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Under ett av mina fd,rsta bestik pi Str6msholms kronopark (Vstm.)
antriiffades pi en skogsholme med iltlriga liivtriid, de flesta pi ett eller
annat satt skadade, i enstaka exemplar flera mirkliga skalbaggsarter
vid skakning av torra och svampiga grenar utan att jag de erhdll nlrmare
besked om hur de levde. Aret derpn (1953) eterfanns ett par av arterna
(Laemofhloeus monilis F, oe}:. Diplocoelus lagi Gftr, Ent- Tidskr. 1954,
s. 24-25). F1'ndet gjordes pi samma holme i en nerfallen, grov lindgren.

Enir det som ett led i en mera omlattande undersdkning dver ldvtre-
dens ved- och barkskalbaggar i siidra och mellersta Sverige framstod som
ett dnskemel att inom ett begransat omri.de i Mdlardalen fi utfora fort-
lSpande obs€rvationer dver dessa djur i olika trAdslag, erhtill jag revir-
fdrvaltningens tillstend att gtua detta pi den niimnda holmen, som s,'ntes
mig mycket liimplig Itir indamiLlet. En planerad awerkning av de mest
skadade traden instilldes, varjemte grenar pi marken och eventuellt
uppkommande vindfillen till en del skulle Ii ligga kvar oupphug6aa.
Ftir detta venlga tillm6tesgAende tackar iag jagmastarna W. Leijon-
hulvud och N. Gyllenram samt kronojdgaren i Strtimsholms bevakning
K.-O. Hesselbom, vilka med f6rstAelse f<ir studiernas syfte letit mig )husera
frittr bland de gamla tr6den, bede hnr och pi andra steUen av krono-
parken. Med hens]'n till den pigiende undersdkningen v?idjades genom
anslag pi platsen till eventuella entomologiskt intresserade besdkare att
limna holmen i fred, i all synnerhet som det finns ratt gott om liknande
skogst,?er i nirheten. Trots detta har min hemstauan knappast respek-
terats i den utstrdckning som jag hoppats, utan iust denna holme
tycks (pi grund av anslaget?) ha verkat som en magnet pi samlama.

En storm i juli rg53 Ieltde flera gamla triid, diiribland en grov lind, som
sedan dess har varit under observation. Pa tradet, som di det bliste
omkull hade grtinskande krona, kunde ej upptdckas andra skador dn en
utbredd innanrdta i stammens nedre del och rtitterna, ett par stdrre rdt-
hdl med blottad, av tregnagare (anobiider) och mfor iiten ved nigra
meter fri.n marken och en stamspricka vid basen, mtijligen uppkommen i
samband med vindfdllningen. Stammen httll vid brt sthdjd omkring 6o
cm, var 18 m ll,ng och omgavs av en som vanligt tjock och seg, i hngsasar
och liror uppdelad bark. Den hade !'uxit upp Iritt pi stenbunden mark
med frodig vegetation av grds och drter.
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Fig. r. Sommeraufaahme der WaldiDsel mit trppigerD Bodenwuchs vol! Grasern uod
Kreutern und mit Iichtem B€stand von alten Eichen, Linden, Rlstem, Ahomen,
Eschen und anderen Laubbtrumen. Vastmanland: Staatswald Str6msholm. rr/7 r955.

- Phot.: verf.

Anda titt httsten 1955 kunde ej upptiickas nemnverda insektangrepp
i det torkande tradet med undantag av siLdana av Pogonochaerus hisfidus
L. och Sapetda scalaris L., som rg54 pi nigra stdllen hade larver i briickta
grenar av kronan. Ej heller hade jag vid de visserligen ritt fAtaliga besd-
keu sett skalbaggar utanpa stam eller grenar. Mojligen berodde de nega-
tiva resultaten pa att stammens fuktigare undersida ej blivit ordentligt
s1'nad. Denna befann sig !-id rotvalvet nigra decimeter iiver jordytan
och sinkte sig diirefter ftir att vid ungefiir halva stamld.ngden nl marken.
Den egentliga kronan (ej blott enstaka grt na grenar) btirjade 5 m frin
trddets bas. P5. nigra purkter hade jag vid olika t ffaUen breckt loss
barkstycken utan att kunna uppdaga spar efter insekter.

SA mycket mer tiverraskad blev jag dirfdr vid ett bestik den r5/ro
1955. Som vanligt gjordes en rutinunderstilning av stammens dversida,
denna ging huvudsakligen i barken. Harvid blottades en platt skal-
baggspuppa, vit och med mycket stort huvud. Det var ej svl.rt faststiilla,
Entottol. Ts. ,itg.7i. H- r, 1956
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TH. PALM: EN SKALBAGGSBIOCOIIOS I LIND 3r

Fig.2. Die vom Winde umgestllrzte Liude, die pilzige Rinde uad Borke unten
abgeschalt. Vastma and: Staatswald Stra)msholm. r5/ro 1955. 

- 
Phot.: Ve.f.

att det ma6te vara puppan till en hane av Laernophloeus monilis F. Fort-
satta trevningar i barken bra6te tillika fullvuxna lan'er (fig. 3 a) och
enstaka, nyckE.ckta imagines av samma art i dagen. Barken var pi. detta
fdrst understikta st:ille i de inre delarna Snnu frisk och fuktig och satt
se$ Iast vid veden. Av andra insekter hittades endast nigra lan-er av
Malachius bipustulatus L. och Dasytes coeruleus Deg.

Stammens 6versida var emellertid ej Laertofhloeus-artens rdtta hem-
vist. Dit hade blott spridda larver stikt sig fdr att i barkens yttre delar
under fdrpuppningen erhilla skydd och kanske ocksi fiir klackningen
behdvlig solviirme. Nar undersdkningen nidde triidets sidor och under-
sida, steg frekvensen av Laemophloeus monilis (mest imagines, till stor
del nykliickta), och aven andra skalbaggsarter uppenbarade sig. Men
dir hade barken och veden ocksi en helt annan beskaffenhet iin pi tiver-
sidan. Barken hade bdrjat torka och fldckvis lossna samt veden att dver-
klldas av en i brunt, $ett och violett largad svamp (Cttrticium querci-
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Fig. 3-5. - 3. LazrnoPhlo.ts ,ion;lis F, - 4. D;plocoelus lagi G\6t. - 5. Synchito
scrdranrta neitt. - 6. Syrrchira hum.ralis F. - a. AusgesacbseDe Irrve (aarro-
?htoer.s ,tonilis geschrf,ollen, [ahe Verpuppung). - Analsegment der I-aive: b. von
obetr uid c. scbr;ig votr der Seite. - d. llalsschild der Puppe von ob€n. - Ands€a-
Detrt de. Puppe (die Haare Dicht Aezeichret): e. voo oben uad f. scbrlg voE der

Seite gesehetr. - Orig.
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Fig.7-8. - 7. Synch;td scPdrenda Reitt. - 8. Synchila ht ntc/elis F. - a. Erdteil
d€s Aedeatus (trach mehrercn Nelketrolpreparaten) bei ventralaNicht. - b. Um-

dsszeichnuot des Aedeagus b€i I-ateralatrsicht. - Orig.

rum).r Pit, barkens insida fanns hdr och var en aman svamp, gulbrun
eller rOdaktig til fergen, virtformig och viixande kolonivis i plana sam-
lingar, se att ytan fick ett knottrigt eller smikntiligt utseende. Denna
svanp (Tuberculaia confluens Pers.)l var ett tillhall ftir larver (fig. 4 a)
och imagines av Diplocoelus lagi Gu6r. Bdda stadiema fdrekommo h2ir i
stor m6ngd men p6. inga andra stdllen av stammen. Att de livnirde sig
av svampen har utrdnts Benom iakttagelser pe det hemfiirda materialet.
Larvema voro trots viss variation i l?ingd (3-5 mm) uppenbarligen av
samma ilder och nera ftirpuppning. Diirpi tydde deras svdllda kropp,
krumbdjda stiillning och benagenhet att genast krypa ner i jorden, sedan
de tillsammans med svampig bark inhysts i glasburkar, som hade ett moss-
tiickt jordskikt i bottnen. Ett annat tecken pi samma sak var deras ut-
priiglade vana att kry?a ut i glasrdren till klickningsli.dor, i vilka lagts
barkbitar men ingen jord.2 Utmerkande fdr arten tycks vara, att larver

r Svampama ha b€stamts av lil. lic. A. Kaiarik, StateBs SkogsfoEkniogsitrstitut,
som iag hjertliSt tackar Idr hjailpen-! Nzir ved-, bark- euer tddsvemplarver sdka sig ut i iAngsk6ren till kllcknings-
lAdor, katr detta olta tydas som ett tecketr pa att de dnska lorpuppa sig i jord. Etr
viktig uppl,.sding att taga ad Irotam!

3 -563tor Efltornol. Ts. A/g- 77- H, L ry56



34 ENTOUOLOGISK TTDSKRIm 1956

och ima6ines av en fdregAende generation finnas samtidigt. Efter dver-
vintringen dogo i det hemftirda materialet dock alla gamla skalbaggar.l
Utvecklingen iir silkerligen r-irig.

Fdr att kunna granska allt levande i trddet utbreddes pi marken ett
lakan, pi vilket den lossade barken, svampig ytved och annat avfall
samlades (fig. z). Efter en fdrsta grovsortering av insektmaterialet brotos
styckena stinder i smlbitar och skakades i sillet f6r en noggrannare efter-
forskning hemma av smi.djur. Andra bark- och vedstycken med larver
togos tillvara odelade f& khckningsftirs6k. Givetvis undersdktes endast
siL stor del trddet som behdvdes fdr en nigorlunda fullstindig inventering
av faunan vid tillfiillet i friga. Owiga delar reserverades fdr fortsatta
observationer f ramdeles.

Pi insidan av barken sags blott enstaka exemplar av Laemophloeus
monilis. Men brdt man sdnder den, upptecktes det ena efter det andra i
springoma och mellan skikt av ytterbarken. Skalbaggen er se platt, att
den i barken har Ett att hllla sig dold. I tyska handb<icker upp8es, att
arten skall antrdffas i glngarna hos ?apiruychus bicolor Hbst. Hos denna
barkborre har jag ocksi funnil monilis, siv?i.l pi Mte Pollino (Kalabrien)
som i Karawankerna (Klirnten). Men i Md.lardalen lever arten annorlunda
och har dir ej heller nigot som helst samrttre - vilket fdr dwigt i ardra
delar av Europa sannolikt blott er skenbart - med barkborrar. Att arten
dverhu!1rd ar rovdjur har aldrig genom direkta observationer bevisats.
En del tyder likv pi att den dr det, bland annat rdrligheten hos lar-
verna, vilka liksom malachiid-larver krypa omkring i tridet. Alla svenska
Iynd, om vilka man vet nagonting, iro gjorda i lind med svampig
bark och ved, och arten har di levat tillsammans med, Diplocoelus lagi
Gu6r och Syttchita separanda Reitt., olika slag av fluglarver, smlfjiirils-
larver, hoppstjirtar, kvalster m.m.

Syrchita separanda Reitt. har i Strdmsholmsomridet upptdckts av
Tore Widenfalk, som pl annat stiille i detta hifte av Ent. Tidskr. (s. 77)
redogdr ltir hur arten skiljes Irin kzrzzalls F. Av flera mellaneuropeiska.
{orskare (t.ex. Ganglbauer, Horion) har separanda betraktats som
blott varietet lill humeralis. Denna art er nemlgen mycket variabel i
friga om storlek, halsskdldsform, punktering, behiring m.m. Men for-
merna ero med full sekerhet artskilda. Detta bevisas bl.a. av betydande
och konstanta skillnader hos de hanliga genitalierna (fig. 7-8) och av
arternas olika levnadssatt. Vid j?imftirelsen har iag granskat ett so-tal
ex- av humeralis och av separanda dnnu flera. Aven arternas larver och
puppor kunna utan sr-.irighet skiljas frin varandra (fig- 5-6).

En sak som l6rvinade var att si seDt pe h6sten finna puppor (flera
ro-tal sedda) och fdrpuppningsfiirdiga larver av Laemophloeus rnonilis.
Eltersom stadigvarande kyla kort diirefter in{ann sig, kom arten helt
visst att dvervintra ej blott som skalbagge - vid undersdkningstilffiillet

r I det fria ttvervintra aven imagines.

Ettlohtol. Ts. A/g. 72. H. r, 1956
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det vanligaste stadiet - utan ockse som larv och puppa. Arten torde ha
r-lrig utveckling och egghggningen i tredet ha skett pe veren eller fdr-
sommaren 1955. Alla sedda larver voro nemtgen ftirpuppningsfnrdiga,
oaktat att deras storlek starkt vexlade. Variationen iterspeglades hos
imagines, bland vilka de stdrsta hanama, med oformligt stort hurud,
mdtte drygt 6 mm i Engd och de minsta indir-iden, hur''udsakligen honor,
knappast 2,5 mm.

En tredje art, den nyssndmnda Synchita sefaranda Reitt., tevlade med
Diplncoelus lagi i biga om individrikedom. Blott enstaka fullbildade
exemplar av en {tiregAende generation iakttogos och ej enda puppa,
men fdrpuppnings{drdiga larver Iunnos i dverfldd. Aven denna art torde
ei behdva mer en r er for att utveck.las. En del larver hade gravt ut
grunda puppkammare pi insidan av den torra eller torkande barken, men
de flesta voro kvar i basten och angrdnsande zon av ytterbarken eller
i Corticiun-angripen ytved. FdrpuppniDgen ager i regel rum inuti barken.
Det var mest tott om Sytchita-larver (ingen enda som $vil humeralis!'1
pi. svampinfekterade stiillen av stammen, men de pitrliffades ocksi utan-
fdr, serskilt vid tredets bas i mossklddd, fuktig, rdtt pords, men fo {arande
frisk bark. Larvema dro icke rovdjur (sisom angives i tyska handb6cker),
utan de leva liksom larvema till den var igare *ten humcralis (Palrrr
r95r, s. r83) av mer eller mindre mycelhaltiga bark- och vedimnen.

De nu ndmnda tre skalbaggsarterna dominerade biotopen och bil-
dade tillsammans ett mycket intressant faunaelement - marklgt darl6r
att tve av arterna i andra delar av landet reknas som stora s:ills)mtheter
och den tredje (5. separanda) i Nordeuropa iinnu si liinge blott 2ir kiind
frdn Strtimsholmsomridet. Fdrmodligen iiro de kvarlevor frin en tids-
period, di 2idelldvskog av ursprunglig typ teckte stora delar av Miilar-
dalen. Men det var knappast av mindre intresse att i samma biotop fi
stifta bekantskap aven med en fjdrde art, Enicmus bredcornis Mnnh.
Denna togs ocksi i blott ett enda exemplar vid det fdrsta besdket pi
skogsholmen och hade ddrefter fitrgaves eftersdkts. Nu iterfanns den -till att btiria med dock temDgen sparsamt - pe svampen Tubercularia
conlluens Pers., pe de staUen dar denna beg)'nt tivergi frin ett gel6artat
stadium till ett torrare. Efter vinterldwaringen av barkbitarna, varunder
dessa utsattes fdr stadigvarande kyla ldngre tid (r5iro-r5lrz), var
E. breaicornis dertllrsta art, som krdp ut i khckningsrdren. Endelexemplar
hade sannolikt varit fultbildade skalbaggar pe hdsten, medan andra voro
nykHckta och uppenbarligen hade tiven'intrat som lan'er eller puppor.
Inalles tillvaratogs pe detta satt bortat roo ex. I kHckringsrtiren obser-
verades vid ett par tillfdllen kopulering. Artens eljest stora sdllsynthet
ftirklaras vd.l till en del av skalbaggens trdghet och undang6mda levnads-
sett. Den iiverdrages liksom i myxomyceter levande Enicmus-trter l|lt
av svampens spormjdl och iir di svir att upp6cka. Jag sig den altlrig
under faltarbetet utan fiirst pi viiggarna av de tygp6,sar, som anviindes
f6r att Irakta hem sAllgodset och barkbitarna. Sedan kunde andra exem-

Efltontol. Ts- Arg. Zz. H. r, t956
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plar och, som jag tror, even artens larv plockas tlirekt pi de svamp
klddda barkstyckena, nir dessa noggrant ryrrades.

De beskrivna Ilmden fdranledde mig att pe skogsholmen fdljande dag
ocksi undersrika nigra grova, ihiliga kubbar, som segats upp till meter-
ved efter en vid samma storm i juli rg53 vindfe[d [nd, men som fett
ligga kvar. F6r detta tred och dess coleoptera i det in re av stammen har
tidigare i korthet redogjorts (Patm 1954, s. zr). Si.lunda hittades vid en
inventering den 16/8 rg53 bl.a. Ludius lerugineus L., Athous mulilatus
Rosh., Procerus tibialis Lac., Eflnearthron pruinosulurn Perris och Rlryz-
colus turbatus Scbdnh.

Barken var den 16/ro 1955 pi dversidan fortfarande frisk och ntistan
utan insekter, men niir de tunga kubbarna rullades ruat, si att undersidan
och angrd.nsande, fuktigare partier pa sidorna kommo i dagen, funnos
diir precis samma svampar och alldeles samma skalbaggsbiocdnos som
i dea nyss skildrade, okapade linden. Detta tyder pa en viss konstans
hos faunan i en tredbiotop av det ifrigavarande slaget.

I en helt annan trakt av Strdmsholmsomridet undersiiktes - ftir
jiimldrelsens skull - samma dag ytterligare en grov lind, som fellts av
januaristormen rg54 och som oupphuggen Iitt ligga kvar i skogen. Detta
tred hade fdljaktligen haft en sommar mindre pi sig att torka ut och
lig dessutom i mera skuggigt lige iin den {drst beskrivna linden. Nigra
angrepp av skalbaggar kunde iinnu ej upptickas i stammen, men p6.

uadersidan, diir barken bdrjat bli svaropig (Schizofhyllum commune Fr.\
och lossna, hittades enstaka fullbildade exemplar av Diplocoelus lagi.
Fdrmodligen var her ett angrepp liknande det tid8are omtalade att vinta.
ndsta 6r, dvs. tredje sommaren efter vindfdllningen. Mtijligen liirberedes
ett sidant av dipter-larver, av vilka flera arter redan voro i verksamhet i
barkens yttre delar pi si gott som hela stammen.

Sjeh.fallet petraffades vid undersdkningen av lindarna den 15 och 16
oktober 1955 dven andra skalbaggsarter iin de ndmnda. Dirf6r limnas i
det f6ljande en fullstAndig lista p5. arterna i barken och ytveden (der-
mot ej i den inre rtitveden, som ennu ei undersokts i de okapade treden),
dock med undantag av sidana, som rent tilllilligt (ftir att sttka vinter-
skydd) voro dir.

Phyllod.repa melanocephala Thoms., ro ex.r
Philonthus splendidulus Gra.-, 2 ex-
Anonagnathus cuslidalrs Er., ej s?ills.
Atheta aequala Er., ej si.lls.
Phheoporu angustilormis Baudi, z ex.
Tyrus mucfonalus Panz., r ex.
C anthari d-law er, 3 olika arter.
Malsehius bipuslulalus L., larver ej siills.
Dasytes coeruleus De G., z larver i puppkammare.
t Antalet ex. evser imagin€s, d:ii intet annat sages

E onol- Ts. Arg- n- H- r, 1956
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Megatorna undala L., I ex.
Rhizofhagus bifuslularus L., ej siills.
Diflacoelus lagi Gr€t, talrila larver och imagines av en fdreglende

Seneration.
Laemolhloe,us monilis F . , rett ta.ldka imagines ( > 50) , mera sparsamt

larver och puppor.
Lathridius nodiler Westw., ej siills.
Enicmus minulus L., 4 ex. - E. bredcornis lllannh., rett talrika ( > 60)

imagines och r larv av satrnolikt denna art.
Coiicaia bngicollis Zett., ej slitts.
Litatgus coflnexus Geof{r., imagines och larver ej sdlls.
Syttchita scparatda Reitt., talrika larver (i roo-tal) och enstaka ima-

gines av en fiiregaende generation.
Diloma nenala F., ej s:ills.
Rhinosimus rulicollis L., ett liLtal larver och imagines.
Anaspis-sp., enstaka larver av sanaolikt ett par arter.
Anobiid-larver , erstaka ex. av tve obestemda arter, derav en linghlrig,

som saknar de eljest vanliga tv:irraderna av kitiniserade kom eller taggar
pe segmenten-

Anlhribus albinus L., flera smilarver i rotbenens ytved.

Efter vinterfdrvaring i tv& minader flyttades kleckningsmaterialet
till uppvermt rum (r7-r8 grader) r5/r2. Derefter giordes fttljande iakt-
tagelser dver de dominerande artema.

LaemopNoeus monilis F. - Under ett par minader krdpo stdndigt nya
imagines iram i kldckningsrdren, medan andra stannade i barken. Inga
puppor eller larver voro kvar i denna.

Diplocoelus lagi Gu6r. - De fOrsta puppoma obsen'erades ro/r 1956.
Fdre zolr hade larverna al.tmaint fdrpuppat sig. Detta skedde endast i
starkt humusblandad jord, som hade ftirm6ga hAlla fuktigheten kvar.
Dir larvema bjddos ren mineraljord, misslyckades kl?ickningen och lar-
vema dogo. Inga imagines av den ItiregiLende generationen tiverlevde
vintern. Pupptiden dcker iemf6relsevis liinge, z-3 veckor.

Synchito sePa/ond.a Reitt. - De f<irsta pupporna observerades ro/r
1956. Fdre 2o/r hade larvema allmdnt fdrpuppat sig (i barken). Fdrsta
nykldckta imagines observerades r8ir. Pupptiden \tarar r-2 veckor. Ftir
utfargningen krlves 2-3 dygn. EIter kliickning och hiirdning lemnar imago
genast puppkammaren och grilver sig ut genom ett smalt ovalt h6I. I
kldckningsrtiren visade sig det stdrsta antalet imagines i slutet av januari
och en minad framit. De krtipo helst ut pdL kvdllen eller natten, di de
voro livliga och iiveu fl6go. I ett par fall iakttogs kopulerande par. llinga
fullbildade skalbaggar stannade dock kvar i kliickningslidorna, diir de
sutto ortirliga pe barkstyckena. Vid fara sllppa de sig garna till marken
och litsas vara ddda. De trycka darvid antenner och ben t?itt intill
kroppen och kunna di even genom sin ferg vara svera att upptacka.

E onol. Ts. Arg- z?. H. I, t956
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I-arverna hade i ritt stor utstreckning angripits av stekel- och flugpara-
siter, som Hecktes samtidigt med skalbaggen. Bland steklama funnos
flera intressanta arter. Fil. dr A. Jansson har bl.a. fest sig vid en cleo-
nymid, Platygetrhzs, som antingen ar en annan art en den Ittrut kenda,
gracilis Thoms., eller en ny varietet till denna. Amanuens K.-J. Heqvist,
som bearbetar de kldckta braconiderna, har bland dessa uppti.ckt en
obeskriven och mycket karakteristisk Eubadizon-art, av vilken bide JJ
och QQ erhtills i ritt manga exemplar (jfr Ent. Tidskr., 1956, s. 9r).

Efter vinterfcirvaringen kliicktes ytterligare nigra skalbaggsarter ur
barkbitarna:

Dasytes niger L., 3 ex. - D. coeruleus De G., r ex.
Cryptophagvs pseudod.entalus Bruce, z ex.
Gaslrallus immarginatus Miill., r ex. - Denna kldckning iir av intresse,

emedan intet fdrut er kant om artens biologi och jag lenge forgaves sdkt
komma den pi spiren. I Strdmsholmsomredet er arten ingen sttirre sdll-
s5mthet, och den erhalles diir pi hd,gsommaren vid hivning under gamla
ldvtred, sarskilt ldnnar, eller vid skakning av torra grenar p5. stammarna
(Palm 1954, s. 25). E{tersom blott ett enda ex. iramkommit i kldckaings-
rtiren, dr det naturligtvis t?inkbart, att det kan ga a ett itvervintrande
ex., som t faligtvis uppehillit sig i barken. Men, i andra sidan, ?ir det
ej heller uteslutet, att den fiirutnemrda lfughfiga, pe segmenten okiti-
niserade anobiidlarven, som var av litet Iormat och verkade fulh'uxen,
dr Gaslrallus-lawen, vilken i s5. faII skulle leva i lind- (mlhdnda dven
Itinn-)bark eller mellan barken och veden, alldeles som en l{edobia-law.
Enligt B6ving $954, s. r.47l skall Gaslrallus-latyen vara lS.nghArig och
utan kitinbildningar pA segmenten.
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Auszug.

Eino Kiilefiioc6nosc in Lhd..
Bei Shomsholm in Vastmanland (Malaren-Gebiet) studierte der Verf. eiEe

Kalerbiocdoose ia Tilid .otdala Mill. Di€ B€obachtuogen Eurd€Ir ih H€rbste 1955
atr einem Bauh, der im Juli 1953 votr eiDem Sturm umSesttrzt lroldell war, ausge-
fiihrt uad daflach auch an heimgebnchtem Aulzuchtmaterial Iortgesetzt. Als Charak-
terarten tratea zu diese! Zeit Loerfiophloets ,nanilis F., Diploco.lss lagi Gt4r,
Synchita separarda Reitt. utrd Enicm s breticofltis Mann}l. auf. Voo diesetr ist
Synchita sc?aratilo tricht friiher aus Nordeuropa bekatrnt, s?ihrend die anderetr in
Schweden als sehr selten gelten.

Entornol. Ts- ,|ry. Z?. H. t, ryi6
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Lazmophloeus moni.lis iiberwhtert als laago, wedger heufig als Itrve ode, Puppe,
utrd scheint ._ weDigsteDs bei uns - von Ta|hrorychus b;coror Hbst oder alderen
Borkenkalem tar nicht abhangig zu sein. Die Art lebte, vieneichtvon Raub, haupt-
sZi,chlich in der pilzigeE Rinde und Borke, wo auch die Verpuppung stattfand. Die
Enh*'ickling diirlte ei-uiahri8 seio.

D,?lococtus lcgi luld Enicmils b/el,icornis sind Pilzfresser. Sie lebten in der itr
Rede stehendea Linde besotrders aE Tuberc laria co lh.cns Pers. Diplocoelus ijber-
wintert als I-arve utld verpuppt sich so{ort nach der Uberwioterutrg in humusreicher
Erde. Im Herbste kommen sowohl Iirven als vollentwickelte Kafer der voriten
Getreration vor. EDtwicklung einr?ihrig. Eni.m{s bt.t)icornis tberwiDtert als IEato,
,ahncheinlich auch als Iirve utrd (oder) Puppe, denn Dach der Uberwinteruag
kameD oft frisch geschliiplte Ke{er iE die ZuchtgEser hervor.

Str,chila sepolanda ist ganz sicher eine selbstandiSe Art, nicht nur eine Form
eon huneralis F. (vgl. T. Wide aIk, EEt. Ts. 1956 S. 77). Sie ist durchschnittlich
gr6sse. utrd hellei gelerbt (der Halsschitd Eeisteos hetler als die FliigeldecLeo, bei
,&rrerdri, ge\r6hnlich umgekehrt), hat durcbschoitdich breiteretr Halsschild Bit
Eehr parallelen Seitetr uad scher{er hervorketenden Vorderecketr und - das wich-
tiSste - konstant anders Sebaute mannlche Genitaliea als furrflrlaris. B€iE Studiurl
und Vertleich der beiden Arten habe ich von humcra.lis ijber So von sePararrila \iel
mehr ExeEplale vo! Augetr gehabt. Die IrbeNweise scheint auch verschiedetr zu
sein. Im uEtersuchteD Baum kaEen Hunderte vo! seqaranda, atrr kein einziges
Exemplar votr irrrrarii vor. Auss€ldem gibt es, wie aus den Zeichnutrgen hervor-
gehen didte, mehrere deutliche Utrtercchiede zvrischen den I-arvea utrd Puppen
der beiden Afien. Synahila se,erond.a lrisst wle hurnerdlis meht oder weniger
myzelhaltigen Rinde- und Holzstoff. Die Verpupputrg firdet Beist in der Rinde
statt, weBiger oft zwischen Rhde und Holz oderitr der Holzllecbe. Die Entwickluog
ist wah$cheinlich einjehrig.

Mdglicherweis€ war die Linde Wirtsbaum auc\ liir Gattrallas irnmarginah$ Miill.
Nur eio vollentBickelter Kaler dieser Art laoch in die Zuchtglllser hervor; zwei
laaghaariSe AnobiidenlarveD ohne Chitinausriistuog (ReiheD votr DomeD) auf dea
Segmetrten, die vieleicht 2u Gastlallus geb,&e\ k6nDen, lebten itrdessea io der Lin-
denrirde oder zwischel Rinde utrd Holz, ganz wie eine Aedobia-LaNe,

Enlomol. Ts- Arg. ZZ. H. r, 1956


