
Om artbestlmning av larver och puppor till
trldskalbaggat.

THTTRE PALfI

I olika sammanhang har f<irf. fdrut framhe it den stora betydelsen
av att vid studium av tredskalbagtamas biologi ta tillvara och s<ika
fixera de tidigare utvecklingsstadiema. Ftirst dd.rigenom kommer man
de olika arterna nerrnare in pA livet, fir inblick i deras lerrratlshis-
toria. och den lagbundenhet som ofta utmarker denna, samt kiinnedom
om de krav en art har pe skogstyp, neringssubstrat, milid m. m. Giiller
det skadegtirare pa trad och plantor er det sielvklart, att man mtste
kiinna det ifrlgavarande djurets biologi si ingiende som miijligt. Ty
blott di kan bekempningsmetoder med framging anviindas. De satts
med utsikt om biista resultat in mot nigot sirbart i insektens liv, pi
det sett och vid den tidpunkt, di de viintas ge stdrsta effekt.

Men naturligtvis er det av stort varde att ocksi lira kiinna i skog-
ligt avseende mera indi{Ierenta arters biologi: fdr att f6rte samspelet
i naturen, erhilla en vidgad och ftirdjupad syn pi de mi.Lnga fasci-
nerande problem skogen och insekterna gdmmer och helt allmdnt fdr
att skafla fram fakta som i sttirre sammanhang kan vara betydelse-
fulla att kenna. .{rbetsiaitet ar oandli$ rikt, och iiven amatdren har
mttjlighet att pA detta omride g6ra en insats.

Vid ett f<iregiende tillfele (Ent. Tidskr. 1953, s. 5r-6o) har jag be-
nirt tekniken vid uppffining och kliickning av tradskalbaggar samt
ocksi givit anvisning om konservering av lan'er och puppor. Denna
ging skall jag uppehilla mig vid en speciell sida av samma sak och
s<ika limna nigra pi egen erfarenhet gmndade riLd och vinlar i en

- som det synes mig - sdrdeles viktig angeligenhet. Det giller art-
bestemningen av larver och puppor.

Mingen borde kunna lockas att prdva uppfcidning och kliickning av
tradskalbaggar, emedan han enda-st diirigenom har utsilt att komma
tiver imagines i stdrre autal av selhynta arter och kanske ocksi av
sidana som han aldrig ser i det fria. Men ennu angelagnare er att
titlvarata sakert fixerat material av larver och puppor - 

giima ocksl
av egg nar tilllZille ges - ddrfdr att 1'ar kunskaP pi detta omride
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befinner sig i begynnelsestadiet. Ett mycket stort antal larver och pup-
por - lven ti]l stdrre arter - ar {ortfarande okiinda eller pi ett ofull-
standigt, ja ibland helt ielaktigt s?itt beskrivua. Det seuare torde i de
flesta fall bero pa att beskrivaren t r o t t sig ha haft att gdra med larver
och puppor till den och den arten, medan det i verkligheten varit frriga
om en annan art. A aldra sidan miste i rettvisans namn frarnhillas,
att det ocksi linns minga mycket goda och tillfdrlitliga law- och pupp-
beskrivningar. Litteraturen derom er emellertid splittrad och svir<iver-
skidlig samt ofta sviritkomlig. Dessutom Iir man ta med i beriikningen,
att menga larvarter och iinnu flera puppor allti2imt ir obeskrivna, var-
igenom osakerhet vid bestdmningen lett uppstir, sdrskilt betriffande
artrika sliikten. Man kan nAmlgen ha att gdra med en kanske dnnu
obeskriven larv eller puppa, vars utseende ratt viil passar in pi be-
skrirrringen av en ndrstlende art.

Om man inte med absolut visshet kan tyda eller lita pl dldre be-
skrivningar, btir man fdr bestamning av larver och puppor viilja kIiick-
ningsl6rfaran det, som - rett skdtt - ger hundraprocentig sdker-
het om arten. Det maste ockse sagas vara eu fd.ngslande uppgift att
samtidigt s<ika bringa klarhet i frigor om arternas nirings- och ut-
vecklingsbiologi. Man kan di gi tillviiga pa ungefer ltiljande satt.

Vid uppf6dning av trd.dskalbaggar samlar man sjiilvfallet ej okritiskt
in grenar, murken stanved, tickor och annat utan att f6rst fdrvissa
sig om att det finns larver eller puppor i dem. Ej heller tar man hem
vilken ved som helst med ftirstadiema i utan arbetar vel i regel efter
en uppgjord plan, som exempelvis gir ut pi att undersdka ved av visst
tridslag, viss beskaffenhet, brdnda trdd, torra grenar i kronan eller av
svampiga stam- och grendelar pi marken. I kEckningsHdoma hales
det olika materialet ay ved och armat i sair fd,r att man skall und-
vika fdrviixlingar. De larver och puppor som hittas vid fiiltarbetet b6r

- med data ptijaktigt noterade - konserveras, Sven om man ei alls
kanner igen dem. De kan, nir artidentiteten faststalts genom k.hckning.
bli ett virdefullt tillskott till annat material. Vid sidan om puppan
Iigger ofta lanskinnet, som likasa bevaras. Si mycket som mdjligt kir
larver och puppor ftir uppftidning och kldckning l5mnas or<irda i veden.
De er ofta mycket kzinsliga f6r att sttiras, szirskilt pupporna.

Lyckas klickningen och den fdrsta skalbaggen visar sig i lidans glas-
rd,r, er det tid att genast skrida till handling. Trabitarna plockas fram
och granskas, och det brukar ej vara svirt att upptecka det firska
flyghilet. Genom fiirsiktig karrning i bark eller ved sd,ker man reda
pi. puppkammaren. Den dir eventuellt kvarliggande pupphuden till-
varatages, ehuru den ofta ej erbjuder stora mtijligheter att studera ut-
seendet hos puppan. Ibland ir den dock fdrsedd med karakteristiska
borst, utskott o. d. och kan vara bra att ha 16r jemfdrelser. Sedan Iiiljer
man larvgingen fri.n puppkammaren om mdjligt inda fram till be-

Diir erhlller man uppfattning om hur det hela b<irjat, med
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a.ndra ord var och pe v ket sett egget lagts. Har flera skalbaggar
kHckts, kan proceduren upprepas. Vid den minutidsa undersdkningen
f<irs noggranna a[teckningar om vad man sett som ar av vd.rde att
mimas.

Eftersom individen i regel ej lever ensam utan i sdllskap med andra,
liter man unders6kningen gi vidare och letar efter larver och puppor
till den ifrigavarande arten j samrna eller liknande ved som den flyg-
hrilet fanns i. Detta sker i vetskap om att ftirpuppning och kliickning
av en art vanLigen ir utstreckt under ett par tre veckor, ibland iinnu
langre. Drdjer man med undersdkningen till dess skalbaggar klickts
under ldngre tid, riskerar man att komma f<ir sent med densamma.
Har man nu tur, hittas bide puppor och IuUvaxta lan'er av den ifti.ga-
varande aden. Men sidana kan inte utar vidare godtas som tillhtirande
denna. Man bdr ha bevis i en eller annan form. Eljest kan misstag
beg6s. Om ett par sidana som drabbat mig sjiilv vill jag i korthet
berdtta. Visserligen gillde det i ena fallet ej triidskalbaggar utan en
familj, vars larver och puppor jag ej nirmare kiinner, men det hela
iir ej mera ursiktligt i<ir det.

Vid ett ti fele skrev jag tiJl min gamle vin Carl H. Lindroth, att
jag funnit larver och puppor av Europhilus luliginosus Panz., vilka
han var intresserad att fi se. De hade ta8its tillsammans - och en-
dast dessa - i ett vegetationsrikt kirr under den l6sa barken av torra
siilgar. Larvema var fdrdiga att I6rpuppas och befann sig pi samma
stelle i treden som pupporna, ett litet stycke ovanftjr stambasen. Diir-
f6r tog jag ftir givet, att de hdrde ihop. Samtliga larver konservera-
des, medaa ett par av pupporna hdUs levande och kEcktes efter negon
tid och visade sig vara Eurofhilus fuligittosus. Nlr prof. Lin&oth fitt
hela materialet i sin hand, kom tarnlgen omgiende det sndpliga be-
skedet, att lan'ema ej hade med Europhilus att gdra utan tillht rde
Oodas, sannolikt arten hetofioid.es F. Min slutsats hade varit f6rhastad.

En annan ging fann jag i en myrstack talrika imagines av Palo-
rus depressus F. v. lormicelicola Munst. och likasi talrika exemplar av
en liten vit skalbaggslarv - den enda obs€rverade - som det leg nara
till hands tro skulle vara larven till den ndmnda arten. Di k?inde jag
ej mycket till heteromerlarver, men s€nare har jag kunnat faststilla,
att larven ej 'dr Palorus utan den liitt igenkiinnliga larven till Suaftia
luscula Mill. Av denna art slgs vid tillfiillet i friga ej en enda full-
bildad skalbagge.

Man kan altsa vid artfixeringen av larver ej vara nog fdrsiktig i
friga om slutsatser, inte dra dem enbart efter starka indicier eller enligt
den s. k. uteslutningsprincip€n (: rdet kan inte vara nigon av de
eller de larvema, di miste det vara denr). Det senare f<irfarandet kan
nog vara till god hj?iJp minga ginger i detektivarbetet men har icke
nigon beviskraft.

Vid de bida relaterade misstagen hade dessbittre ingeu publicering
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skett. Riitt minga felaktiga beskrivningar har emellertid gjorts, och
det ej minst ftirargliga ar, att de ofta i god tro tagits in i den ena
handboken efter den andra. Jag skall endast nemna ett par exempel,
som jag sjalv haft att gdra med.

Vid Hackrhg av Eucnemis capucina Ahr. och siker {ixering av larven
(jfr Ent. Tidskr. 1955, s. r49-r55) fann jag till min dverraskning, att
den vedertagra beskrivningen, som vandrat frin handbok till hand-
bok, avser en helt annan eucnemid - vilken er svirt att avgdra.

Linge hade jag f6rgaves s<jkt efter larven ti.ll den stora l6nghor-
ningeo Rhagium sycofha.nta Schrk, som enligt alla beskrivningar jag
ldst skall likna larven till Rh. nndar De G., d. v. s. ha en viil utvecklad
kitintagg i bakkoppsspetsen. Si. hade jag tur att hdsten 1956 i grova
ekstubbar finna fullvixta larver och p,tppor av Rhagiurz, vilka redan
genom sin storlek kunde misstankas vara sya|hanta. Bredvid pup-
porna Nttades larvskinn, som helt dverensst5.mde med de levande lar-
verna, varigenom ingen tvekan kmde rlda om samhtirigheten. Efter
neton tid klacktes puppor och gav den ventade sycoqhanta. Det mifk-
liga var emellertid nu, att larvens utseende ej passade in pi. den i
minga handbricker intatna beskrivningen, som maste ha haft en annan
art som {tirebild (sannolikt ovarligt stora exemplar av mardnx-larven).
Bland annat sakrLat sycolhalla-larven e.ndtagg och lilinar i det av-
seendet larven lill Rh. inqui$tor L.

Men lit oss aterge till vad man har att gdra fdr att si.kerstd.lla
artidentifieringen av skalbaggslawer och -puppor i trid. Som f6rut
antytts spelar larvhuden bredvid puppan en mycket stor roll som
bevis ftir samhtirighet mellan denna och levande larver i veden eller
barken. Visserligen i.terstir av huden blott ett fragrnent, men de fastare
delama (huurd, pronotum, krypvalkar, ben, utskott m. m.) er olta
ftirvenansvert v6l bevarade och anviindbara vid j:imf6relse. Genom
uppkokning i vatten lyckas man ej siillan fe det i torrt tillstind skdra
och skrumpnade larvskinnet att atervinna en del av sin ursprungliga
form. Om flera likadana puppor hittas, kan det mihdnda vara l6mp-
ligt att konservera halva antalet och under kontroll ldrsdka bringa de
andra till kldckning. Samtidi8t tillvaratas larvhudama och etiketteras.
Liknande f<irfarande begagnas visavi larverna. Ett nttjaktigt antal kon-
serveras, medan andra ld.mnas att Idrpuppa sig. Betriiffande de kon-
serverade larvema fir man se till att det blir de rriittar, som viiljes
ut. Detta kan i tveksamma fall ske genom noggrann jdmftirelse med
hudama, i sJmnerhet om det skulle Iinnas tvi eller flera arter med
liknande larver i samma ved eller bark.

Niir uppfddning och kleckning av en art slutfdrts samt bevis fdr sam-
h6righet mellan lan', puppa och imago erhlllits, sker den definitiva
etiketteringen av materialet. Under hela den tid artens tidigare utveck-
lingsstadier varit under observation g<irs anteckningar om allt som haft
med utvecklingen att skaffa, likasd. om larvgingar, puppkammare osv.
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Det beskrivna itirfarandet ar givetvis ett ganska tidskrivande arbete,
som fordrar bAde tilamod och pipa-sslighet. Minga arter hinner man
inte studera under en sisong, d6. ocksi andra sysslor kraver sitt. Men
i gengald kan man - om allt g&r efter berikning - riikna med s d kra
resultat betreffande artbestimningen ay larver och puppor. Man blir
pe sett och vis oberoende av vad som skdvits i hith6rande emne och
ldr sig smlningom kiinna igen de mera karakteristiska larv- och pupp-
twerna. Men I andra sidan nr det i hrig $ad Hrorikt och nlttigt att orien-
tera sig i litteraturen om larver och puppor, och detta iir alldeles nrid-
vlndkt, om man hunnit sa Engt, att det kan bli friga om beskriv-
ningar.

I allmd.nhet torde det ej vara mycket urnnet med att nybeskriva
enstaka arters larver och puppor, om ej jiimfcirelse samtidigt gdrs med
nS.rstiiende arter. Beskrivningarna kommer di sl att sega att hanga
i luften. Helst bdr en grupp arter behandlas i ett sammanhang. Undan-
tag frln regeln utg6r dock t. ex. ett sadant fall, da ingenting fdrut
er kent om larver eUer puppor av ett visst shkte eller kanske en hel
familj. En dylik beskrivning, noggrant utftird, har alltid sitt stora verde.
F6r nytxirjaren blir det fttljaktligen att i frimsta rummet samla art-
fixerat material. Aven om han aldrig sjdlv kommer att bearbeta det,
kan det nu eller i framtiden bli en overderlig tillging fdr andra och
bidraga till att fiira Iorskningen pi detta omride framit.
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