
Exocentras adspersus Muls., en ftir Sverige
ny cerambycid.

Den 3 juli 1956 understikte iag vid ett besdk i Stnimserum i s,'ddstra
Smiland bl. a. en hdg r<ijningsris best6.ende av enbart ek, som l6Lg sol-
exponerad i utkanten av ett Jmgre ekbestind med inslag av enstaka
halvddda, grova ekar. Riset hade troligen awerkats v5.ren rg55 och
en miingd flygh6l avsltijade, att en insekt utvecklats i riset. Till min
fiirvining Iann jag pi riset flera exemplar (inalles 16) av, som jag
trodde, Exowntrus lusitqnus L. vilken ju iir kind som en utPretlad
lindart. De flesta exemplaren hade redan ldmnat puppkamrama och
Ictipo omkring pl riset, och niir detta skakades, klamrade de sig fa^st

med hjiilp av benen, medan antennerna trycktes mot underlaget. Nir
de fdllo till marker, ligo de ordrliga nigon minut, varefter de med

ryckiga r6relser kravlade ivzig. N5.gra exemplar hitllo pa att arb€ta sig
ut tenom barken och enstaka lego ?innu kvar i puppkamrarna. De
even till sjmes Iullvixta larver piLtriiffades, torde utveck.lingen i en del
fall vara tvAirig. Glngarna slingrade sig mellan barken och veden och
slutade med att larven iitit sig in i veden, di.r fdrpuppningen dgt rum.
Dimensionen pi det angripna riset varierade mellan r och 3 cm och
flygh6len voro koncentrerade till den expolerade dversidan. Nigra andra
skalbaggsarter, som utvecklats i riset, kunde ej upptiickas.

Vid ett besdk, som jegrestaren fil. dr Thure Palm gjorde hos mig
hdsten 1956, berettade jag om det underliga triidslagsvalet, och Palrn
uttalade de den fd,rmodan, att det kunde r6ra sig om nigon av de
mellaneuropeiska Exocentrus-arler, som er kiinda ftir att utvecklas i
just ek. En nirmare undersdkning utfdrdes av PaIm och arten kunde
{aststi.llas till Exocenlras adspersus Muls., bl. a. genom iimf6relse med
nigra exemplar fri.n Tjeckoslovakien i Palms samling.

Exocefltnts adsqersus Muls. iir tidigare ej kiind frin nagot annat
nordiskt land och torde {l riknas till samma grupp av urskogsrelikter
i syd6stra Smiland som Piyzr aMes fusillus F ., Ditcaea australis Fairm,
<xh Agrilus Guzrini L,ac. Arten fdrekommer enligt Horion i Mellan-
europa, Sydeuropa och Kaukasus. Frin Mellaneuropa ldreligga !'nd
endast frin spridda platser, de flesta gjorda ftir linge sedan. Nord-
ligast tycks arten vara tagen i Brandenburg, vid Mittelelbe och i Schle-
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sien. L. Heyrovsky (Fauna CSR, Cerambycidae, Praha ry55, s.276\
anfdr en del fynd frien Tjeckmlovakien och anger att arten hui'ud-
sakligen utvecklats i ek men dven dr {unnen i lind, bjtirk, al, hassel
och andra ldvtrdd.

Bi.sta kennetecknet pe Exocentlus al.sr?/sr/s er, enligt Reitters Fauna,
att arten har tydliga avbrutna grahiriga strimmor pe teckvingama,
vilket slmes utmarkt pe samtliga exemplar fren Strdmserum. Dessutom
har arten i jimf6relse med Exocenbus lusitanus bredare och kortare
halsskt ld, ett skiljetecken, som pipekats av Palm. I genomsnitt er
adspersus even stdrre dl lusitanus- Av rz exemplar var endast ett
5 mm, och de tiwiga 6-7 mm, flertalet inemot Z mm, medan Hngder
l6t lNlsitanus anges vara 4-6 mm.

Omdjligt torde ej vara att arten redan tidigare tagits i Sverige
ehuru fdrvexlng skett med lusilanus.

Fdr artbestamdngen, litteraturuppgifterna och mi.nga goda rid vi]l
jag hiir Iramftira ett hj:irtligt tack till viinnen jiigmiistaren fil. dr
Thure Palm.

I en till tidskriltens redaktiotr itrshrd notis meddelar Iil. mag. Gunnar Dahl-
gren, Emmaboda, att han sommaretr 1956 (r4-r8.7.) anhellat EroccnlrLs dils?crsrls
Muls. i Strdmserum. -q.rteo togs i rett tiotal eri. pa de bladltisa grenartra av etr
liggaDde ek,. 
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