
Anmirkningat till nigra svenska Pissodes-arter
(Col., Curculionidae).

'Av
THURE PALM

Under en tjAnsteresa till Jimtland och l-appland i fiirra hd.lften av
juni r95z fiir understikning av rsnytbaggeskadort pe skogsplantor yi-
sade det sig, att de primira skadegiirarna voro att finrn ej blott bland
sn,'tbaggar (Hylobius abietis L., pinastri Gyll- <xh piceus De G.) utan
i nistan lika htig grad bland arter av sldktet Pissodes. Det var i minga
fall h<igst allvarliga skador Pissodes-arterna ftirorsakat z-5 drn hiiga
tall- och granplantor genom att med snytet tett genomstinga barken,
fiiretridesvis pi grenarna och de iivre stamdelarna, si att den fldckvis
ndstan liknade ett sill. Dylika skador pi p I a n t o r, fiiranledda av
skalbaggarnas niringsgnag, dro i virt land enligt Trigirdh (Sveriges
Skogsinsekter, z uppl., 1939, p. rogF-rz3) fiirut endast kdnda betrif-
fande Pr'ssodes notatns F. I Finland ha diremot iiven andra Pissodrs-
arter som fullbildade observerats skada barrtridsplantor (E. Kangas.
Ann. Ent. Fenn. 1938, p. t-zo, 73-$).

Ehuru resan i frdmsta rummet gillde ftirstik med fiirgiftade fingst-
barkar som bekiimpningsitgird mot plantskadegiirarna. vilkas resultat
hiir ej skall beriiras, gavs dock iven tillfalle att pi plantor ute i feltet
studera Pissodes-faunans sammansattning. Pe en brdnd och nyligen
kultiverad hyggesyta i Stidra Arvidsjaurs revir fiirekom utmed en
vig ett rikligt uppslag av sjiilvsidda tall- och granplantor av den ovan
angivna storleken. Dessa plantor voro vid mitt bestik si starkt skadade
av Hylobius och Pissodes, att de flesta syntes diimda att dii. Pi ett
5o-tal av dem insamlades samtliga Pissodcs, uppgiende till flera hundra
exemplar, som till ungefdr lika antal ftirdelade sig pa piri L. och
Gyllenhali Gyll. Mera sparsamt fiirekommo tre andra arter, nd.mligen
notatus F. (z ex.), harcyniae Hbst ( I ex.) oeh wlidirostris Gyll. (7
ex.). Pissodes piti, Gyllethali och aalidirostris iakttogos kopulerande.
P. pini tx.h Gyllethali antrifiades pi siviil tall- som granplantor, dock
avgjort rikligast pi de ftirstnimnda, nototus och z,alidirostrrs enbart
pa tall samt det enda exemplaret av harcl:niac pi en granplanta nred
snltet instucket i barken.
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FiB- t-3. Snyte och 6gotr ho6 r. Pissodrs oaliilirostris GyL - 2. P. G,ylbnt4ti
Gylt. - 3. P. fi*i L. - Orig,

^{v de uppriknade arterna utvecklas, sivitt man vet, Pissodes pini
oclT ,toltltus endast i tallstammar, den senare arten ftiretridesvis i plan-
tor pa tallhedar utom pe Gotska Sandijn, dir den ir vanlig ocksi i
stammar, zulidirostris i tallkottar, harcyniae i granstarnmar och Gy!
lcaloli i granstamnrar och -stubbar, vamr jag flera ginger kHckt arten.
llan tigger di nrirke till, att arterna betrdffande sitt naringsgrag ej
iro lika bundna till visst trddslag eller bestimd triddel som vid larv-
utr,-ecklingen. Pi den ifrigavarande lokalen 

- 
641 5arr61a sak ialttogs

iiven pi andra platser inom Arvidsjaurs 5qckgn 
- 

var exempelvis
Pissodes Gyllenhali som niringsgnagande skalbagge betydligt vanligare
pa tall- in granplantor. Nykl6ckta imagines av P. talidirostris ha. en-
ligt Trigirdh (1. c., p. I2I) observerats gnaga pi griina tallkottar men
ocksi, p.l toppskott av gran. De synas emellertid ha en in mer vdxlande
matsedel, emedan de nu ocksi antriiffades pi tallplantor. I den trakt
dir undersiikningen utfiirdes voro larver och puppor av Pissodes nota-
lrrs vanliga i av svampen Dosyscl'fha ftscosanguitea skadade tallheds-
plantor. Att de fullbildade skalbaggarna vid mitt bes<ik ej antri.ffades
niringsgnagande pA phntor i stiirre antal torde ha berott pi att kli,ck-
ningen di. annu knappast hade biirjat. Sannolikt fiirhiill det sig pi
samnra sitt med Pr'ssodes piniph;lus Hbst, som ej alls sigs pi plan-
torna.

Av Pissodrs-arterna beredde ztalidirostris vissa svirigheter vid identi-
fieringen pi grund av handbiickernas ofullstindiga beskrivningar och
kanske ej minst genom det ovintade att finna arten pa skogsplantor.
Dirigenonr fick jag ftirst den uppfattningen, att det mdjligen kunde
vara friga onr en fiirut okind art. Genom jinrfiirelse av yttre kropps-
detaljer och genitalier hos dessa exemplar och hos sidana frin andra
platser i Sverige, som kldckts ur tallkottar, har emellertid kunnat fast-
stallas, att Arvidsjaurs-arten tvivelsutan maste vara z:alidirostris. Yid
den undersiikning, som i samband med bestimningen fick giiras av
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iven de nirstiende arterna pini cxh Gyllenluli, framkommo ett pa.r
artskiljande lrttre sarmarken, som ej finnas omnimnda i mig tillging-
liga handbticker men som synas vara av minst lika stort virde att kinna
till som diri upptagna karaktirer, vilka sisom betrafiande ferg och
{jnllbeklndnad ofta aro nagot varierande eller pi avskavda exemplar
svira att iakttaga och diirftir mindre anvindbara.

Om man hos Prtsodes uolidirostris, Gyllenhali och pini granskar tigon
och snlte, finner man mellan arterna tydliga olikheter, sisom dessa
framstillas i teckningarna (iig. r-3). Vid jiimfiirelsen av snytena biira
kiinen hillas atskilda. Deremot synas tigonen knappast vixla i form
eller storlek hos 6 och 9 av samma art.

Hos validirostris ir tigonens utsida, nir skalbaggen betraktas ovan-
ifrin, riitt starkt valvd, hos 2fzi svagare cx,h hos Gyllenholi ndstan
ej alls viilvd.

Snltena dro av olika lingd dels hos de skilda arterrn, dels hos
ktinen av samma art. Ett mitt pi skillnaderna erhilles, om man ser
snytet ovanifren, mater langden i mittlinjen frin tigonens framkant
till k'ikarna och jiimfiir denna lingd med sn)rtets bredd vid iigonens
framkant. Di visar sig snytet hos aalidirostris rara ungefir 3 ginger
si l6ngt som brett, hos sivil 3 som I . Hos Gyllenhali er motsvarande
tal omkring 4 och hos pini cirka 4 hos 6 och 4,5 hos 9 . Snytets lingd
ar hos g 

- relativt sett - 
alltid nigot lingre in hos A, men i olika

grad hos skilda arter. Hos 2ini ir skillnaden sttirst (hos de avbildade
exemplaren, som varit ungefdr jimnstora, ,,24,ir), hos aalidiroslris
minst (I,16;r), medan Gyllenhali i detta avseende intar en mellanstill-
ning ( I,zo; r)-
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