
Skalbaggar i ved av murgriina.

THT IIF] P,\Lf I,

Pi 0land Itirekommer murgrdna (Hdera helix L-) flerstides vild-
vaxande i skogsbestinden. I d,ns nordligaste del vixer den pi Bdda
kronopark ymnigt inom ett naturfredat omride med gammal tal.[- och
graaskog och i denna inspriingda il&iga ekar. Den bildar der antingeD
mattor pe marken eller kliinger l?ings trzidstammarna, ej sillan llngt
upp i kronorna. Stundom ero stammarna helt inkliidda i ett tett net-
verk av murgrcina. Detta kan ldrorsaka vdrdtrdden fysiologiska skador,
lilket )rttrar sig i nedsatt tilvext och sjukligt utseeude. Ftirmodligen
teppa murgrdnans iistrdtter till barkporerna och fdrsvira andningen -en regelrett strl,?ning av viirdtriiden.

De hirda vintrarna i bdrjan av rg4o-talet dddade pi norra Oland
i stor omfattning murgrdnans ovanjordiska delar, men nya livskraftiga
skott ha sedan dess skiutit upp, sa att viixtens fortbestAnd fdr ner-
varande kan anses Iullt tryggat. De torra murgrdnstammarna hanga
som lianer annu kvar i treden och ge bestandet ett ovanligt och ganska
mirkvdrdigt utseende. Lengst ner mot marken har veden ofta bdrjat
ruttna och iivergii i en ljus eller rddaktig, fuktig rdta, men i <ivrigt
iir den hi.rd och fast och av den soltorkade beskaffenhet, som brukar
locka anobiider. Ilurgrdnstamrnarna ni ej siltan aktningsvirda dimen-
sioner. Nigra av de grdvsta voro vid basen 8-ro cm i genomskarning.
Men si var ocksi ildern imponerande. Pe en knappt 5 cm grov stam,
som kapats en meter fri.n marken, rlknade jag 42 ersringar.

Utomlands - i Danmark och Tyskland och ennu l:ingre sdderut -finnas Atskilliga ved6tande skalbaggar, som gerna hilla till i torra
murgrtinstammar. Si anger t. ex. lrictor Hansen (Danm. Fauna, Bd 56,
r95r, s. 2ro och 2321, att Ochina ftitloides Marsh. och Ptinus lichenurl
Marsh. sirskilt skola ldrekomma i Hedera-ved, och i Tyskland finnes
etminstone en skalbaggsart, -4nobiun hederae Ihssen (Kol. Zeitschr.
1949, s. ro-j-roS), som uteslutande har klackts ur sidan. Med den
inskrdnkta utbredning som vildvixande murgrdna har i virt land ir
,u knappast att venta nigon rikare fasettering av faunan i dess ved
och vel ennu mindre nigon speciell skalbagge. l{en di redan en flyktig
granskning fisade, att de torra murgrdnstammarna vid B6da i rdtt
stor utstrickning voro angripna av skalbaggar, gjorde jag med revir-
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Kiefern- und Fichtenwald mit EIeu. StaatstYatd R da, 6land. 5/5 r955. Phot.: \'erf

fdrvaltarens, jegmastare P. G. Arnes, vih.illiga tillstend en liten under-
sdkning pi platsen. Den utfeirdes under ndgra timmar den 5/5 och
r7h I955. F<ir klickning av andra arter samt ftir att narmare studera
larver, puppor och gnagbilder tog jag med hem murgrd,nved av olika
beskaffenhet. I tva. ars tid har denna varit under observation och
torde ej ltlngre ha nagot nytt att ge. Ddrfdr kan det mlhinda vara
av intresse att nu hgga fram resultatet av unders<ikningen, emedan
nigon liknande - savitt iag vet - ej tidigare utfdrts i Sverige.

Redan fr6n biirjan skall sigas ifrrin, att nigot f5ttd av ovintat slag
ej gjordes, ej heller av arter som ha specieil dragning till murgrtinved-
.{lla arter iro gamla bekanta frin ldvtrddens ved. Men den artlista,
som har fdljer, iir iind6. inte utan intresse. Den utgdr niimligen en
provkarta pe arter, av vilka de Ilesta ha lrtterst ringa ansprik pi.
fuktighet hos nd.ringssubstratet.

Opilo nnllis L. - En larv i anobiid-gingar d.et 1717.
Hyloganus cinctus Payk. - Enstaka imagines kvar i puppkammare

och rett manga larver i de undre fuktigare delama av veden den 5/5.
De uppeh<illo sig ne.stan alltid vid cerambycid-angreppen, men i,tan
av veden, mest der bark iinnu satt kvar.

Melanotus caslanipes Payk. - Larver i det inre av rddmurken,
fuktig ved vid mark].tan.
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Megalama uulab L- - Flera larver i ved med gamla angrepp av
anobier den 5/5. Ett par imagines klicktes senare.

Ctesias serra F. - En koloni lawer den t7l7 i en grov stam med
kvarsittande, kis bark och gamla angrepp av aaobier.

Hedobia imlerialis L. - En av de dominerande arterna i torr och
hah,torr, hl.rd ved av olika dimensioner. Larverna leva i ytan av
splinten, som firas av de oregelbundna gingarna. De gdra sig vid ftir-
puppningen en ljus kokong med fast och seg vegg, i vilken imagon
efter klickning pi sensommaren i regel oyerviltrar.

Xeslobirm rulotillosum De G. - Likaledes alLlen i grdwe stammar
med fast, f6ga rdtskadad och mycket seg ved. Diir barken sitter kvar,
kunna larvgingama liipa i ytan av veden men gi eljest djupare in
i denna.

Anobium pertrhur L. - Var ockse vanlig i det inre av mindre Iast,
rtidmurken ved.

Ptinus rulilcs Ol. - Angreppen av denna art ero ganska ytliga
och drabba endast svampinfekterad ved, som btirjat mjukna nlgot.
Enligt utlantlska uppgilter skoLa larverna leva av avfall (larv-, pupp-
hudar o. d.) i andra insekters gingar. Mina iakttagelser bide hir och
p6. andra stelen tyda emellertid bestiirtt pe att larverna treva egna
gingar, alldeles som anobiid-larver, och att veden utgdr deras ftida.

Anaspis thoracica L. - En och annan Anaspis-laru pAtrdlfades i
cerambycid-g6.ngarna, men blott arten thoracica kliicktes (r ex.). Aven
om dessa larvers biologi rader oklarhet. Det antas i allminhet, att de
leva av murket tri eller mdjligen svampvdvnader. De fdra dock ett
helt annat levnadssitt an treatande larver, som bruka vara bundna
till en bestS.md plats. lrlrs2rs-larvema aro mycket rrirliga - ungefd.r
som de snarlika Ditoma-lt*erna - och vandra omkring i andra in-
sekters gingar. Mycket talar ddrftir fdr att de aro rovdjur eller lt-
minstone aYf allsAtare.

Alastcrna labacicolor De G. - NAra marken, diir veden var fuktig
och svampin{ekterad, hittades talrika larver i det inre av stalnmen.
Sedermera k.licktes ocksl imagines.

Ercmobs attr L. - Ett och annat kEckt exemplar ur den murkna
ved, der etskilliga angreppsstaillen med larver iakttogos.

Artldrteckningen visar, att Eurgrtinstammarna aro utsatta fdr ett
intensivt fdrstdrelsearbete av skalbaggar, vilket silerligen pigatt sedan
de bdrjade torka och som torde komma att fortsatta tills ingenting
mer eterstir av veden- Nd.got kan viil faunans sammansettning vada
under dessa ir, meu i stort sett blir det - etminstone vad betrf,flar
anobierna, som spela den stdrsta rollen - de arter som varit med ften
bdrjan, vilka even komma att slutltira ftirst<irelsen. I regel hade de
vedetande anobierna delat upp stammen mellan sig, sl att de ej l6re-
kommo blandade med varandra, I ett IaU observerades, att en art
kunnat eftertreda en eller ett par andra. Detta gillde Anobium per-
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linox, som pa nigra stelen hdll till, ddr Hedobia och Xeslol,rlzr ftirut
varit. Ett negativt drag var, att ingen av de smi Anotium-arlerna
l|utctaturn De G., nitidum F. och fuh:icorue Strm) fanns i veden. De
hade kunnat ventas i de hirda, barkltisa partiema.
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Auszug.

Kdl.r in Eicuholz.

Der ver[. utrtersuchte bei lLtda auf Olatrd in den Jahreo r9-5j-57 die Ka(eriauoa
in ve.ho.Ltreten Stammen voE Efer lHedcra hzliz L.). \-on detr im .{uslande telun-
denetr, sFziell in Efeu lebeaded Kefelarter lwie O.hrna ?tinoides Marsh., ,'lrobiirrr
)v.lerae l}rs*n Lncl Ptifius lichc u llarsh.) scheint keitre dort vorzukommefl.
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