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zo. Rhopalopus fcworatus L. (Cerambgcidae).

En av vira minst kdnda linghomingar ir Rhofalopus lern{rlatus,
som beskrivits av Linn6. C. G. Thomson (1866, s. 3o) sJ'nes ej sjilv
ha funnit arten, eftersom han i Skandinaviens Coleoptera VIII siiger,
att den mkall f<irekomma s:iUsynt i s<idra Sverige,r. I Grills katalog
(1896, s. 3r5) upptages den ftir Oland pA grundval av. ett vid Borg-
holm gjort fynd. Aven i Cat. Col. (1939, s. 93) anfdres Oland som enda
fyndlandskap. Trots Thomsons uttalande om en vidstricktare utbred-
ning av arten i s<idra Sverige torde den litval aldrig ha antriffats pi
fastlandet och ej heller pi Gotland. I vira nordiska grannllnder iir
den helt okind. Av allt att ddma dr det friga om en kvarleva frin en
gingen tids rikare fauna, en s. k. urskogsrelikt. I Iuellaneuropa har
arten blivit tagen nordligast i Preussen, och av Horion (r95r, s.38r)
betecknas den sisom numera pi de flesta platser utdcid eller ytterligt
sillsy:rt.

E{ter Grills tid drdjde det itskilliga ir, innan nigot nytt om Rio-
Palo|us leno/alus' fcirekomst i Sverige publicerades. Jansson (r9zg, s.
67) omniimner, att han 1928 hevat ett exemplar pl buskar i ndrheten
av de Iridlysta garr a jetteekama vid Ha torp. Tjugo ir senare rap
portera emellertid Lindrcth (1948, s. 4r) och Lundblad $95o, s. 74151,
att de 1946 och tg47 - serskilt det senare aret - i juni minad funnit
ratt menga exemplar av arten, ej blott i Halltorps hage utan ocksi
i l6vskogar norr derom, vid Ekerums gird, i liivii.ngama vid Greby,
ja iinda nere vid Lundtorp och Skogsby i Torslunda socken. De flesta
individen fingades pi torrt och torkande kivtriidsris (serskilt av
hassel), som lagts upp i h6gar vid r<ijning, andra pa ferska vedtravar
med avenbok, ask och andra tradshg och iter andra vid hivning i
skogsgliin tor.

Lindroths och Lundblads fyr.d ar Rhopalopas givo visserligen ej
saker upplysning om i vad slags ved arten utvecklas eller ens om
tredslaget, men de visade, att dess larver med Ira.mging borde kunna
stikas i ltivskogar p6. mellersta Oland. Detta sporrade Itirlattaren
att de fdljande iren leta elter artens larver i olika sorters ldwed,
Enlotilol.'f s. -.|ry.78. H. I, 1957
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varvid jag serskilt hade hassel och avenbok i 6tanke. Den ttlg ag16
krtintes efterforskningarna iintligen med Iranging - utan att iag de
tenast visste om det. Fdrst genom kliickning vintem dirpi kunde
faststeUas, att ved med Rhopalolus lemoralus var funnen, varigenom
det btev mtijligt att i ni.gon man utreda artens biologi.

Den nimnda septemberdagen fann jag i en ldvskogstrakt nedanf6r
landborgen norr om Halltorp nigra fristiende smaekar, som knackts
utan att helt brltas av och efter hand angripits av insekter. I ett
par av topparna observerade jag iivergivna angrepp av Agrilus och
Scolylus intricalus Ratzb. Veden hade delvis bdrjat bli nigot svampig
i ytan men var i dvrigt fast och h5.rd. I det inre upptackte jag enstal<a
laner av tvi cerambycid-arter. Den ena kunde ganska litt avskijas
som Masosa nebulosa F., medan den andra var av en typ som jag ej
kiinde igen. Nigra vedbitar med larver togos ddrfcir med hem och lades
in i kldckningslida. Denna stod ute uader de kalla hdstmAnaderna och
placerades i rumsvdrme d.et gltz.

Efter omkring tvi minader ltlz ry57\ krdp en fullt utfirgad d av
Rhofalopus lemorahas fram i kliickningsrdret. Detta gav signalen till
en mera ingiende unders<ikning av veden. Liitt uppdagades det farska
flyghnlet i en 3 cm grov stamdel med kvarsittande bark, som derefter
noggrant dissekerades. I det inre av veden hittade jag tre larver av
den dubitjsa tlpen, ddrav en fuflvext i utgriivd puppkammare, samt
en puppa, som av formen att ddma borde kunna vara Rhopalopus.
Bredvid lig larvskinnet, lilket efter uppmjukning i kokande vatten
kunde striickas ut och som med hansyn.till kekar, pronotum och annat
belanns vd.l d,verensstamma med de levande larverna. Dessa konser-
verades, men f<ir siikerhets skull ldmaade jag puppau or6rd i sin
kammare. Klickningen lyckades och gav den r9/z en nigot defekt Q
av Rhopalofus lemoratus. Imagon, som genast var mycket livlig och
lven fdrsdkte ilyga, blev ej utfergad Idrriin 4 dagar senare. Sannolikt
berodde den ej helt normala utvecklingen av skalbaggen pe att ungefer
ha-lva puppkammaren skurits bort vid snittet genom trdbiten. Man
legger ofta mdrke till att i hird ved fdrpuppade linghorningar dro
ytterst timtalita fdr minsta stiiming.

Genom de gjorda fynden av larver och puppa erhiills nu m6.llighet
att studera angreppet. Stamdelamas grovlek var z-3 cm, de hade
barken kvar samt genomgaende hird och nyligen torkad ved. Vid
angreppssteUena hade inga antrepp av Ayilus och Scolytus d.gt ntm.
Diir dessa arter funnits, var veden nigot uppmjukad genom svamp-
infektion och hyste i det inre larver av Mesosa nebu)osa. I veden med
Rhopolo|us levde i de yttre skikten ocksi en annar cerambycid, ndm-
ligen Phymatodes clzi L., av vilken ett par exemplar Hacktes. Rioy'a-
lofus-veden var i friiga om hirdhet och uttorkningsgrad mycket lik
den ved, i vilken t. ex. Xylobechus a ilafe Sc}o.dnh. och Phymaladx
pusillus F. utvecklas (Palrn 1953 a, s. r83-r84; 1953 b, s.240-243)-

+ 573!or Entonol.Ts. Arg.?8- H.r,tgii



5o

(8

Fig. r. Lariengang im Holze (Lh) und zq'is:hen Rinde und Holz (Lr), sowie Pup-
p€trNiege (W) ron Rholalopus lenolat16 L. - 

Fig. z 3. Letzte ,A.bdomiaalsegmente
der Lan-e Yotr 2. E ocenll s hsitanus L. (aus Smebnd, leg. Palm) und 3. Erocentrrs

adsfers s Mrls. (aus Sm:land, teg. Lurdberg). 
-O 

g-

Aggen 1?iggas enstaka vid nigot hil eller sir i barken, under vilken
larven till att bttria med lever. Den gaager mellan bark och ved en
slingrande, till formen oregelbunden och ofta bred gang, som mycket
tydligt firar splnten och iir fylld av brunt BnaSmjttl, stundom upP,
blandat med ljusare frin veden. Exkrementema se ut som ljusa kom.
Vid mognare Alder gir larven in i veden, och dess gang dar er smal
och igenstoppad med en tett packad massa av ljust tramjdl. I enden
av gingen, vanligen ndra vedens yta, anlagges en bigbdjd och smal
men p6 djupet rymlig puppkammare. Ftir en rr mm l6.ng imago var
kammaren z4 mm ling, 8j mm djup och 3 mm bred. Ett flyghal
hade btirjat trevas ut av lan-en men ej helt fullbordats. Ett uppmett
flygh6l av oval lorm vat 4,5x2 mm. Puppan ar [vlig, och firr att
kliickningen skall f6rsiggi obehindrat och huden normalt avldgsnas,
meste den sannolikt kunna vrida och vdnda pi sig i kammaren och
vid proceduren ta spjem mot vaggarna. Aven larven, som ar fiirsedd
med kraftigt utvecklade kry?valkar, rdr sig Htt och obehindrat i pupp-
kammaren och den del av gingen, som ?ir fri frnn gnagmjtil. Vid
studium av larvens beteende visade det sig, att den exempelvis pA
nigra sekunder kunde gtira helomvlndning i den i ltirhillande till
larvens grovlek dock ganska tranga puppkammaren. I fig. r ha larv-
geng och puppkammare avbildats.
Extotnol.'fs- -1rg. 78. H. I, Ig5Z
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En ingiende beskrivning av larven mi sparas till ett senare tillfaille.
Hd.r skall endast framhlllas nigra utmirkande drag. I frriga om typ
liknar den larven av Phymatodes lestaceus L. och niirstiende arter. Pi
en lullviixt larv uppmattes ldngden till 16 mm och bredden tiver prono-
tum till 3,5 mm. Fdrgen er ljus, nzistan rent vit, med mundelar och
en smal b6rd pe epistoma m<irka. Aven pronotum er ljust med ett
par blekgula, diflusa fl2ickar framtill. Kroppsbehiringen lir kort, fram-
till piL sidorna rett tet, till fdrgen ljusbrun. Palper och artenner av
normal ldngd, pi vardera sidan av huvudet en tydlig, glasklar ocell.
Pronotum i frlmre delen rynkigt och ratt kraftigt punkterat; i den
bakre tivergiL punkterna i fina liingdstreck. Brdstleder utan sy'nliga ben.
De 7 ftirsta bakkroppssegmenten f<ircedda med starkt upphdjda kryp-
valkar, som delas av en lengsfara och i iivrigt ha en f<iga framtrii-
dande, stormaskig natrynkning.
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zl. Ltrvettt till a^t Exoccrrtrat-*tet (Ccramblcidae'5.

I Ent. Tidskr. 1956, s. r79-r8o, har jii6rniistare Stig Lundberg med-
delat det miirkliga fpdel av E xoce rus ad,sp*sus Muls. vid Strrimserum
i syd<istra Smiland. Han fann den fd,r norra Europa nya arten i kirjan
av juli just niir den h<ill pi att kldckas ur en htig torrt ekris. Aven
nlgra fullvixta larver ti.llvaratogos, av vilka viinnen Stig varit vSnlig
iiverld.mna ett exemplar fd,r min samling.

Vir andra svenska art dt lusitanus L., som utvecklas i lind och i
sddra Sverige ej ar negon stdrre selslmthet. De bida arternas Iirdiga
skalbaggar likna varandra mycket till det lrttre, och man kunde d.i
tro, att detsamma skulle gdlla larverna. Si Idrh5.ller det sig emellertid
knappast, utan de ero ganska litta att hilla itskilda.

En god beskrivnirg (med avbildningar\ piL lusilatus-larven har Kem-
ner givit i sin bekanta uppsats om de svenska lamiinJarverna (Ent.
Tidskr. r9zz, s. 8r-r38), varfdr iag ei upprepar den h6r. UtmS.rkande
f.6r lusilanus-larven er den langsrafflade tver[sten pl 8. abdominal-

E*tomol. Ts. A/g.28. H- r, r9,z
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Fig. 4-5. Kopf und Pro.rotum de! I-arve Yon i. Rhagiutn inqui:ilol L. (aus Uppland,
leg. Palm) wd 5. Rhagiur syco?hanta Schrank (aus Smalatrd, leg. Palm). -Fig.6-7. Neuntes -{MominalseSment der l,an'e von 6, Rhagiunt ,norilax De G- (ans
Smalatrd,Ieg. Palm) u\d 7. Rhagi n Wsciahr,,l F. (aus Schottland, Ieg. 1'. Emden).

seg-mentets ryggsida (fig. 2), genom rilken marr utan svArighet skiljer
den fran lan'er till andra cerambycid-slZikten. Den saknar ben och
oceller och har 9. abdominalsegmentet obevepnat.

Niir larver Lv lusilanus och alslersus jiimfdras, visar det sig att de
i de flesta hdnseenden (huvud, pronotum, krypvalkar, beh{ring, avsaknad
av ben och oceller osv) stemma iiverens. Men tve latt iakttagbara olik-
heter linnas. Den nyssnimnda, kitiniserade tvertsten pi 8. abdominal-
s mentet ir hos adsfalsus mindre prononcerad och bestir av ett farre
antal, rett otydliga upphdjningar, som knappast ero utdragna pi l?ingden.
Och 5n viktigare ! Pe 9. seg:rnentets ryggsida sitter en mycket tydlig,
bakitriktad kitintagg niira bakkanten (Iig. 3).

Genom detta sdrmdrkehos adspersus-larven blir Kemners schematiska
6versikt (1. c., s. 136) dver lamiin-larverna ej fullt korrekt. Han avskil-
jer niimligen som huvudgrupper lan'er med och utan kitintorn eller ki-
tinplatta pA 9. abdominalsegmentet. Pi det settet skulle adsfezsuskomma
att tillhdra den ena gnrppen eJ(]h lusilanus den andra, trots att de i de
flesta andra hinseenden sti varandra mvcket nira. Oldgenheten kan eli-
mineras, om man i tiversikten (bestdmningstabellen) ftirst avskiljer sllk-
tet Exoccnhus, som karakteriseras av tver[st pe 8. abdominalsegrnentet.
-{Ila de dvriga arterna sakna denna list. Egendomligt nog omn:Lnner
Entor ol, Ts. --1rg.78. H. r,,957
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Danmarks Fauaa (Trabukte r9r4, s.gr och 94) ej fd,rekomsten av
tverlst hos E rocenbus-larven.

zz, Rhagium-lanerna med altekild hiinsyn till tl,coPhonta Sc,hta k
(Cerambgcidae).

Larverna till Rhagium inquisitnr L. oc}r rnordax De G. h<ira till de
vdlkdnda. Bi.da dessa arter aro vanliga, den fdrra i stubbar och d<ida
stammar av barrtriid, i Norrland even i ltiltred, den senare f<ire-
trideslis i olika slags ltiltred. Av vir tredje rtt, sycophanta Schrank,
som 1r sydlig och betydligt sdllslmtare, finner man imagines pi ek,
sarskilt grova och temligen liirska stubbar. Enligt utlindska kelor
skall larven ocksi utvecklas i detta trddslag.

Efter mAnga irs letande pltriiffade jag de fdrsta dagarna i september
1956 larver och puppor w Rhagium syco,haft.la i ekstubbar, dels vid
Strtimserum i sydiistra Smiland, dets i Halltorps hage pi Oland. Efter
kliickning av flera puppor och jim{<irelse av i puppkamrarna hittade
larvhudar med levande larver faststi.lldes, att dessa med sdkerhet till-
h6rde sycophaata. Till ej ringa overrashing fann jag emellertid, att
deras utseende ei stamde 6verens med den vedertagna beskrir.ningen
pa denna art (t. ex. enligt Danm. Fauna. Trebukke r9r4, s. ro4). Av
allt att d6ma har Schioedte, som 1876 besUiev syco|hanalarven
(: mo ax Fabr.), ej haft denna som fdrebild utan sannolikt ovanligt
stora exemplar av motdax-larven, Sedermera ha an&a fdrlattare I6lit
Schioedtes beskrivningar av Rhagium-larverna, sa t. ex. H. J. Kolbe
(r884).

Det er inte min avsikt att nu utfdrligt beskriva larverna av sliiktet
Rhagium utan jag skall endast i korthet ange, hur de skiljas at. F6rst
dock nigra ord om sycophan 4-larvens levnadssett, som torde vara
diligt kant.

Pi bida platsema srig jag larver och puppor i mycket grova ekstub-
bar efter tri.d som awerkats vintem 1954/55. Agglilg6ningen kan ti-
digast ha iigt rum sommaren 1955, varftir utvecklingen itminstone i
vissa fall var z-irig. De hemf<irda pupporna khcktes r4-zo/9 1956,
men imagines skulle slkerligen ha stannat kvar i stubbarna 6ver
vintern och krupit fram Idrst pi sommaren 1957. .\v larver observe-
rade jag dels ett antal fulh.uxna i puppkammare, dels betydtigt flera
av mindre storlek. Om dessa hrirde till samma kull eller en senare
kunde sjelvfallet ej avg<iras. Men mycket m6jligt er, att utvecklings-
tiden kan f6rHngas med 5,tterligare negot ar.

Larverna levde ungefir som mordax-larver (vilka ocksi antreflades
i en av stubbarna) mellan barken och veden eller inuti den tjocka
barken. Patagligt var, att sycoPhan a-larverna krevde en ganska htig
grad av fuktighet. Som smi hade de bdrjat sina gingar i stubbens riwe

Ettlo,uol. T-s. -1rg.78. H- r, t95;
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del men sedan etit st dlt djupare ned mot marken och t. o. m. gett
sig in i rotbenen, siirskilt pi undersidan. Si snart barken beglmt sldppa
veden, hade de lett sina gingar mot friskare delar av stubben. Alla
sedda puppkammare - ett r5-ta1 - hade grdvts ut i den rddaktiga,
fuktiga barken vid eller ndra markytan, i ett par fall uuder densamma
pl insidan av rotgrenar. Veden var utan svampbildningar, frisk och
h5.rd, och barken kunde endast med stor mdda briickas loss. Puppan
lig viit skyddad i en 4nnlig hila, och nigon krans av gaagspin omgav
den inte-

Enligt Schioedte och andra sklulle syco?hanlq-\arven ha 9. abdomi
nalsegmentet utdraget i vinkel med en liten tagg i spetsen, alldeles
som hos larven av mord,ax, och vara mycket lik denna- Den skulle
vidare ha hu!,udets sidor bakom dgonen starkare rpkade iir^ ntodax-
larven samt pronotum finare och sparsammare skulpterat. Uppenbar-
ligen variera de sistndmnda karaktererna.

I verkligheten har sycophanta-la*en 9. abdominalsegrnentet baket
avmndat och saknar tagg samt dverensstiimmer i detta avseende med
larven till inquisitor. Den ar silunda ej alls lik motda*lanvet.

Rhagium-arternas larver kunna itskitias enligt f<itjande:

I.

3.

9. bakkroppssetmeDtet i mittetr utdraget i vitrkel och eEdande i etr tagg. 2

9. bakkoppssetmeotet baklt auundat, utatr spar av tagg. 3
Krfpvalkar Eatt , med svagt utbildade kltttervaitor. Huvudpartiet mellan
handibelrot och anteEn mycket mdrtare etr paooaas tramkaDt. Vinkeh pe 9.
bakkropps5€gmertet trubbig, omkring r2oo; kititrtagt Lort (fig. 6)

moftlaz De G.
Krypvalkar glansande, med val al.satta, ovala eller runda klattervertor, Hu-
vudpartiet mellan mandibelrot och aateon ej eller knappast mdrkare ao pan-
naos ftamkant. Vitrkelo pA 9. baklroppssegmentet uogeflr ret ; kititrtatg ltDtre
ItiE- 7l . . Ulasciatum F.
Lever i bade l6v- och barrtred. i(I ej funtren i Sverite metr fttrekommer i Dan-
Eark och sydvasta Norge.
FuUyaxt larv itrtill 30 mm llog och 6 mm bred 6ver pronotum. Hu\.ud starkt
flattryck, IramAt mitrdre sta.k aismalnande, pl sidorna framtill kraftigt ryn-
kade. Pronotum temligeD e ergat, ljust Sulbrunt eller med tregot kraltiSare
targade sidor och (ramkatrt, stuDdom med dilfusa m6rka fleckar i bakre delen
({iC. 4) . inqrisito/ L.
Fullvaxt larv itrtill 40 mm letrg och 9 mm bred 6\'e! pronotum. Huvud svagt
vallt, {ramAt starLt avsmahaDde, pa sidoraa framtill svagare ryn}ade. Prono-
tum med sttirre fartkotrtrast och ljust gulbrun grundflrS, \'id Iramkantetr smalt
och pa sidoma blett ,ddbrutrt {Iig. 5) . sycoPhd a Schr^nk.
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AuBzug.

B€itltte zur Kenntnis der Biologie uod Systematik schwedischer Kaler. 20-22

20. Rhopalopus temotalts L- (C.ldrrlbycidac).

Dies€ -{rt koDEt itr Nordeuropa trur io urstandigen I-aubwaHern ao{ Olaod als
Urwaldrelik vor. Der Verf. zog die .{rt aus gehocktreten Eichenastetr mit hartem
Holze. Io denselb€n Astetr lebte auch Prynaroiles ahri L.La*eatatrt utrd Puppen-
'wiege \'otr ,Ri. ter oralus sind il Fig. r gezeichaet.

2r. Die Lar(err der schwedischeo E o.rrtlus-Lrte\ lcerambcidae).
Es Lommen ia Schwedei zwei Erocenlrlts-.\ rteD, ,rrsiraz t.s L. uod ads2rrsrrs }Iuls.,

vor. Die letztgeBanlte Art wurde im Sommel 1956 zum eEteDmal in den nordi-
schen Lendern gefunden, und zvar bei St:6mserurn im srd6stlichen Smeland (Lutrd-
berg, Etrt. Tidskr. 1956, S. r79-r8o). An(ang Juni schlilpftetr die Kefer aus soebetr
getrockBetem Eichenreisig. Auch eini8e voll erwacbsene Il 'en wurden gleichzeitig
gesaEmelt. Die Lanen arc'r l,'silanus rnd. ads,ersus lassen sich votrei[ander gut
unterscheiden, wie die .\bblldunSen 2 3 zeigen.

22. Die Rhagi m-lllven mit besonderer Berucksichti8utrg de! Art sycoqhdnta
Schraa]{ lC cramby cida.),

Der llerf. koDnte durch Zucht die Eotwicklungsstadied von nlagirm sycophanla
Schrank leststellen, wobei es sich zeigte, dass ihe Larve dieser .{rt Irnher fehlerha{t
beschriebe[ worden war. Das 9. AMominalsegment ist nicht 

- 
\,iei'f,j morila, De

G. _ io der Mitte vorgezogen, soodern 
- 

wie l*i inquisito, L. - 
hiaten abgerun-

det, ohne Spur von einem Dom. Eitre ausfohrlichere B€scheibuDt *'ird speterhin
erscheinen. .A.us detr Abbildungen 4-7 dorften die wichtigster trIerkmale der Rrr-
girrn-.{rten hen'orgehen.

Entomol.Tr. Arg-78. H- r, 1957


