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Sound production in larvae oJ Monochamus sutor

Sammanfattning
Vid besök på två brandfält i slutet av juni 1 995 vid

Särna och Orsa

i

norra Dalarna (brända

i juli

1994) hördes regelbundna skrapläten från branddödade granar och tallar. Det lät ungefär som när
man drar fingernageln flera gånger över en kam,
3-4 ljudstötar som tillsammans varade ca 2 sek
upprepades med 5-10 sek intervall, ibland längre.
Flera ljud kunde höras samtidigt och de var klart
urskiljbara på över l0 meters håll i lugnt väder.
Genom att exakt lokalisera ljudkällan med hörseln
och snabbt riva av barken hittades larver av tallbock Monochamus sutor L. (Coleoptera: Ceram-

bycidae). De satt med huvudet riktat utåt i sin
övervintringsgång inuti veden (Fig. 2). Ljudet
frambringas förmodligen genom att larverna skrapar käkarna mot barken. Inga direkta gnag kunde
observeras i samband med ljudalstringen, varför
vi anser oss kunna utesluta att ljuden är en biprodukt av detta. Då ljudalstringen potentiellt kan
locka till sig fiender utifrån, som hackspettar och
parasitoida insekter, bör beteendet ha fördelar som

starkt väger upp detta. Vi föreslår att ljudalstringen hjälper larven att hålia andra larver borta
från resurserna runt dess övervintringsgång. Mot
slutet av larvutvecklingen råder konkurrens om
kvarvarande kambium under bark. Ett beteende
som ökar en individs chans att monopolisera tillräckliga resurser inför f'örpuppningen bör ha ett
högt adaptivt värde. I ett försök med 1-åriga larver
i sågspån visade det sig att de är starkt kannibalistiska. Sålunda kan andra larver som ignorerar
signalen löpa en högst verklig risk att bli dödade
om de kommer för nära.

Rättelser och förklaringar till Sveriges myror
Redaktören har med berömvärd ihärdighet övertygat mig att närmare förklara hur en myra kan ha ett
halvt borst, vilket påstås i punkt 16 i bestäm-

ningstabellen för Formica på sidan 96 i min artikel Sveriges myror r ET nr 3 1995. Det skulle
naturligtvis ha stått "I snitt färre än 0,5 utstående

borst ..." respektive "I snitt minst 0,5 utstående
borst ..." När man bestämmer myror är det en stor
fördel att ha tillgång till flera individer från samma samhälle och för vissa Formica och Lasitts är
det alldeles nödvändigt om man ska känna sig nå-

gorlunda säker på artbestämningen. Gången vid
bestämningsarbetet är således att man räknar antalet borst på låt säga fem individer (givetvis från
samma bo/samhälle), räknar ut medelvärdet och
använder detta när man nycklar i tabellerna.
Redaktören har också påpekat fel i tabellen på
sidan 96. Punkt 11 första alternativet ska föra vidare till punkt 1 2 (ej 1 3 som det står) och punkt 1 2
andra alternativet ska hänvisa till 13 (ej 12).
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