
228 ENTO}IOLOGISI( TIDSKRIFT I957

vS]kand. Ett flertal anal],s€r vid olika tidpunkter pi iret har visat i stort
sett ftil.iande bild.

Arten dvervintrar uteslutande som larv. Att klarliigga antalet larv-
stadier pA basis av huvudkapsekndtningar har erbjudit vissa sverigheter
pi grund av att den individuella variationen er se hdg,.att stadiema
griper in i varandra. Allt tyderdockpiatt man haratt reknd' med 5 stadier.
Overvintringen sker i stadiema 3-5; I vilket stadium tivervintringen sker
beror dels pd. n?ir moderdjuren svermar, deL pe tredets exposition. Pup
por har tidigast iakttagits i mitten pi iuni och senast i augusti. De djur,
som svennar sent pa sesongen i skuggiga bestind, pibdrjar sin iiggliigg-
ning pA hiisten, men denna avbrytes snart och honorna gtir i endan av
modergingen en parningskammarlik hlla, i vilken de iii:€rvintrar. Pa
varen fortsetter de sedan att anligga modergl.ngen och.att Hgta egg.

Jag kan avslutningsvis betraffande utvecklingen sega, att-man i medeltal
kan rdkna med ca too djur per dms barklta. Dvs. en lan'behdver en
vta av r cm2 fdr sin utveckling.

I detta korta anfdralde har bara nigra problem och resultat betraffande
detta djur kunnat berdras. En utftirlig redogdrelse beriiknas vara klar
om nAgot ir.

Ndr fdrhandlingarna eterupptogs efter lunchpausen, h<ill ftirst ama-
nuens Karl-Johan Heqvist fdredrag 6ver d.mnet

Ndgot orr. bar'ktorrarnat Pdratirer,

Parasitsteklar, som angriper barkborrar, tillhiir i huvudsak Eraco-
nidae och Chalcidoidea. De kan allt efter de stadier de angriper, indelas i
imaginalparasiter och larvparasiter. Nigra steklar, som angriper puppor
och egt, er innu inte kiirlda.

Imaginalparasitema er fataliga. Hos granbarkborren (Ils lyfogra-
p&as L.) fiirekommer Tomicobia saiJrczi Rusch., Cosmophorus klugi
Ratz. och Rhopalophorus claricornis Wesm.

Den tvitandade och den f,'rtardade barkborren lPityogenes bi-
dentoius Hbst och P. quadridens Hart.) angrips av Cosnofhotus cernbtae
Rusch. Denna art gir ocksl pl den sextandade barkborren (Pityogenes
chalcograp hus L.'1. Pityogaphus-artema, framfdr allt Pityographus micro-
gaphus L., angrips av Cosno|horus cembrae R:usc}r. och C. hcnschzli
Rusch. De dubbeltigda bastborrarna lPolygraphus-arterna) slutligen ar
virddjur ftir Cosrnofhorus hlugi Ratz.

Arterna av sldktet Cosmophonts jagar barkborrarna, n6r de vandrar
omkring pi tradstammama fttr att yngla. Hiirvid fdrs<iker steklarna att
fl barkborrarna i positionen hu!'ud mot hul.ud, vare{ter de fattar med
sina kraltiga mandibler d,ver huurdet pi barkborren och lasthiLller den
under aggleggningen, som sker mellan bukplitarna med hjiilp av tere-
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bran. Den fullvuxna larven fdrpuppar sig inuti skalbaggen. Tomicobia
seifzezi Rusch., som angriper granbarkborren, utf6r egghgtningen pa
prothorax, mera siillan pi. bakkroppsidoma eller genom tiickvingarna.
Larven fdrpuppas iiven hiir i barkborren. Aggliiggningssiittethos Rha|a-
lophorus clanticonis lVesm. ir diremot inte kint, men man vet, att lan-en
lilmnar barkborren It re i6rpuppningen, som sker i niirheten av ska[-
baggen.

Parasiteringsprocenten varierar fdr dessa imaginalparasiter lrin lokal
till lokal och dr aldrig sdrskilt htig. Imaginalparasiter angrips i sin tur
av parasiter. Si iir exempelvis fallet med Tomicobia sellzczl Rusch.,
som parasiteras av Amblymerus typogafhi Rttslc.h.

Viktigast och talrikast 6ro larvparasiterna. Har kommer endast de
viktigaste att namnas.

De bida mirgborrarna lBl.astofhagus ffuile a L. oeh B. mircr Hart.\
angrips av arter av slaktena Coeloides Wesm- och Dend,rosoler Wesm-
Coeloides abdoninalis Zett. er vanligast pi den stdrre miirgborren, Daz-
dtosotcr middmdorli Ratz. pi mindre mergborren. De vanligaste para-
siterna pi de dubbeldgda bxtbonarna (Polygraphus-arterra'1 i\r Ecphy-
lus hylesini Ratz. och Pachycetas xyhphagorum Ratz. Hos den tvetan-
dade och den f5,'rtandade barkborren (Pilyogenes bidefltatus L. och P.
quadtidens Hart.) frirekommer Dendrosote/ ha igi Ratz. och Metacolus
aulloi Merc. Skarptandade barkborren (Ips acuminatus Gyll.) utsiitts
ftir angrepp av framftir allt Detd,/osokr-arter oc}r Rhoplicus-arter, likasi
granbarkborren (Ips typog/o?hus L.) -

Larvparasiterna utf6r aggHgpingen genom barken. Undantag finns.
Salunda trAnger Pachycetas-*lerra in i modergingama och angriper lar-
verna hirifrin.

Larvema lever antingen endo- eller ektoparasitiskt och fdrpupp
ningen sker i kokong (de flesta braconider) eUer fritt (chalcidider). Hiim-
mande faktorer i fri.ga om larvparasitema er parasiter av andra graden,
vilka lyckligtvis er siills!.nta.

llinga av de hdr uppriiknade stekelarterna ?ir polfiaga. Pibdrjade
unders6kningar skall kanske klarl?igga, om det med tanke pi deras poly-
fagi er miijligt att genom skogliga etgerder 6ka deras antal.

I anslutnirg till fdredraget nimnde ftiredragshillaren, som svar pe en
{riga av lS.roverksadjunkt Einar Kleibeck, sfuom ex- pA indifferenta bark-
bolrar Hyl,utgo-ps palliatus och vissa lryksrrs-arter, samt meddelade pe
frlga av professor Kangas, att det finns tve Coeloides-arter ptL Blasto-
fhagus minor.

Sektionssammantrd.det avslutades med ftiljande f6redrag av dver-
postexpedit6r Tor-Erik Leiler:
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