
Bidrag till kiinnedomen om svenska Coleoptera.

STIG LUNDBERG.

Phymalodes alni L. Under elt besdk vid Str6mserum i syd6stra SmA-
land 1956 unders6kte jag bl. a. den 4 juli en ekgren, vilken 16.9 mot
en stengiirdesgird, starkt solexponerad i utkanten av ett yngre ek-
bestind med inslag av aldre grova ekar. Grenen - avfall efter eo r6j-
ning - var starkt insektangripen. Ett nermare studium gav som resul-
tat laryer av Chrysobolhris allinis F. (i rotilntlan), ddda imagines av
Agrilus angustulus Ill. (i de mellersta delarna) samt lengst ut mot gren-
spetsarna (ned till en diameter av r/z cm) ett flertal flyghil och pupp
kammare av en liteu cerambycid. Nlgra imagofragment avsldjade, att
det var {r6.ga om Phymatales alni L.

G,ingarna b6rjade mellan barken och veden, men redan efter nigon
cm skar de in i veden, ddr de slingrade sig fram och var fyllda med
tett packat gnagmi6l. De slutade med en utvidgning, d2ir f6rpuppningen
skett. Grenen var starkt uttorkad och mdjligen iir detta f6rklaringen
till att larvemas utveckling skett inuti veden. NAgra larver, m6jligen
av Phymalodes alni iaktlogs, men larver, som petraffades vid en ndr-
mare unders6kning (utf6rd av Thure Pa-lm) av en hemtagen del av
grenen, var viil stora liir att vara Phyrnatodes alrui utan tillhdrde tro-
ligen Anaglyptus ttysticus L. Fttlsdk att hitta Phynatodes alni i nar-
heten i liknande ekris lyckades ej.

Enligt Reitter utvecklas Phymalod.es alni i kJibb och ej siJlan i
sm6. ekar. Mig veterligt har dock arten i Sverige tidigare varken klackts
ur eller pitriiffats i ved av ek eller klibbal utan endast infingats i
det fria, krypande bl. a. pi virke av frdmst ek.

Chlorophorus Herbsti Brabrt: Pi jakt efter Bosllychus cafucinus L.
undersdkte jag den 3 juli 1956 ett flertal gamla ekst?ingsel, bl. a. mel-
lan Horns<i och Strdmserum. Stolparna till ett delvis raserat steng-
sel var i framfdr allt nedre delen starkt angripna av en skalbagge,
och fdrst trodde jag det var friga om gamla angrepp av Clylus ari-
etis L., men pl6tsligt frilades genom ett yxhugg en puppkammare med
en nykhckt Chlorophorus Herbsti- Detta art 5r i Sverige tidigare kiind
som en utpreghd lindart, bunden till ganska farska grenar (se T.E.
Leiler, Ent. Tidskr. 1954, sid. 163).

Jag kunde ur de fital stolpar, som undersiiktes, plocka fram ett
tiotal imagines; n6gra exemplar h6U pa att ata sig ut, andra iter hade
Enonol. Ts. Ars. zz. H.2-1, rgs6
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Fig Ekstolpe altlipea av Chloro?hotts Hetbsti Braha.. Homsd-Stromserum,
SmAlard,3.7. 1956. - Foto: 16rr.

redan lemnat stolparna. Ett flertal fragment av frolersexemplar, som
ej lyckats iita sig ut genom veden, pitriiffades, ddremot inga larver.
Stolparna. var helt barkfria och ytveden var mycket hlrd, medan inre
delen av splinten delvis luckrats upp av larvglngar i fdrening med
r6ta. Gamla angrepp av Clylus arietis iakttogs, vilket tyder pe att
barkstrimlor funnits kvar, dl. staketet sattes upp. Gi.ngarna, som bdr-
jade nedtill pi stolpama och slingrade sig uppit, var fyllda med tett
packat gnagmj6l och m5mnade mot ytan, skilda frin deuna av en tunn
viigg. Utvidgningen jiimte gingen mot ytan var upp till ca 5 cm ling.
Flyghilen var framf6r allt koncentrerade till sydsidan av stolparna
och f6rekom upp tilt drygt r m hdjd. Tyvlrr medgav ej tiden under-
s6kning av liknande stiingsel i trakten, men troligen dr utvecklingen
i ekstolpar m}'cket siusynt.

Acanthoderes claaipes Schrk: Vid undersokningen den r juli 1956 av
en silgbuske (Salix capreal steende intill landsvigen pi en gammal
aker ca r mil norr om Tran6s, Smiland, petreffades bl. a. ett kopu-
lerande par av Acanthod.eres claipes pir en av stuunmama. Jag bdr-
jade understika omgivningen pe jakt eiter liimplig utvecklingsved och
kunde snart konstatera kraftiga angrepp i en h6g med grenar och
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stamdelar frin ett gammalt nedsegat epp€ltred (Malus sihteslisl. Glr.-
garna, som slingrade sig mellan ltbarken och veden, slutade med att
hrven atit sig in i veden, der en platt f6rpuppningskammare inretts.
Flertalet imagines hade redan lfi.mnat veden och flyghelen var karak-
teristiskt ovala. Arten iir ktind f6r att normalt utvecklas i asp och
bj<irk, men tydligen {6rsmis ej heller andra ldvtriid.

Oberea oculata L. och Xylobechus panlherhus Saven.: I ovanndmnda
selg iakttogs angrepp av Arcmis ,noschala L., Saperda similis Lalch,
men dessutom hriggs en nyHiitckt Xylobechus fantherinus fram, var-
igenom siledes samtliga tre Xylntechus artena petreffats i Smilaad.

I de finare grenarna petreffades nagra larver av Oberea oculala,
vilket torde vara fiirsta fyndet av deDna art i Salix cafrca. Normdt
lzir utvecklingen ske i Salix pentandra. Larverna var av tvi. storlekar,
och di de stdrsta ej fdrpuppade sig under 1956, verkar det som om
utvecklingen kan vara 3-6rig. Gangarna, som b6rjade i grenvinklar,
slingrade sig utat grenspetsama, delvis fdljande miirgen, och var f6r
de z-iriga larverna upp till 3-4 dm lAnga, fyllda med kist packat gnag-
mjol.

Choragus Horni Wolfrum: I samband med undersdkningen av sS.lgen
iakttogs under barken pi en torr gren smi. hll, r,-ilka gick ca 5 mm
djupt in i den ldsa veden. I varje ging fanns ett exemplar av, som
det senare visade sig, Chotagus Horni. Ett nermare studium av barken
visade, att mitt f6r varje hal satt ett exemplar av selgdJmsvampen
(Dialrype bullalql. Lev\tdssdLttet \/ar saledes likartat det hos Pl.alyr-
thinus resinosus Scop., vilken ju dock fdredrar skiktdynsvamryrl (Hypo-
rylon concedricum). Nigra larver pitrd.flades ej, utan troligen hade
arten nyligen klickts och var pe veg ut. Inga utgangshal genom barken
kunde upptdckas. Nlgon hoppf<irmiga iakttogs ej hos de 5 exemplar,
som petades fuam,

Ftir hjiilp med litteraturuppgilter och kontrollbesti.maingar rrill jag
hir framf6ra ett varmt tack till jiigmZistaren, fil. dr Thure Palm och
ldroverksadjunkten Einar Klefbeck.

E onol. 7's. -lrg. iz. 11. 2-4, r95t)


