
Om uppftidning och klZickning av tridskalbaggar.'

THURE PALM

Var och en som inuar narnure studera utvecklings- och nirings-
biologien hos tridskalbaggama mirker snart nog, att det ofta ir svirt
att giira detta ute i feltet. Man kan inte regelbundet besiika platserna,
dir man har sina djur, och gtira fortliipande observationer. Ej sillan
ligger de lingt frin hemmet eller mihinda i en helt annan del av landet.
Man kan i regel dir inte heller med lika stor sekerhet som henrn'n passa
och infinga de kldckta skalbaggarna. Risken i det avseendet ar natur-
ligtvis sirskilt stor betraffande s'illsynta arter, som man bara upp-
tick en och annan larv eller puppa utav. Slutligen nriste rnan kanske
rikna med att inte fi ha sina ute anordnade klickningsf6rsiik i fred
fiir andra minniskor.

Det hemftirda materialet har man diremot nrtijligheter att stendigt
se till. Pi det sdttet kan man i lugn och ro ocht. o. m. under fiirsto-
ring, om si erfordras, studera olika arters niringsval och tivriga lev-
nadsvanor samt kontinuerligt fiilja de olika faserna i deras utveckling.

Det er alltse itskilliga fiirdelar med uppftidning hemma, men sam-
tidigt iir man inte gliimma, att det knappast nr m6jligt att fiir insekter i
fingenskap fullstindigt efterlikna naturen. Dirfiir har man ofta anled-
ning att kritiskt priiva de pi hembragt material gjorda observationerna
och att iaktta ntidig ftirsiktighet betr;ffande slutsatserna. De sikraste
resultaten ernis, om man kan bedriva studierna si, att de gtirs paral-
lellt pe material, som finns sivil hemma som ute i filtet.

Negra betydelsefulla faktorer.

Ftirutsattning€n Itir att det skall lyckas med uppf6dning av skal-
baggslarver eller med klickning av deras puppor ir, att man i miijli-
gaste men bereder djuren samma utvecklingsbetingelser hemma som
ute i naturen, Man har di att ta hansyn till flera faktorer, som redan
pi fyndplatsen maste noggrant undersiikas.

r Fdredrag vid Entom. F6reningeas sernmantride den 3r mars 1952.
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r. Belysnings- och t e nr p e r a t u r f ti r h i. I I a n d e n.
Det finns arter, som i.lskar solvirme (t. ex. prakbaggar, de flesta

linghorningar) och som d.r beroende av sidan fiir sin normala utveck-
ling, andra som fiiredrar skuggiga platser och noga undviker solexpo-
nerade li.gen (sirskilt arter som ir beroende av en ritt hiig och kon-
stant fuktighetsgrad hos omgivningen, t. ex. kortvingslildena Ba|toli-
nus crch Olisthqer(t heteromeren Pytho kolztensis Sahlb.) och iter
andra, sonr intar en urellanstellning eller ir mindre kd.nsliga ftir vix-
lande belvsnings- och temperaturftirhillanden (-kanske flertalet arter).
IIan gtir klokt i att vid uppftidningen si mycket som mtijligt siika
beakta detta genom att placera materialet pi lSmplig plats och i Iiir-
varingsbehillare av limplig typ. Men 6ven betri.ffande solilskande ar-
ter btir nran aldrig utsitta pupporna direkt fiir solen, som oftast
virmer fiir nr1'cket och kan skada dem.

z. N i r i n g s i ti r h i I I a n d e n.
Hemtagna larver btir bjudas fiida elter samma nutsedel som ute i

naturen, Hulr:dregeln blir di, att man tar hem laryer och puppor till-
sammans med de treddelar, svampar eller annat nraterial, varuti de an-
trafiats. Fitr manga arters vidkonrmande ir niringsfrlgan tittliist, f<ir
andra vanskligare.

I-arver, som lever i torra triddelar eller torra tridsvam-
par och livnd.r sig av dem, ir vanligen inte svira att bringa till {ull
utveckling. Det giller bara att ta hem si pass mycket av virket eller
svamparna, att Iitda ej kommer att trlta. Ofta kan man niija sig med
ratt obetydliga prov och fiirvara dem i helt suri askar av t. ex. en
albylasks storlek. Ar askarna tdttslutande, kan det vara niidvindi$ att
siirja ftir luitvexhngen genom i locket upptagra fina hil. vilket 6nnu
mer giller fuktigt material, som eljest litt uriiglar.

Larver, som lever ay torkande trdddelar eller -svan:par, 1r gi-
vetvis nagot besvi.rligare att fdda upp 6n Iiiregiende grupp. Svirig-
heterna kan likvil tivervinnas, om rtan ser till, att uttorkningen kom-
mer att ske i ungefdr samma ternpo sonr i det fria, framltir allt ej avse-
vart mycket Iortare. Den saken torde smidigast kunna ordnas, om man
tar hem tillrickligt s t o r a prov och nred omsorg viljer fiirvaringsplats
och behillare. Si har t. ex. Riksmusei entomologiska avdelning och
likaledes Nils Htiglund f6rfiirdigat klickningslS.dor. som ir meter-
linga eller innu lingre och bortet tre kvarts meter i iivriga riktningar.
I dem har kunnat liggas in hela starnsektioner, ibland hela stubbar
med insektangrepp, varigenom natts utnrerkta klickningsresultat vare
sig r.irket varit torrt eller torkande.

Svera att ftida upp ir sidana larver, som miste ha tillging pi f r i s k
ved eller bark (t.ex. linghorningarna Saferda carchorias L. och po-
pulnea L.), och misslyckanden ir inte ovanliga. Det ir nirnligen svirt
att bevara virket frisk och Iagom fuktigt utan att miigel infinner sig.

F-rio ol. Tt. ,!ru- I-!. Il. t-". r9s1
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Jag har fiirsiikt olika sitt att klara fri.gan, sesorD att placera skott-
eller veddelarnas indar i vatten eller i fultig sand eller att fiin'ara
materialet i killare, dir utvecklingen dock pi ett onormalt sdtt ftir-
driijes, nren resultatet har i allmdnhet inte varit uppmuntrande. Det
gi.r i det fallet knappast att efterlikna naturen, utan de biologiska ob-
servationerna btir om miijligt gtiras pi fyndplatsen.l

Larver, som lever i nrultnande virke eller av avfallet i ihiliga trdd,
figelbon o. d., ir vanligen ej svera att fiida upp. Ej alltfiir sma prov
btir tas, och det gdller i ena sidan att se till, att materialet ej torkar
ut, A den andra, att det inte hilles si fuktiS, att niigelbildningar i
stiirre on.rf attning uppster.

Ratt manga bark-, ved- eller kambium6tande skalbaggars larver lever
mellan bark och ved under hela eller en stor del av sitt liv.
De ir ur uppfiidningssl'npunk 'r'anskliga att handskas med, och svi-
righeterna iikar ju sttirre fordringar de har pi friskt eller nastan friskt
virke. Bd.st ir ocksi i det fallet att fiira med sig hem hela sekioner
av stam eller grenar med kvarsittande bark och att siika anpassa fuk-
tigheten i tiverensstimrnelse med ftirhillandena pa fyndplatsen. Har
man inte tillfiille att g,iira detta, kan man t. ex. fiir larver, som iter
bark, fli av denna och lagra bitarna i pi. varandra liggande skikt, di
klickningsresultat med mindre kdnsliga arter ofta kan nis. Pi. det
sittet har jag t. ex. kHckt alla tre Pltlo-arterna, bld,a Cucujus-ar
teraa, Pediocus depressns Hbst, Zilora ferruginea Payk. och itskilliga
andra, och detta even di larvema iiven'intrat. Fuktigheten rDaste
emellertid noggrant sk6tas, och den stiirsta faran d.r nog uppkomsten
av mtigelbildningar.

I alla de nu beskrivna exemplen - flera skulle kunna anfiiras 
-har det fiirutsatts, att laryerna ar vixt- eller avfallsitare och-att de har

niidig tillging pa tjanlig fiida i de veddelar, svampar eller annat, som
tagits med henr. Stora arters lan'er har ofta en ndstan f6rblufiande ap-
tit. Som bara ett enda exenrpel kan jag nimna, att vid ett av mina upp-
fiidningsfiirsiik en nira fullvdxt larv av den stora linghorningen
Tragosotn dcpsariuw L. pi 78 dagar konsumerade 5oo cm3 tallved
eller ca 6,4 cm3 per dygn.

I\Ien btand trd.dskalbaggama finns ocksi en hel del r o v d j u r. som
kan vara rner eller mindre specialiserade. \rissa arter upptrader regel-
bundet i ipid-gingar och lever av barkborramas arkomma (t. ex.
Nudobius lenhts Gray., H ypophloeas-aier), andra hiller till i figelbon
(t.ex. Gnatltoncus-arter och Microglolla-arter, sonr specialiserat sig
pi smiflugor och deras larver) eller i svampar (t. ex. Bolitobius-ar-
terna. som angriper svampmygglarver), andra 5Lter, kanske de flesta,
jagar mer fritt mellan bark och ved och lever av lite av varje.

r Vid diskussion efter Idredraget frar:rhiill prof. O. Lu:rdblad att klackta skal-
baggar ute kan infingas, orn de inseLtsangripna steende traden omges med ett
finmaskigt niit av metalltrid, som sluter sl tatt att djuren ej kan ry.mma.
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Uppiiidning av larver med rovdjursnatur ir oftast en mycket kom-
plicerad sak. De miste ju bjudas den retta kosten, som kan vara svir
att pi fiirhand veta nigonting om, varje art biir helst hillas isolerad
frin andra med liknande niringsvanor, vilket kan vara besvirligt att
ordna, fuktighetsirirhillandena miste passas o. s. y. I en del fatl kan
det nog gi bra, t. ex. betrd.fiande svamp- och figelboarterna, men i
friga om det stora antalet arter, som lever fritt under barken, 6r upp-
f<idning synnerligen vansklig. Emellertid ir det ganska spinnande att
experimentera med sidana skalbaggslarver, att bjuda dem fijda av
olika slag, och nigra av mina egna fiirsijk har verkligen lett till po-
sitiva resultat. Si har jag t. ex. fdtt upp larverna till :uissa Qued.ins-
arter. Gabrits sflendidulus Grav.. Nudobius lentus Grav. och nigra
andra.

3. F u k t i g h e t s f ti r h i 1l a n d e n.

Av vad som fijrut sagts torde tydli$ {ramgi, att anpassningen av
en riktig fuktighetsgrad ir A och O vid uppftidning av tridskalbaggar.
Det dr i sjilva verket den fakor, som oftast filler utslaget i negativ
riktning. iven om fiirhillandena i tivrigt har varit aldrig si g"ynnsamma.
Fdr kinsliga lan-er kan man knappast nA ett fullgott resultat av upp-
fiidningen, om ej tillbtirlig hdnsyn tas till fcir varje art limpliga fuktig-
hetsfiirhillanden. Vilka dessa sl:all vara, biir noggrant studeras pi
fyndplatsen, om man inte dger f<iregiende kinnedom om den ifriga-
varande artens eller artgruppens behov. I biirjan fir man nog vara be-
redd pe att begi en del misstag, men si sminingom vinner man en
viss erfarenhet och kan variera fuktighetsgraden pe ett limp[$ satt.

Hotar uttorkning av det hen.rfiirda materialet, n. b. om lan'er eller
puppor fordrar en viss fuktighet, kan man ftirsiktigt vita det eller,
innu bittre, giira luften i fiirvzringsbehillaren fuktig genom att drenka
in vatten i lagom stora liskpappersbitar, som fastes pi. insidan av loc-
ket eller vi.ggarna. Alltftir stor vattentillftirsel i stillastiende luft med-
Itir risk ftir mtigelsvampar. Man btjr, som ftirut nimnts, diirltir ordna
luftvaxling genom att ta upp hil i behillarens lock, givetvis ej si stora,
att larl'erna eller de klSckta skalbaggarna kan ta sig ut genom dem.
Ar man oviss om fultighetsgraden, giller regeln: hellre fiir liten in
fiir stor fuktighet. Den senare kan medfijra katastrof, den fiirra i all-
n.rinhet inte. Fuktigheten kan ocksi lattare efterjusteras i tinskad rikt-
ning pi fcir torrt material.

Materialets behandling och ftirvaring.

llan biir inte on<idigtvis fingra pi larver och puppor utan om miijligt
ld.mna dem orubbade i det ved-, svamp- eller annat slags material, som
tas nled hem. Sirskilt iimtiliga 5r pupporna, som behandlas med den
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sttirsta ftirsikighet. I{iste de avld.gsnas ur kamrarna, bdr detta ske med
hjilp av en mjukt fjidrande pincett, ej med fingrarna. En obetydlig
tryckning eller annan skada pi puppkroppen kan fiirorsaka en ofull-
gingen eller defekt imago, om kld.ckningen iiver huvud taget alls lyckas.

Fiirkastligt er att transportera larver (och iven puppor) liisa i
askar, sirskilt om de ar minga. De smutsas di ldtt ner av exkrementer,
lider av den fuktiga, innestingda luften, skadar varandra genom bett,
skakas om, ja, ko* sagt ftirdirvas olta pi kort tid. Fiir larver och
puppor, so av nigon orsak flyttas ur sin naturliga omgivning, miste
en ny miljti skapas, si lik den ursprungliga som miijligt. Ftir de mindre
iimtiliga larverna ger detta vanligen ldtt. Fiir pupporna kan man fiir-
firdiga nya konstgjorda kamrar, t, ex. genom att griva ut lagom stora
fiirdjupningar eller hilor i den ved, bark, trd.dsvamp etc., varuti pup-
pan fiirut legat. I vissa fall, t. ex. betrifiande vedboende linghorningar,
kan man ibland nA gott resultat av kldckningen genom att innesluta
pupporna i hylsor av liskpapper. Hylsorna miste vara lagom vida, si
att storleken vil svarar emot den ursprungliga puppkammaren. Vid
behov fuktas liskpapperet nigot. Ar hylsoma tillslutna i indanra, ftire-
ligger dock alltid fara fiir uppkomsten av stillastiende, fuktig luft och
ddrigenom intrddande mtigelbildning.

Fiir hemtransporten av larver och puppor, som plockas fram ur
bark, ved, etc., nriste man vara rikligt fiirsedd med askar av en albyl-
asks storlek eller mer. Fiir egen del begagnar jag mig helst av plit-
askar. Sn'daskar av tre (t. ex. tomma tandsticksledor) eter sig larver
och fullbildade skalbaggar alltfiir ldtt igenom. Fiir larver prtivade jag
under en sisong glasriir av olika storlek, tillslutna med korkar eller
rzddtussar. I rtiren uppstod ofta svirighet att reglera fuktigheten.
Dessutom angrep minga larver (t. ex. heteromerer, cerambycider. ela-
terider) med begirlighet korkarna. I en del {all lyckades klickningen
och erbjiid den fiirdelen, att man genom glaset viLl kunde ftilja djurens
beteende och de olika faserna i deras utveckling.

De pi ovan beskrivet satt hembragta lan erna och pupporna iiyer-
fiirs sedan, om si krivs, till st6rre f6rvaringsaskar eller lidor, men i
minga fall 

- detta galter i synnerhet pupporna 
- 

kan de fi fullborda
utvecklingen i de askar, som frin biirjan begagnats. Di slipper man
iinnu en riskabel riverflyttning, och i smiaskarna har man materialet
under direkt kontroll, som ir sr-irare att anordna i stiirre fiirvarings-
behillare.

Vid uppfiidning av larver 5r behillare av olika typer anvindbara,
och man kan ntija sig med en utrustning av ganska enkelt slag. Redan
har snriaskar och glasrtir namnts.

Av en god behillare fordrar man,
att den ar tillrickligt rymlig,
att den ar tit i fogarna och gjord av material, som larverna och

kEckta itnagines inte iter sig igenom.

Ettortol. Ts..1rg.7l, H. t-2, ryJ3
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att den ar vemeisolerande och i var.ie fall ej alltfiir hastigt piverkas
av hiig eller li.g temperatur samt

att den helst mtijliggiir insyn och anbringande av klickningsrtir, i
vilka de klickta skalbaggarna kryper fram.

Det ar nog sillsynt, att en behillare upplyller alla dessa krav. Ftir-
utom smiaskar och glasriir har jag ftir egen del begagnat fiiljande
t)'p€r:

a) Sttirre glasburkar (av konseweringsglastyp) med i6r luftvixlingen
perforerade plitlock eller iiverbundna med glesmaskigt tyg. Fiir-
de[: god insyn. Nackdel: svirighet att reglera temperatur och fuk-
tighet.

b) Runda pappaskar (karamellburkstyp) av tjockt, starkt material och
med perforerade lock. Fiirdelar: goda vdrnre- och ktildisolatorer ;
fuktighetsfdrhiltanden regleras relatilt Htt; bekvamt att anbringa
kld.ckningsriir. Nackdel: tilEter ej direkt insyn.

c) Stiirre plitburkar med perforerade lock. I de flesta fall olinrpliga,
sirskilt fiir fuktigare virke.

d) Stora fyrkantiga lidor av hird masonit. Ftirdelar: b). Nackdel
:b). Anbringas glasvigg pi en sida, uppfyller denna typ alla de
ovannimnda kraven och fungerar bra. Sirskilt ldmplig fiir skrym-
mande trdddelar.

e) Tygpisar. - Torrt eller torkande virke med insektslarver, hirda
tradsvampar o. l. kan ibland med {iirdel fiirvaras i tygpiLsar, sonr
ir bekvima att flytta fren en plats till en annan, att anbringa ute
(t. ex. i tridkronor), dir innehillet automatiskt riiner inflytande
av temperatur-, nederbtirds-, belysningsvixlingar m. m.

f) Papperspisar av stark material i dubbla eller Ilerdubbla skikt och
av stort format (cementsiickstyp). - Har fiir tillfiilliga nndamil
stundom brukats, t. ex. under resor. enir de mtijliggiir transport
av uttagna prov pe ett ratt bekv;mt vitt. En del stitrre arter kan
dock ata sig igenom papperet. Si ftirtorade jag exv. en ging ett
antal klickta exemplar av Melandrya dabra Schall. Pisarna til gi-
vetvis inte lingvarig vita.

Dir si liter sig giira, ir det fdrdelaktigt att pi behillamas utsida,
allt efter storleken, anbringa ett, tvi eller flera kldckningsrtir av glas.
Minga skalbaggar dras efter kllckningen mot ljuset och kryper diir-
fiir ut i rtiren, som med den tippna enden vetter init behillaren. med
deu slutna utat .dagsljuset. Pe det vittet kungiirs kldckningarna i viss
min automatiskt. Men det viktigaste resultatet ar det, att man
nu ocksi har mtijlighet att fe annu ej kliickta puppor och larver av
samma art si'kert fixerade.

Klickningstiderna biir alltid kritisk priivas, om miijligt genom jim-
Itirande understikningar p6 material i behillaren och pi sidant i det
fria, ty det finns ej s5. fi arter (t. ex. av sliktena Elater, Hypulus :uisso
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anobiider och dermestider), som klecks pe sensonrmaren eller htisten
men sonr inte linrnar virket och visar sig i rtiren fiirrin pifiitjande ir.

Det dr vil en sjd.lvklar sak, att man i behillarna ej blandar ihop
uraterial av olika slag, enir det di kan bli svirt att faststalla de kli.cka
djurens ursprung, att veta ur vilka triddelar de har kommit.

Ett rikligt material av viss art kan det av sikerhetsskil olta vara fiir-
delaktigt att dela upp pi tvi eller flera behillare. Misslyckas en av
uppftidningarna, kan en annan i stillet ge resultat. Sviltfijdda larver
fir stundom onormala vanor och kan i brist pi annan fiida angripa och
skada varandra. Sidana kalamiteter undviks ocksi. littare vid en upp-
delning av materialet.

Sisom ftirut betonats, skall vid uppftidning och klickning naturens
egna anvisningar i miijligaste min fiiljas. Detta inneber, att behillarna
nred lan'er och puppor under den kalla irstiden btir placeras i det fria
eller, om detta ej liter sig giira, pi en kall vind, i en bod, killare e. d,

Hur larvernas och puppornas Alder inverkar pl uppftidnlngs-
och klecknlngsresultaten.

Lattast att kldcka dr puppor, som ej skadats vid insamlingen och
sedan fiin'aras under ftirhiltanden, som motsvarar den ifri,gavarande
artens krav. Enir pupptiden i regel ir kort, r-3 veckor, ir det sillan
svirt att ordna optimala virme- och fuktighetsfiirhillanden. Sikraste
resultatet erhilles sjih.fallet med ildre puppar. sonl ir nira klickning.

Aven puppor, som klickts ofullstindigt, kan aga vetenskapligt yarde,
nigot som nog alltfiir ofta fiirbises. Genom att fiirsiktigt skrapa bort
pupphuden pi huvud, halsskiild, tickvingar, antenner etc. pi den ofull-
gingna imagon kan n'ran stundom fi fram karakteristika. som mtijlig-
gttr artens bestimning.

Ju ildre larverna i.r, desto stdrre ir utsikten f6r framgingsrik upp-
fiidning. Larver, som slutat ita och ir nira fiirpuppning, erbjuder
de minsta svirigheterna. De btir limnas i fred, si att de fer fiirbereda
sitt vilstadium pa ett naturligt sett.

Vid spiid ilder tagna larver med tvi- eller fleririg utveckling, som
siledes skall iivervintra en, tvi eller flera ginger, kan vara besvirliga
att komma till ratta med. Det behiivs ju endast dilig passning (t. ex.
pe grund av en resa) vid ett enda kritiskt tillfalle fiir att uppfiidnings-
resultatet skall iventyras. Emellertid kan det lyckas Yil iven med si-
dana lantyper, och fiir egen del skulle jag klnna anfiira minga exem-
pel pa detta. Det gdller di siirskilt larver, som lever i torrt nraterial
och som si att saga skiiter sig sjilva under hela utvecklingstiden.

Entornol. Ts. -1rg.24. H. r-2, tg53
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PA den normala utvecklin{istlden lnverkande faktorer.

\Ian har genom iakttagelser i det fria funnit, att ogynnsam viider-
lek eller brist pi niring kan rubba den norrnala utvecklingstiden fiir en
insekt. I innu htigre grad torde man nog fi rikna med sidana sttir-
ningar pi hemftirt material. Detta manar till stor fitrsiktighet vid be-
dtimandet av utvecklings- och klickningstider sisom de kunnat regi-
streras hemma. Dir si ir miijligt, biir jimltirelse anstd.llas mellan
material hemma och ute i filtet.

Ett par exempel mi belysa den saken. Om iivervintrat material tas
in i eldat rum, l6.t oss siga redan i februari-mars, kan klickningarna
ega runr langt tidigare in som ute vore miijtigt. Si har jag t. ex. i
vinter ntidgats forcera klickningen av en linghorning, vars identitet
jag girna ville sd.kert faststalla. Ldngre franr i vir skulle jag knappast
fa tid att skijta onr uppftidningen- Vedbitarna med fiirpuppningsfdrdiga
lan'er togs in i eldat rum den r februari. Den ro i samn'u nrinad kunde
jag konstatera att flera av dem hade fiirpuppats, och redan omkring
den zo visade sig de f<irsta fullbitdade skalbaggarna i riiren.

Ej ovanligt ir ocksi, att utvecklingstiden fiir lan'erna f6rlinges med
ett eller t. o. n1. ett par er. Orsaken till detta kan vara mbbningar i
insektens normala utveckling, sisom niringsbrist eller ogynnsamma
vimre- och fuktighetsftirhS.llanden. 56. kan t. ex. knappar- och vissa'linghominglarver l6nge envist vagra att ltirpuppa sig.

UppspArande av insektangripna ffid.

De flesta torrtrid och stubbar, som man ser i skogen, ir eller har
rarit angripna av en eller annan bark- eller veditande skalbaggsart.
Yanligen rdjs ildre angrepp ay utifri.n sl,nliga flyghil. Ur studiesyn-
punkt ir det sjih'faltet mest givande att ha med de fdrska angreppen att
gtira, helst inda Irin iggli,ggningen. Sidana kan vara svara att upp-
ticka pi friska eller niistan friska trid, men vissa yttre tecken, sasom
fiirindringar i kronan, avdiiende grenar, stindersprucken bark, utskyff-
lat gnagnjtil, svampskador eller mirken efter eld, ger ofta fingervis-
ning. Ett av de yjkraste tecknen ftir pigiende inseksangrepp i.r firska
hackspetthil. \,finga ginger kan man genom hackspettarnas verksam-
het spira yjrskilt vedboende insektarter. Att biologien av t. ex. en se
sillsynt art sorn Dircaca arrslrolrs Fairm. kunnat klarliggas, ir till
inte ringa del hackspettarnas i sydiistra Smiland fiirtjinst ! De hade i
bokstammarna markerat platsen, dir larverna var att siika. 

- 
Ett mera

kint exempel ir vdl bjtirkar. som angripits av bjiirksplintborren,
Scolltus Ratzeburgi Jans. Stammar med den insekten undgir nistan
aldrig att intensilt bearbetas av hackspettarna. 

- 
[-a1y61. som lever i

det inre av friska klena stan.mar, skott eller grenar. fiirorsakar pi
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dessa ofta itigonfallande >svullnadep. Som exempel pe detta beh6ver
blott nimnas aspvedbockarnas (Soperda carcharias L. och foPul ea L-)
vilbekanta angrepp pi asp, poppel och Sa/rr-arter.

Registrering ay obseryationerna.

Alla gjorda iakttagelser brir omedelbart noteras. Fiiljer man inte den
regeln, sker sedan litt en samrnanblandning av observationerna, ser-
skilt om man har minga klicl'ningsftirstik i ging samtidigt. Redan pi
Iyndplatsen linns en del att anteckna i dagboken om lokalen, tridets
beskafienhet, biociinosen o. s. v. I varje ltirvaringsbehillare liggs en
papperslapp med hinvisning titl dagboken, och p6. den noteras sedan
undan ftir undan alla data riirande uppfirdningen. NIen man Iir se till.
att larverna inte eter av papperet, som ibland ftirekommer, och i si fall
fiirvara det pi annan plats.

Ricker insektsmaterialet till, ir det mycket lemptgt, fdr att inte
sdga ntidvindigt, att konservera nigon larv och puppa av arten i {raga.
Kanske har de hittills varit diligt beskrivna eller helt okinda. N{an
btir alltsiL inte Iiirledas att vid klickning av sallsynta arter skaffa sam-
lingen si niinga Iullbildade exemplar som miijligt. I-ingt viktigare
er att tillvarata sikert fixerade larver och puppor.

Synnerligen virdefullt ar ockse att bevara larvskinn och pupphudar
efter klickningen, som ldmpligen monteras tillsammans med kldckta
imagines. Det biir ske omedelbart, ty vissa kld.ckta skalbaggar eter
annars stundom sjilva upp dem. Dessa ldmningar ir de verkliga b e-
visen fiir samhiirighet mellan de olika stadierna av en art och dger
dirigenom sitt stora virde. De innehiller o{ta fdr ifregavarande larver
och puppor karakteristiska sirmdrken, t. ex. i Snden av bakkroppen.

KonserveriEg av larver och puppor.

Det vanligaste och kanske ocksi sikraste sattet ir vel att bevara
naterialet i 7o--ro-procentig sprit. F6r egen del har jag emellertid
under senare ir priivat torrpreparering av sivd.l larver som puppor.
l\,Ian kokar de fdrska larverna och puppoma i Etten 3-5 minuter,
allt efter storleken, tills iggvitan koagllerat och kroppen kinns fast.
Direfter fir de gi igenom en konserveringsprocedur i ftiljande vdtskor,
med {iirvaring ett dygn i vardera: 4o %,6" %,8o /o och 99; % sprit,
So% sprlt + 5o /o xylol och slutligen too% xylol. Nir djuren tas
upp ur xylolen, alltse efter en knapp vecka, 6r de ofta nistan glasklara
och liggs sedan pi liskpapper fiir att torka. Di itervinder, om allt
har gatt efter beril'ning, det ursprungliga utseendet, och djuren ir
firdiga att omedelbart monteras. De ir di skiira och fir behandlas
fiirsiktigt.
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Nletoden innetrir den fiirdelen, att nraterialet nonteras upp pi kar-
tong alldeles som de fullbildade djuren samt kan inordnas i samlingen
i systematisk fiiljd och ddrigenom blir lett etkomligt- Det bista resul-
tatet ernas med larver, som 6r nira fiirpuppning och slutat att ata.
N{ed andra larver kan uran ocksi ni fullgott resultat, om de fir svilta
ett par dar liire konserveringen och de alltse tdmmer kroppen pi ftir-
orenande imnen. Emellertid hinder det nog ej sdllan, att torrprepa-
reringen lyckas mindre vdl, t. ex. sa att kroppen sjunker ihop eller
skinnet spricker siinder. Dirfiir kan metoden knappast fiirordas, om
det giller unika larv- eller puppexenrplar. Genom kokningen konrmer
vinganlagen hos pupporna vanligen att spreta ut et sidorna, som kan
vara en oligenhet, om avritning skall ske.

Ett serskilt problem ir, hur man skall fiirfara nred material, som in-
samlats under l6ngre resor. Att ftirst ftirvara detta i sprit och sedan
direk koka det, kan ej tillridas, emedan explosionsrisken di blir stor.
IIan kan nog laka ut sttirre delen av alkoholen genom att ett par dar
ligga spritmaterialet i vatten. Men helt brukar det inte lyckas, utan
stiirre lan'er spricker ofta siinder vid kokningen. Ftir egen del kokar
jag vanligen larverna direkt efter insamlingen iven under resor och
fiirvarar dem direfter i 4G.procentig sprit till hemkomsten, di den fort-
satta konserveringen utan drtijsmel fiiljer.l

I Vid Statens skogsforsl-ningsinstitut har vid torrpreparering av coleopterlar-
ver sedan nigot 5r tiUbaka kokningen ersatts av Jixering i tcarl's liisningt. Denna
hester av:

Alkohol 95 o/o t7o cmr
Formalil 4o o/o 60' ,
Attiksyra (isattika) rooo/o 20 >
Aqua dest. 25o t

Islttikafl tillslitres omedelbart ltire anvandringen. fi**?stl;i"., 2.{ timmar.
Enligt meddelande frin fil. dr B. Lekander, som utexperimenterat tillvagagings-

setet, har .esultatet bliyir fullgott. Sarskilt vid ftirv-aring av larvmaterial under
resor torde metoden innebera ftirdelar framfiir kokringen.
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