart vilja fdrpuppas- Min Itirhoppning var ocks6, att bi.da
artema skulle finnas kvar i de vedstycken, som utan att narmare under-
stikas togos med hem fdr khckningsendamil. Vid huggning i hrigstubben
gjordes vid samma tillliille den vdlkomna uppteckten av 7 eucnemid-
puppor, som alla befunno sig i den torra ytveden i sme utgri.vda h6.lor ett
par tre centimeter utanfdr det stille, dir lan'erna hade grevt sina sling-
rande gAngar. Pupporna voro alla lika, varf<ir en konserverades och de
d,\''riga placerades i smi askar med almrdtved fdr att pi nira hill kunna
studeras under den fortsatta utvecklingen.

Dessa puppor f6n'arades inomhus till mitten av oktober men visade
inga tecken att vilja kliickas, varfdr de da flyttades dver till vinterkvarter.
De placerades sedan inyo i eldat rum den 8/r 1955- Drygt tve veckor se-
nare bdrjade de att skifta Iiirg, ftirebiidande snar klickning, och omkring
Lr*ot,tol. Ts. -lrg. 76. H. z-4, t955
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mlnadsskiftet visade sig de fSrdiga skalbaggarna, som behOvde z-3 dygn
for att bli fultt utfergade. De voro alla Euenemis ca,ucina-

Euenemis-pttppotna f6refalla vanskliga att klecka, niir de rubbats ur
sina ursprungliga kamrar. Trots den stiinta varsamhet vid behandlingen
och iordningstillande av konstgjorda puppkammare i.t var och en givo
blott tve normalt utvecklade skalbaggar; de 6wiga blevo mer eller mindre
deformerade eller ofullstindigt kleckta men kunde dndi sdkert identi-
fieras. M6jligen berodde misslyckandet till en del pe att pupporna angri-
pits av ytterst sme, nestar firgldsa acarider, som vid ett par tillfdlleu i
antal iakttogos utanp6. dem.

De fdrpuppningsfiirdiga, buprestidJiknande larvema hade ocks5. iso-
lerats i smlaskar ftjr att jag pi niira hAll skulle kunna f6lja deras ut-
veckling. En blev puppa i oktober 1954 och en annan i januari 1955. Pi
en tredje larv av samma t,?, som liir konservering kokades, brast vid
proceduren larvskinnet framtill, varvid en nistan fullgingen puppa ikte
{ram ur huden. Oviintat nog kunde jag ej upptecka negon skillnad mellan
de nya pupporna och dem, som hade givit imagines av Eacazmis capucina-
Med spinning emotsag jag nu resultatet av den fdrsta puppans klickning
i mitten av februari, men blev itskilligt snopen, di ocksi denna gav ett
ex. av Eucnemis capucina! Nigon l rviixling av larver kunde ej fdreligga,
ty den karakteristiska larvhuden lig som bevis kvar i den hila, varur
djuret klackts.

Sjelvfallet d6k nu genast misstanken upp, att den av Perris be-
skrivna larven ej tillhdr Eumzmis rtan nagot annat shkte. Men jag ville
om mdjligt fdrsdka skaffa mera bevis herfor. Egendomligt var emellertid,
att den som Enrnezris tidigare (av Perris m. fl.) uppfattade larven tydli-
gen ocksl fdrekom pi Str6msholmslokalen tillsammans med den ikta.

Det ej nirmare undersdkta, hemfdrda vedmaterialet riinte betriffarde
vinterforvaring samma behandling som pupporna. Ur detta klicktes un-
der tiden 812113 ett 4o-tal eucnemid-exemplar, som till stor besvikelse
alla voro Eu.cnpmis cafuina. Djuren hade f6rpuppats (de flesta samo-
likt ei fdrriin efter vinterftirvaringen) i vitriitveden, som de hmnat ge-
nom ntutan cirkelrunda flyghi,l. Pupphllorna, som oftast befurno sig i
enden av larvglngama, voro omkring z mm breda och 6-7 mm linga, I
flera av kamrarna hittades larvhudar, som med siikerhet kunde konstate-
ras ha tillhdrt den buprestid-liknande larvtypen. Ddrmed var det klart
bevisat till vilken art (: Eurnemis ca|uciflal denna h<irde.

Av observationem a Ira:mger , att Eutnemis cafucina i Miilardalen iiver-
vintiar antingen som puppa eller larv; det senare torde vara vanligast. I
Mellaneuropa (Horion 1953, s. 3r3) skall arten daremot bh lerdig skal-
bagge redan pl h6sten. Hos oss klacks imagon tiditt pe viren men stan-
nar liksom i Mellaneuropa kvar en tid i veden fdr att f6rst uader riktigt
varma sommardagar visa sig i det fria, dl den (enligt uflandsk erfarenhet)
kan hlvas pA. vegetationen eller ses springa omkring pi barkl6s ved av
verdtreden. Niir jag den ttlT 1955 - en mycket varm dag - inyo upp-

Entotnol-'l's- Ary. Z6- H. z-4, rgss
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stjkte lokalen, kunde inga imagines upptiickas utanpi stammen, men i
innu kvan'arande veddelar p5. marken hittades ett par levande skalbag-
gar i puppkammare. Pi en levande l6nn 6ver en m derifren fangades
emellertid samma dag ett fullbildat exemplar av Eucnemis pe en genom
hiistgnag barklds och av anobiider genomiiteu del av veden.

Liksom andra eucnemider ir den fullbildade skalbaggen mycket skygg.
Den f6rllyttar sig snabbt men ryckvis, som jag kunnat studera pe det
klackta materialet, och intar vid fara rdddsstdllningr med ben och alrten-
ner indragna och tatt tryckta mot kroppen. Utvecklingen torde ta minst
z lr i anspri.k, ty i veden pitrdffades larver av tvi storlekar, de full-
viixta Z-9 mm langa och en mindre storlek (dock mycket siillsyntare)
4-6 mm. Samma triid kan angripas flera ir i {<iljd si liinge veden har den
beskaffenhet, som tilltalar larvema.

I Sveige dr Eucnemis capucina fdrt:t kend fren Gotland (Zrtterstedt)l
och Ostergtitland (leg. C. J. E. Haglund, coll. Jansson) (Entom. Tidskr.
t927, s. 22a). Bida fynden ?iro gjorda fdr mycket linge sedan, varfdr det
iir gliidjande konstatera, att arten som urskogsrelikt dlnu lever kvar i
Strtimsholmsomredet och att dess existens der ej s)mes omedelbart hotad.

Pi grund av den bristande dverensstemmelsen mellan den av Perris
beskrivna Euctemis cafucina-larten och de som senare visat sig vara
den akta har jag jamfdrt svenska imagines-iiii med en tysk J frin Dessau,
som iag har i min samling. I friga om det yttre likna de varandra helt,
betrdffande aedeagus spiras en liten skillnad, dock knappast stt rre an
den som inom variationsgrinserna bdr vara tilllten (fig. 7). Merkverdigt
nog kan man - i motsats till andra eucnemider - p5. det yttre nestan ej
skilja ktinen it. Visserligen sdger Reitter (r92r, s. ZZl, att S lill Euene-
mis capucina skdl ha 6versidan kl?idd med mdr ka hir, Q med gula hir.
Detta gi.ller ej fiir de manta svetrska exemplar, som jag sett. BehAringen
dr dvervigande ljus hos bida kdnen. Diiremot finnes en - ehuru rett
obetydlig - skillnad mellan antennerna, som hos dl ero negot kraftigare
in hos $ med serskilt utet spetsen en smula stdrre leder (fig. 6).

Skalbaggen 6r av en helt annan byggrad en arter av sldktena Dizz-
hagus, Hypocoelus m.fl.; bland annat har den djupt insenkta antennfe-
ror nara kanten av halsskiildens undersida. Dirfdr synes det ej heller un-
derligt, att larven starkt ar.r'iker fril den rvanligal eucnemid-typen.

Den andra eucnemid-larven har jag ej lyckats kiecka. Sannolikt voro
de konserverade exemplaren de enda, som Iunnos i veden. Fri.gan om de-
ras identitet mfute alltse staillas pi framtiden. Med sakerhet rdr det sig
om en art, som annu ej iir kind frin Strtimsholmsomradet, enlitt rute-
slutningsprincipenr mtijligen om Dirrhagus l.efidus Rosh. (som i si lall
avgjort skulle skilja sig frin larven av Dirrhagus tygndeus F.\, Nemato-
des lilum F. eller nigon frin Sverige innu ej bekant eucnemid. Det bdr
bli en intressant uppgift fdr dem som samla vid Strtimsholm att s6ka
spira upp den.

I I Cat. Col. !939 st& {elektigt rohnd. i stellet t6r.Gotlaad..
Enlouol. Ts. Atg. 26. H- z-4, rg55
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r4. Om utvecklingsbiologien }eos Trichoceblc ment ,on;a Kiesw.
(Dasltctidae).

Vid en understikning av ldvtredens ved- och barkska.lbaggar i MZilar-
dalen har jag vid nigra tillfiillen i enstaka exemplar funnit en mycket
karakteristisk dasytetidJarv, som ej ar upptagen i Danmarks Fauna
(Biller X. 1938) och ej heller i nigon annan mig t kenglig larvhandbok.
Iakttagelserna ha giorts i Overgrans socken (Uppland) den r3/8 1953
samt i hakten av Strtimsholm (Viistmanland) der tol7, t4l7 och 2gl7
1953 liksom ocksi den 7/8 1954. Genom ,uteslutningsprincipenr kom jag
till slutsatsen, att det mdjligen kunde vara friga om den, sevitt jag vet,
hittills obeskrivna Trichoceble-laryen. Min viin och liirom2istare i friga
om skalbaggslarver Dr. phil. Sven Gisle Larsson vid Zool. Museum i Kti-
penhamr, som har varit vdnlig granska ett av exemplaren, hade samma
memng.

De liirsta uppltidningsftirsciken misslyckades, men sedan jag i er (1955)
isolerat en till synes fullvilxt larv i en liten glasburk och i denna lagt in
ej blott vedbiten, vari larven levde, utan even ett mosstd.ckt jordlager pA
bottnen, erhitlls resultat. Ftirpuppningen skedde i jorden och den zg maj
visade sig et Q av Trickoceble memnonia Kiesw. Larven hade tillvarata-
gits htisten ftire och uppf6dninge! agt rum inomhus, varfdr kldcknings-
datum mihinda ej exakt motsvarar utvecklingen i det fria.

Trichoceble-laruen (fig. 8) nr tillplattad och av pryd1i6t utseende, som
fullvixt 6-7 mm ling, tiU fargen vitgul med svart - mer eller mindre riid-
brunt huvud och med svarta kitinfleckar pl brdsts€grnentens ryggsida.
Fldckarna pi det friimre segmentet omgivas av ett gulbrunt, blekt Iiilt.
Sttirre delen av analsetmentet, som ir helbriiddat (utan cerci), teckes
pi dversidan av en mdrk kitinplit. Hela kroppen iir tiitt gulhirig och
benen, sfuom hos alh nerbeshktade larver, viilutvecklade; deras ferg er
vitgul med rddbrura knan och klor. Huvudet har pi vardera sidan tvi
tydliga, glasklara, ljusa punktdgon, som sitta Hngt fran varandra. Redan
pa analse8-rnentet avviker Trichoceble-larven frin nerstaende slakten.

Larven har pitrd{fats av mig i ek och alm men lever f6rmodligen ocksiL i
andra tridslag. I ek har jag sett den dels i det inre av en murkeu stam med
Lasius brunneus Latr., dels under barken av en grov, torr gren med vit-
nitved och talrika larver och puppor av Dasyles coeruleusDeG. (1318).
I alm var den rikligaste fiirekomsten (5 ex.) i en till marken nerfallen gren
med dvergivna angrepp av Scolylus laeztis Chap. Grenens ,tved Heddes

Entor,@l. Ts. )rg.76. H. z-4, 1955
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Fig.8. Iffv fraa ryggsidan av Tricho.cble ,ntmtoria Kiesw. (Vstol. Str6mshoho).
Beharinge[ utritad etrdast pl sidoma. - FiB.9-ro. Sista baLkroppssegmeote[
hos larven (ryggsidan) av g. Dolichosorna liarara Rossi (C'otska Sand6a) och to.
Desles sn belas Mijjl. (Vg. Orluada socken). Behe ngea utelaEoad. 

- 
Orig.
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under den lossnande barken (till en del var denna dock bortfallen) flick-
vis av ett niistan uttorkat skikt av svampen Polyforus laa)igalus. Ner
detta avLigsnades, visade sig Tri.chocebla-lawema i sdllskap med sva.mp
Stande microlepidopter- och dipterlarver och smiskalbaggar av sliktena
Enicmus, Corticaia, Litargus m.fl. Andra exemplar har jag funnit i en
hitgstubbe av alm med Euenemis capucine Ahr. och rovsteklar samt ett
enstaka exemplar i det inre av en murken, grov almstam med bl.a. ,4s-
cler a cinetascens P and..

Triclpcebk-lawen upptrdder s6.lunda under ganska vlixlande f6rhallan-
den. Gemensamt fdr alla lmden ir emellertid, att veden, der hrver fdre-
komrnit, har varit svampig eller murken men samtidigt ratt uttorkad och
att andra insektslarver funnits pi samma stelle. D6, Trichoceble-larven
&irtill iir mycket r6rlig, av den rvandrarder typen, kan man med fog
mis$enka, att den lever av rov. Larver, som pi nira hill och under fdr-
storing studerats hemma, ha aldrit setts fdrtdra ved eller gtira gingar i
sidan. Betrdffande deras levnadsansprl.k mi ytterligare framhallas, att
de endast ba observ'erats i ldvskog av ursprunglig typ, dar rikligt med
nurkaa eller p6. annat sett skadade trdd funnits.

Fastin bride Trichocebk floralis OEv. och memnonia Kiesw. hdra
hemma i Mdlardaten (Entom. Tidskr. r954,-s. 16), synas alla de av mig
funna larverna b<ira hiinf6ras till rzazrzozic. Atminstone har iag ej kunnat
se nigon skillaad pi dem sinsemellan och ej heller i f6rhlllande till den
uppf6dda och klickta larven.

Auszug.

Be rege zur Kenlhis der Biologie uod SFteEatik schwedischer
Kaler. ro-!4.

10. Etne Scineukeferart, dle Elch ln elnem Kokol verpuppt.
Der \rerf- kontrte sowohl in zur Aufzucht nach Haus€ gebrachtem Materiale

als auch in der Natur feststellen, dass sich die I-arve von Luilius t./rLgin.us L.
itr eitreE KoLotr verpuppt. Dies€r ist aus Natemehl, Exkremetrtetr uDd andereE
Abtall vertertigt uEd eiDem Gzolirnls- odet Cctonia-Kokon recht ehElich. Ireilich
schmaler. Wahrscheinlich ist es fiir die Isve, die nicht im IonereD des NahrunSs-
substrates 1- der har:ten Holzwand), sofldem im Nagemehl lebt, not wendiS, sich
wehretrd det Puppenruhe durch einen KoLotr gegen Feinde sowie geger allzu
grosse Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen zu schiitzen.

ll, Etne liir Nordeuropa Eeue Scol!.dde.
Aus lxockneodetr WeissbuchetresteD, die aus Halltorp auf Olard stammteD,

schliipften Ende Juni 1955 zahlreiche Exemplare von S.olytus .arpilri. Ratz.

12. Etne Kiterblocdnose ln [egerden FlchtenatAmmeD.
ID Urwaldgebiete aE Fluss Dalalvetr (Uppland) Iand de! Ve . am Ende des

SommeB 1955 unter der eusseren, hartetr Holzschale sehr alter und Srober, ent-

Entornol. Tr. /rru- z6- H- z-4, rg5s
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ndeter, auf deE Boden liegender FichteDstaEne E atet borealis Pelm in allen
Ent*'ickluDgsstadien und im leuchten, rotfauletr Holze im Inneren der Stemme
u. a. zahlreiche Irrven, Puppetr und vollentwickelte }<dler vot] Cefi.chus chrysome-
,iflxs Hochenre. Die letztgenannte ,q.rt lebt im C,ebiete auch itr KieIer, Eicbe,
Espe utrd Erle.

13. Zwei Eucnemlden aus Vestmartland.

Ifl einer Riister lulmus glaba) mit faulendem Holze itr der Umgebung votr
Strdmsholm (Vastm,anland) wurden vom VerI. iE Herbst 1954 Iarven zweier
Eucoemiden angetroffetr. Die eine dies€r Ilfvelt (Fig, 4) ergab nach Zucht im
tol$ader Jabn Euciemis ca.pucina Ahr. M€brere in detr Puppenveiegeo zur$ck-
Sebliebene Iirvenhaute stelten die ZusaEmeagehirigkeit mit dies€r Keferart
fest. Das Aussehetr der I-arv€ stimmt indessen Eit dea .A.bbildungetr bei Reitter
(19rr) und Henriksetr (r9r.}) nicht iiberein.

In ![ittelschwedetr iibenfintert Eucnerfiis capu.int eDtweder als Puppe oder
als Iirve. Das Schliiplen Iindet im F.tihliog statt. Der XaIer bleibt lange (bis
EDde Jutri oder AB{ang Juli) in der PuppeDkammer im Holze liegen. Die EDt-
wicklung dauert in Sch$eden wahrscheitrlich z$ei Jahre.

Die Aufzucht der anderetr I-arve (Fig. 5) gelang leider tricht. Welcher Art sie
angehdrt, lasst sich also noch Dicht feststellen.

Eine nf,here Bescbreibung aller bisher in Schweden gefundeDen Eucnemidetr-
larven ist liir eine spetere Arbeit reserviert.

14. Uber die EnriwtcktunEsblolollle voD Ttlchocebre ,,,e|mino',;lo
Rlesw. (Dosytealdoe).

Die hrve dieser ^q.rt ri'urde in den urstandigen $'aldem Uittelsch\r,edens (Upp-
land und \-astmanlatrd im trIahren-Gebiet) gefunden. Sie lebte im mehr oder
$'eniger morschen und pilzigen, jedoch et$as ausSetrockneteq Holze voD Eicheo
und Riistem und $'urde aus der letztSeoanDten BauDart geziichtet. Die It ve
(Fit. 8) ist Eit gr6sster $rahrccheinlichkeit eiD Raubtier.

E onol.'f s. ,1/o- 26. H- *4, ,gii


