
Coleoptera i brandskadad skog vid
nedre Dalilven.

Medan snd iinnu fl?ickvis lag kvar pi marken gjorde jag den rr april
1954 tillsammans med mina gamla viinner Hugo Eliasson och A. N.
Sand6n en tur till ett omride, som ett par ertionden tidigare ofta utg_jort
melet fdr vira exkursioner - rurskogs<iarna,r omking Bitfors i Alv-
karleby socken. tr{ycket hade frirdndrats sedan rg3o-talet: strendema,
skogen, ursprungligheten och bland annat ockse settet fdr huggningama
och skogens fdryngring. Man hade tiirjat ta upp hyggen och pA dessa
ldpbrenna ris och amat avlall efter arwerkningarna. Pii en plats hade
det ej gAtt alldeles efter beriikningarna. Stora frtitred av tall hade brints
se hart, att de skadats av elden, och detsamma gdllde ett betydande
antal medelgrova ekar, som vid avverkningen lamnats kvar ftir att viixa
in i det nya bestendet. Enstaka tallar och ekar hade dessutom wekts
omkull av den i dessa trakter mycket ftirtidande stormen i januari 1954.

Redan en hastig besiktning visade, att her var ett litet htressant
omrdde fdr koleopterologen, sarskilt om jiiml6relse gjordes med faunan
pl brandlilt i Norrland. Diirftir kom samma plats att besdkas iiven under
sommaren och h6sten eller ndrmare bestamt den 4 juli och rz september.
I det f6ljande skall jag i korthet redogdra fiir de viktigaste iakttagelserna
tiver skalbaggar i de brenda traden och stubbarna.

Omridet hade varit be!.uxet av trov tall- och granskog i blantlning
med ek, bjdrk och asp. Avverkning hade iigt rum vintern r95r/52 och
brdnning viren 1952. Marken var smAkuperad, starkt stenig och blockig
och av h<ig bonitet i sankorna, der grusmorenen {<irekom blandad med
sviimlera frin den narbeHgna alven. I stora delar av hygget lig markytan
ennu svartbraind och kal, i andra hade en frodig fuktiingsvegetation
trtirjat invandra, i vilken s6dana vexter som Valeriana oflici*alis,
Thaliclrum flatnm, Lysimachia tulgaris, Solanuot du,lcamara, Scrofhu-
laria, Angelica ocb Calamagroslis-arter dominerade; ej fuktiga partier
hade be61mt invaderas av Cirsium- och Senecio-arler, Chntnaenetion,
Rubus idaeus och saxatile och andra vanliga <irter pi brdnd mark.

I de brdnda, oltast mycket grova stubbarna av tall och gran domi-
terude Melanophila acuminald De G., som 1953 till stdrsta delen Hrnnat
stubbama och rg54 blott hade enstaka lan'er kvar. I tallstubbarna
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Fig. r. VareD 1952 brent hySge vid BA.tfors, Ah'karleby socketr (Uppland). L6r-
grutrdeD eo torkande ek med under den kolade barkeD talrika lar.'jet ay Cucuius
c;nnaberinus Scop. och i ti\'ri8t utbiedda stamangrepp ar Plagiorlolrls derlitlts L.

,r/+ 195,1. - Foto: fitrf.

hade arten haft en svAr konkurrent om platsen i Acanthocinus aedilis L.,
aven den arten mestadels fdrdigutvecklad fdregiende iir.

De brinda ekarna i dimensioner frdn zo-5o cm hade ej genast torkat
och ddtt, Men elter starka angrepp i de tivre stamdelarna ungefdr ned
till z i 3 meter river marken, ibiand ldgre, av Plagionotus detritus L. voro
de nu i stor utstriickning dtiende. Det var ganska petagligt, att denna
langhorning, vars angrepp r<ijdes av att hackspettar flitigt bearb€tat
stammama, undvikit den briinda barken och koncentrerat angreppen till
de stauen, dit elden ej natt. Branningen torde likviil ha varit den direkta
orsaken till angreppen, som haft fdrddande verkan pi treden. Den
brdnda barken r.ar ingenstd.des sii tjock, att den skulle ha hintlrat angrepp
av arten. Den rt/4 och e1,en under sommaren ftirekommo stora och
medelstora larver av Plagionotas deltilis leger.dornligt nog blott denna
art, ei Pldgionotus olcualus L. oc}r Cl1|us ariais Ll. Den 4/7, som var
en varm solskensdag, iakttogos imagines pi stammama- Redan som-
maren 1953 hade dock en de1 fardigutvecklade exemplar limnat
ekama. Artens utveckling hiir var alltse r-2-erig.
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42 ENTOMOLOGISIi TIDSI(RIFT I955

Fig. 2. \astan mansb6g ,uldeogsvegetatioo pe ett varen 1952 braat hygte vid
BAt{ors, Atvkarteby sockeo (Upplaad). 4lZ rg54- - Foto: I6rf.

Nigon noggrannare undersdkning av ekamas skalbaggsbioc6noser
kunde endast gdras i stammarnas nedre del (ungefir upp till z m:s hdjd).
Barken lossnade Htt, der den blivit hart brand, men satt eljest mer eller
mindre segt fast vid veden. Dema var i ,tan temligen fu]tig hela som-
mareD och fickvis dverdragen med mtigelsvampen ?zici od,erna lignorum.
Pe en del av stammarna hade liksom pi briirda ldvtriid i Norrland vAxt
ut klungor av svampen Daldinia lubercsa.

Ftiljande arter, av vilka de med * f6rmerkta ha tydlig dragaing till
brainda tred, iakttogos:

Pterostichus oblong<tpunclatus F. - F6rutom imagines den rri4 och
4lZ e\ pnppa den rz/9 under bark vid basen av ett tred. Den kliicktes
den r8/9 och ldmnade en hona, som efter mindre iin ett dygn var fullt
utfergad.

+Agontm quadri|ttictalum De G. - r ex. rr/4.
Phloeonomus mtnilicornis Gyll- - r ex. rr/4.
Ph- laP|onicras Zett. - Mycket allmiin, serskilt rr/4.
Ph. Siiibergi A. Strand. - Ej selsynt rr/4.
Ph- |anctileflnis'fhoms. - Ej sdllsynt rr/4, 4lZ och r2lg.
Orthoperus improlisrs Bruce - Alknan rrl4 pL Trichoderma lignnrum.

Entotlol. Ts. -lr!.;6. H. I, ry55
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O. puntlatrs Wank. - r ex. tillsammans med fdregiende art.
Nudobius lenlus Grav. - Flera ex. trl4och^a2lg.
Gabrius splend.idulzs Grav. - Ej sillsynt rr/4 oeh rzlg.
Hylocyptus pulicarius Er. - r ex. 417 oc}]. t ex- tzlg.
.Pladasa abato Sahlb. - Mycket almen, sarskilt rr/4.
Homalnta Plara Gyll. - Allmiin u/4 och ej sii[synt r2/9.
Anottngaalhus cusfklatus Er. - Ratt a[miin 1.a14, 417 och r2lg.
Plalysorna de|lanatum Gyll. - Flera ex. 4/7.
Mal.achius biluslulatus L. - Larver ej sdllsynta rr/4, 417 och tzlg.
Malthodes-sp. - Enstaka larver rz/9.
Adelaceru lasciala L. - t Q tzl9.
Elalet pomorum Hbst. - 2 994lZ,De bd.da sistnimnda artema hade

ei utvecklats i traden utan sannolikt xikt upp dem fdr eggEggning.

'Melano?hila acuminataDe G. - l-arver ej sdllsynta pl rotbenen rr/4.
Imagines klickta i maj.

Ctysoboth/is atlinis R. - I tvi tjockbarkiga och druru grttna, grtiwe
ekar (ca 45 cm) flera stora larver inuti barken. Tve larver av $unma
art segos ockstr i en br?ind, liggande bjtirk i nnrheten. Deras gangar
voro i denna inskurna i splinten.

Agilus suhicollis Lac. - I de bdda nyssnlimnda ekama rAtt talrika
larver i det inre av barken. Artbestdmningen kontrollerad genom sam-
tidigt fuma imaginesfragment.

Glischrochilus qtadripunctalus L. - Larver allmiinna, imagines en-
staka.

Rhizclhagus disPar Payk. - Ej selsynt.
Rh. nitidulus F. - r ex. rr/4.
Rh. cribratrus Gyll. - r ex. 417.
Cucuius cinnaberinus Scop. - 

Den rr/4 z imagines (QQ) under barken
pA ett rotben. I-arver av olika storlek rett aumenra i flera av triiden,
tillsammans med lika stora larver av Py,tochroa coceinea L-

.Laemo0hl.oe*s ,luticus F. - Den 417 en larv under kolad bark vid
basen av en Daldinia+vamp, den rz/g en imago-

'Cryftophagus corlicilus Thoms. - Enstaka ex. rr/4 och rz/9 under
sotig bark i ndrheten av Dallinia-svamprr.

.Corticaria linearis Payk. - Ej slilts]'nt pe ved,'tor med Trichoderma
lignorum.

C. Eppelshcimi Rtt. - 2 ex. 4lZ.
Lirargras conncxrs Geoffr. - Allmiin; larver den 4/7.
Syttchita humaalis F. - Enstaka larver i tjockare bark den rz/9.
Ditonm ffenala F. - Rett allmln; larver den 4/7.
Ceryl,<tn histenid,es R. och lertugineum Steph. - Ej sensynta.
Lyclus linearis Goez. - Den 4lZ },.dllo talrika irrlagines pA att borra

sig in i veden, sArskilt ddr denna blottats genom tidigare barkskalning.
Aven pd andra platser har ,at s€tt, att Lyclus-arter. gerna angriper
brandskadad ekved. I-arvgingama likna Anobiurn-arlenas och anl?iggas
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etminstone till en ttirjan i vedytan. Ur i augusti 1953 fran Overgrans
socken i Uppland hemfdrd, angripen ekved kli.cktes imagines vAren derpa.

Pyrochroa coccinea L. - Enstaka fultbildade ex. pe stammarna den
417, larver tillsammans med. Cucuius (jfr denna art).

*Salpingus ater Gyll. - Iakttagen blott den 4/7 men de ett 2o-tal ex.
i eller under den kolade barken.

Rhinosimus rulicollis L- - Enstaka imagines och lan'er den 4/7.
Plagionotus delrilus L. - Se ovan.
+Plalyrrhinus zesizosls Scop. - Larver (mest mindre) den 417 i tot-

f:istet av svampen Daldinia luberosa.
Trypodenfuon dornesticut t L. - Den rr/4 talrika imagines, som voro i

fird med att borra sig in i veden. Arten htir till de tidigaste virinsektema
och iir i verksamiet redan Diir temperaturen stigit till nlgra grader iiver
nollpunkten.

De briinda tallarna inventerades ej lika ingtende som ekama och
enbart vid det sista besdket pe platsen (r2i9). Fdr dessa tred anges blott
arter, som voro mer eller mindre dorninerande:

+Melanophila cyanea F. - Denna buprestid synes ocks6 btira betecknas
som en art med tydlig dragning till brenda tred, emedan den fdrekom
alln;int i de vindf6llda men i kronan :innu grdna tallarna veden var
alltsa Irisk - och Idrut endast iakttagits i enstaka exemplar vid nedre
Dal2ih,en. .{ngreppet r.arierade negot med barkens beskaffenhet. I
tjockare skorpbark liipte lawgengama huvudsakligen inuti barken och
gingo blott undantagsvis mellan bark och ved; i tunnare skorpbark
kunde de ndstan uteslutande vara beldgna mellan barken och veden, som
gr-unt Ierades av de oregelbundna, tilltrasslade gangarna. Aryreppstat-
heten var-stundom sa stor, att 4-5 larl'er rdkaades per kvadratdecimeter
barkyta. Aven staende tallar hade angripits, dock ej st starkt son vind-
fdllena, pi vilka angreppen koncentrerats till de med skorpbark tackta,
solexponerade delarna. Fdrpuppningen slmtes stadse komrna att eta
rurn i barkens inre, dit talrika fullvuxna larver begil,it sig. Larvema
varierade negot betralfande storlek men tillhdrde sannolikt samma kull.
Utvecklingen torde ddrfdr vara r-Arig. - I sS.llskap med cyanea-larverna
iakttogos dels Thanasitnus-\arver, dels her och var Pissodes-larver, av
vilka de flesta redan inrett puppkammare i splinten.

*Stefha oqachys lizearr's Kugel - Rdtt ovd.ntat 1.ar det att finna denna
de nordsvenska brandfiiltens specielta skalbagge si ldngt sdderut. Den
f<irekom ej blott enstaka utan i vissa tallar, dock endast stiende och
annu ej dtida, aumant. Mycket utmirkande lijtr Stelhanofachys-arlefl
l,ar, att den enbart levde i den ytligt kolade, tjocka skorpbarken. Ofta
kunde man ej ana, att den fanns i barken; ibland riijdes den av i spring-
orna uttrengande gnagmj6l. Vid unders6kningsti[fe[et (r2/9) antref-
fades imagines och [aner i olika storlekar. De korta, oregelbundna
gengarna genomkorsade de inre delarna av barken och nidde hdr och
var ocksi fram titl spliaten. F<irpuppningen dgde rum i barken, och At-
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Auszug,

Lttlotnol.'l s. .1r9. i6. H. r, t95S

minstone en kull skalbaggar (mdjligen samma som kvan'arande imagines
tillhtirde) hade redan Hmnat treden. Hi.rav framglr, att utvecklingen i
detta iall ej tiverstigit 2 er.

Asemum strialum L. - Medelstora larver van.liga i ei ddda stammars
nedre del, sarsk t pe rotbenen. Mdnga av larverna htjllo pe att grava
sig in i den friska veden.

CriocephalusaP. - Som fdregAende art.
.Monochamus-sp. 

- Medelstora larver, som voro i fdrd med att borra
sig in i veden. Levde htigre upp i stammarna An de beda ftiregtende ar-
terna, i savii.l stiende som liggande trid.

Orthatomicus proximus Eichh. - Mycket allmin under den tunna
barken pi. torkande och ddda vindfiillen.

O. suturalis Gyll. - Tillsammans med {tiregAende art men betydligt
siills]mtare.

Av artlistan framger, att ett brandfiut i Mellansverige kan i stort sett
uppvisa samma coleopterbiociinos€r som i ttvre Norrland- Me.nga av de
skalbaggar, som ha tydlig dragning till brandskadad skog, ero uppen-
barligen gemensamma ftir stora delar av vArt land. Men man frAgar sig
var dessa insekter hAlla till normalt, di brantlskadad skog ej finns att
t ke, och hur det iir mtijligt, att de pi en trakt, ddr de f6rut blott sa[-
synt eller ej alls iakttagits, pl6tsligt kunna upptrada i stort antal-

Flera av de allmdnna arterna, sesom Melanophila acuminata och
cyanea, Ste|hanpPachys lircolis och samtliga cerambycider, voro inom
det undersdkta omredet farliga skadedjur fdr triden. Utan deras an-
grepp skulle sikerligen sttirre delen av de nu torkande eller redan ddda
stammarna ha klarat sig. Den ekonomiska f6rlusten blir en stdrre dari-
genom, att tallarna skulle tjenstgtira som frdtred, vilka ej kunna er-
sittas med nya, och ekama ennu ej nett de dimensioner, dii virket be-
talas med hdgt pris.

Der Verf. untercuchte die Kaferrauna vom Feuer beschadigter Eicheo uod
Kiefern am Fluss€ Dalalveu im ntirdlicbste Uppland. Itit . sind jene
Arte[ bezeichnet, die vorzugsweise in solchen Baumer leben. Diese
Arten sind im grossen und ganzen in llittelsch*'eden die gleichen wie in
Nordschrveden.


