
Bidrag till kinnedomen om svenska skalbaggars
biologi och systematik. r8-r9.

THURE PALM

18. TvA intressanta anobiider i grenved av ek,

Pi den skogsholme inom Strdmsholms kronopark i \riistmanland, d6r
fortldpande understikningar p5.gi river l6vtredens ved- och barkskal-
baggarr, iiill under en storm i juli 1953 en innanmurken, grov ek.
Tradet har darefter varit ulder obsen ation. Stam och grdvr.e grenar
anglepos 1954 av Plagionotus arcuatus L. och aret dnrpi, sedan barken
bdrjat lossna, av SaPe a scdaisL., Pyroclvoa coccineaL. c*h Schizolus
fectinicornis L. Ar,'en andra arter f6rekommo men voro mindre lram-
tr?idande.

Trldets krona hade flera torra och barkfallna grenar. I en av dessa
(sedermera ocksi i ett par andra), som brutits av ungefar en meter
frin marken och med sakerhet varit torr innan tiedet stdrtade till
marken, upptackte jag sommaren 1955 angrepp av anobiider. Detta
veckte min siirskilda uppmiirksamlet, emedan jag i den trakten ej
tidigare sett liknande angrepp i grenved och {lyghilen voro relativt
stora. En niirmare undersokning s)mtes da.rfdr pakaUad.

Veden var mycket hrird, iinda in titl mergen uttorkad, och hade pi
,'tan bOrjat klddas med mossor och lavar. I genomskaming h<ill grenen
nedtill omkring rz cm. Kring fdstet hade utbildats en ganska mektig
ring 6ven'allningsvavnad. Detta visade, att den miste ha skadats och
torkat 16r atskiliga 6,r sedan, medan tredet i dwigt befann sig i god
vaixtkraft.

\iir jag h6gg i veden, kom enstaka levande anobiidJarver i dagen,
och jag besldt dirftir att ta nigra vedprov med hem ftir klacknings-
fdrsiik. Ett stycke sAgades av i toppen pi grenen och ett annat vid
basen. Den rirriga delen av grenen liimnades tills vidare kvar vid tre-
det. Hela tiden tiinkte jag mig, att jag blott hade att g6ra med en
enda anobiid-art. Om de tillvaratagna lan:ema kunde endast siigas,
att de ej tillhtude Anobium rulipes F. eller nagon annan i hirt ek-
virke borrande Anobium och ej heller Ptiliuus peclinicornis L.

I mars och april 1956 klacktes netm exemplar av X\lletirus ?ec-

' Jfr Entom. Tidskr, 1956, s. 29.
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Fig. r. Tversoitt av eo ekgren med gangar av Oligornerus brun tc,.s Sturm. StrdEs-
holms kroDopark, \Estmanland. Maj 1956. - Foto: {6rr.

tinatus F. ur toppveden. Denna art hade jag i samma trakt f6rut pi-
triffat och klickt ur hagnadsstolpar av ek med hird, soltorkad ved.
Nu var det av iltresse att konstatera, att den aven utveck]as i torra
grenar i kronan pi levande ekar, som snkerligen dr dess mera ursprung-
liga levnatlsplats.

Si kom maj 1956 med en annu storre dverraskning. Di klicktes
nimligen ur veden vid grenens bas nigra exemplar av Oligomzrus brun-
,urrs Sturm. Denna art har f6rst ar r95r upptackts som svensk av
G. Dahlgren (Entom. Tidskr. 1953, s. r59), som i Halltorps hage pdL

Oland tog en del exemplar pe stammen av gamla ekar. Senare har
den iterfunaits under samma f6rhlllanden i 6stra Smehnd (Dahlgren)
och Osterg6tland (Waingsj6). Aven frin Strdmsholm ?ir den fdrut kdnd
genom ett flmd av Arne Mtiller, som sommaren 1954 hittade ett en-
staka exemplar pii en av de gamla ekarna i Osteriilgen. Det air emeller-
tid ej uteslutet, att arten ocks6. nagon glng tidigare kan ha setts av
samlare men diirvid f<irvixlats med den va iga Eruobius mollis L-,
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som den vid hastigt pAseende ratt mycket liknar i {rlga om storlek,
fiirg, halsskdldforrn och habitus.

Av de Damnda arterna lever Xylctinus peclinalus i ytveden och ar-
betar sig efter hand som denua fdrtArs djupare in i virket. Ganska
riktigt med larver kan f6rekomma inom en begrinsad fliick. Icke i n6-
got fall har jag sett larverna limna det yttre, hirda vedskiktet, som
pi ildre angrepp utet d6ljes av sdndereten, mjuk och ofta negot svamp-
infekterad ved. Upprepad ligglaiggdng sker sannolikt pi samma gren.

Oligomerus brunneus }J^ar ett annat levnadssett. Larverna borra
gingar i det inre av veden och skulle, om denna hade gagavirkesvdrde,
vara svlra tekniska skadeg6rare (lig. r). De leva enstaka, grava htrga,
slin6rande gingar och beh6va stort utrJ.mme, innan de bli fullvexta.
Vid tiden 16r fdrpuppningen arbeta de sig narmare ytan iten.

Eken iir ej det enda vardtridet f.dr Oligomerus btunneus. Ur tr n
Kernten och Slavonien hemf6rda, torra bokgrenar med utbredda an-
grepp av Dicerca berolincnsis Hbst. har jag sommaren 1956 ccksa Heckt
arten.

19. Iakttagelser vid Heckning av parasitsteklar ur en
Thanasimus-law.

Derr 414 1956 unders6kte jag pi Grdnsinka revir (Dlr, By socken)
en omkring 20 cm grov toEgran, som d6dats av Polygraphus poli-
graphus L., och fann diirvid en fullvixt och latt uppsviUld llraza-
srzrrs-larv. Larven lig ordrlig melan bark och ved, och di jag tdnkte
mig, att fdrpuppning var niira f6rest5.ende, togs den med hem ldr kliick-
ning och bestimning av arten. Nigot tecken pri sjuklighet hos larven
observerades inte, ehuru jag ftirvisso ej sdrskilt hade uppmirksam-
heten inriktad diirpi.

En minad senare inspekterade jag lan'en, som di alldeles hade iindrat
utseende. I stalet ftir den viintade puppan {ann jag larven d<id och
i sin lrimre del pi ett egendomtigt sett skrumpnad. En mingd smi-
stekelpuppor, i det niirmaste 5o stycken, sk6to bakom skrumpnaden
halvvdgs {ram ur kroppssidorna pA Thanastmus-Larven. De sutto i riDgar
runt larvkroppen, den ena tdtt intill den an&a, och hade fuktigheten
vdl bevarad, trots att vdrddjuret torkat och med uadantag av de kitini-
serade delarna endast utgiorde ett tomt skal. Det iiiref<ill rett anmerk-
ningsviirt, alt Thatasimus-la!,en ej langt tidigare d6tt eller dtminstone
antagit ett altynande utseende, niir s6. minga parasiterande larver
utfdrde sitt {drsttirelsearbete i det inre av kroppen.

Den z8l5 klicktes si gott som samtidigt omkring 35 av pupporna

- de dvriga kommo aldrig till utveckling - och gevo som resultat
proctotrupiden Brachyserphus buccalus Thoms. Bestiimningen har ut-
fdrts av fil. & Anton Jansson, som ockse haft venligheten ldmna upp-
Entottrol- Ts.,.1rg. Z7. H. 2-4, 1956
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lysningar om vad som ftirut dr kdnt om artens biologi och syste-
matiska stiillniog. Av exemplaren ,oro 34 99 och blott ett enda d.

Arten beskrevs av Thomson {m Proctolru?es btacelus och anses sell-
synt. I sin 6versikt i Not. Entom. r94r uppste de Hell6n f6r artema
Patoulus Nees o.h buccarus Th. slliktet Brachyserplrrs. Hanen var okiind
f6r Thomson, liksom fdr Hellin, men ej f6r Jansson, som har ett
exemplar kld.ckt den 3oi6 1954 ur en ektradsvamp med. Dorcaloma
och chalcididen Dolcatonophage frin Ekeberg i S6dermanland. 8ra-
chyserPhus buccatus dr fiiljakttigen ej bunden till Thanasitnus, vilket
ocksi visas av Janssons fynd av sammr stekel pi Gotska Sand<in,
ddr Thanasimus ej forekommer.

De av mig kEckta exemplaren har dr Jansson jiimliirt med Thom-
sons tlp i Lund och funnit dverensstemma med denna. Hela mrte-
rialet har 6verlemnats till coll. Jansson.

Auszug.

Beifage zur Kentrtois der Biolotie und Systematik schvedischer Kefer. r8-r9.

18. Zuti inteftssc c Atobiiden im Astholz ton Eichc,

Aus harted, tetrockneteD Astholz einer Eiche bei Str6msholm iE Vastmlalaad
h^t det Verl. Xrwinus Ncrinotus F. wi, Oligorrrtlus bn n ut$ SturlD. gezogeo. Die
erstSenantrte Art lebte io den Aussenschichted des l{olres, die atrdere ino IIrIreren
desselben.

,9. B.obacU{ng.n iber das ScNiqlcn wa Procrotrupitkr ats citrcr
Thanasimvs-Laate .

Der VerI. bespricht das Schhpf€tr von 34 9I urd r 6 det Proctotnpiae Brachy-
scrqhlts buccar{s Thoms., die sich alle i[ eiaer citrzigen Thalasin ,,s-l-,a e enl-ttic-
kelt hatteo. Die Wirtslarve war beiB Schltpfen der Parasiten Ende Mai fast er-
wachsen.
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