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23. Dirrhogus Sahlbergi Mannh. (Eucnemid.o,el

llland nordiska eucnemider har Dirrftagrrs SrrftlDergi Mannh.
nauln om sig att vara en av de sellsyntaste- Aven frin andra delar
av Europa fiireligga endast sporadiska fynd, trots att arten har
vidstreckt utbredning: fren dstra Franrike i visler till Ryssland
(Nlogileu') i 6ster, frAn Finland och Sverige i norr till Jugoslavien
och Sydtyrolen i stider. NIin ftirsta bekantskap med skalbaggen
gjorde jag den 25/7 193tt vid Pirnau i Estland. Strax efter an-
konrsten till staden ftiretog jag pl kvdllen i tryckande htigsom-
maryarme en exkursion till den kala och sandiga havsstranden,
diir jag pA en blommande, htigvuxen umbellat antriffade ett
exemplar av arten. I nerheten fanns en park med gaurla ekar,
almar och popplar, och antagligen hade djuret kommit diirifrin.

Den mirkliga arlen upptecktes i Sverige av Emil Leonard Hag-
lund, som i slutet av 1800-talet tog ett enda exemplar i 6stra Smi-
land, fOrmodligen i LingemAlaomridet. Under senare ir har den
iterfunnits i l6vskogar av ursprunglig typ pi mellersta Oland. Si
fann Lundblad i juni 1947 en serie exemplar i Halltorp och Strand-
torp pi rishtigar av hassel, avenbok, ek m.fl. trddslag samt BerS-
vall i btirjan av juli 1949 4 exemplar i Halltorps hage. Genom -{rne
Mtillers fynd den 9/7 1953 vid Ktipingsvik av en imago, som lAg
kvar i puppkammaren i en liten ekgren med vitrtita, erhtill man
en seker uppgift om viirdtrlid och hur veden skulle vrrra beskaf-
fad. -4.v allt att dtima tillhtir f)irrftogus Sul bergi derr riitt stom
grupp urskogsrelikter, som innu levCr kvar pA Oland och i dstra
Smlland.

Siirskitt efter M6llers fynd fiireftill det ej omdjligt att med ut-
sikt till framgring leta efter artens larver. Yid varje bestk pa
Oland under de ftiljande iren stod detta pA mitt entomologiska
arbetsprogram, men ftirst den 1915 1957 kom liin ftir mddan. Jag
befann mig den dagen i ett ursprungligt ldvskogsomrflde i Riipp-
linge socken nedanftir landborgen, diir en awerkning nAgra flr
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Fig. l. Reisighaufen, u.a. einen von Dir.rraru3 Sdrrlbergi ]Irnnlr. Defallenen
Eichcnzseig enthaltend. Oland: Kirchspiel Repp[nge, 19/5 1957. - Phot.: Verf.

tidigare iigt rum. Allt anvdndbarl virke hade fiirts bort frrin sko-
gen, medan riset och de klenaste grenarna dragits samman i
hiii;ar fOr att ej hindra betet. Avfallet hade btirjat multna mer eller
mindre starkt allt efter solexposition och marktreskaffenhet. Dir
det beddats in i fuktiga ldvlager hade veden erhflllit just den kon-
sistens, som jag med krimredom om andra eucnemidlarvers lev-
nadsvanor s6kte: en negot uppmjukad men samtidigt fast och vel
saurmanhAllande rtityed, mittligt fuktig men utan lendenser lill
fdrruttnelse. Rtitan hade uppenbarligen friimst framkallats av de
syampar, sonl utvendigt kliidde barken som etl aiverdrag. Ienga
sidana smigrenar undersdktes utan att eucnemidlarver kommo
till synes. I en del funnos larver av Conopulpus teslcceus Ol., i
andra. Hgpulus-, Orchesia-, ,{nns2is-, Denlicollis-larver m.fl- I en
avbruten ekgren, 1.5-2 mm grov och omkriug 2 dm ling, nred
rtitved allt igenom, hiltade jag dock till sist de efterlraktade euc-
nemidlarrerna och en hel samling sidana. Redan pi grund av sin
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storlek kunde de misstdnkas vara Dirrftagus Srr,hlbergi, och den
sedermera genomftirda uppftidningen gav full visshet.

Den understikta grenstunrpen Iag i bottnen av en rishtiS och
hade obrusten bark, flickvis teckt av en 61rfl slamp. R6tveden var
till firgen vitgul, i ylan sA mjuk, att den lett let sig repas av nagel,
i det inre iinnu tiimligen hird. Larverna hade arbetat sig fran i
grenens ldngdriktning och fiirekommo huvudsakligen i de yttre
tedskikten, d{r den ena lflg alldeles bredvid detr andra. Som det
senare visade sig innehiill grenen ett 40-tal larver. alla fullvuxna
och av ftiga varierande storlek. Gingar kunde nett och jiimnt
sktinjas utom pi de stillen, diir larverna biirjat rrtvidga gingen
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Fig.2. LsrIe von Dir.togus Soillrd.gi ]Iannh. - a. Habitusbild von oben. -b. Iiopf \.on oben. - c. Der gespallcne Iiopfzahn von unten. - d. Hinlerleibs-
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till puppkammare. Neringsupptagandet svnes yara nrinimalt att
dtinra av den ringa mangden exkrementer. Larvema iiro synner-
ligen trtiga och ftirfllttade sig knappast miirkbart under veckorna
fiire f6rpuppningen.

Ur den st1'mpade grenens blda 6ndar griivde jag fram 6 lan'er
fiir konservering. medan de tivriga Iimnades i fred fdr uppftid-
ning och klaickning. Det senare blev en jdntftirelsevis enkel upp-
gift, och nestan alla larver nldde full utveckling. En vdl synlig
lan'i ett avbrutet stycke &v grenen isolerades f6r att pi ndra hill
studeras. l)en hlev puppa den 7/6 och gav tre veckor senare imago,
som utfirgades efter omkring ett dygn. \'id den tidpunkten hade
innu ingen fullbitdad skalbagge visat sig i kliickningslidans glas-
rtir, varltir jag tog fram grenen och plockade ftirsiktigt stinder den
fiir att om miijligt komma iiver puppor ftlr konservering. Nigra
sidana hittades, men de andra (ett 20-tal) hade redan klickts,
alltsa i senare delen av juni. Blotl en enda larv fanns kyar i veden.
Saunolikt tillhiirde den samna kull och hade av nigon orsak
blivit efter i utvecklingen. De kldckta skalbtrggarna ligo i sina
puppkammare i vedytan, de llesta mogna och utflrgade, och
skulle ftirnrodligen, i likhet med vanan hos andra eucnemider,
sl.rrrua kvar dir nigon tid. lills htig sommarvflrme krurde ge dem
impulsen att krypa ut. Puppkamrarna voro av oval forrn, i dn-
darna tillstoppade med gnagspin, nistan alla lika stora 19-10X
3 nrm;, vilket h{ngde sanrman med den obet-vdliga storleksvaria-
tionen hos puppor och imagines. De senare nAdde en liingd av 8 9
urm- Bland 20 undersiikta exemplar voro 17 d6 och blott 3 99.

Den ftirut okdnda larven har ett mvcket karakteristiskt utse-
ende och kommer alt i annat sammanhang utftirligt beskrivas.
Den kimrs bl.a. igen pA att huvudets nedersta sidotand (den
sttirsta) dr kluven i spetsen. Denna detalj iir konstant och kontrol-
lerad ej blott pi de konserverade larverna utan Sven pA de menga
larvhudar, som lago kvar i puppkamrarna. Lingden hos full-
Iuxna exemplar er l7-l E mm.

Vid en jiimftirelse med nigra tidigare tagna eucnemidlarver.
som jag ej klAckt och derfiir inte kunnat artbestimma, visade det
sig. att jag redan den l2l5 1950 hade funnit tvfl halvvrrxna larver
lill Dirrhapus Sahlbergi..r Detta skedde i en av ltivhagarna vid
Greby tRlipplinge socken) pi Oland, dir lanerna levde i en torr.
4 cm grov hasselstam med begynnande riita men 6nnu timligen
hird och fast ved. De uppehiillo sig i ytan av veden, i vars inre
larver rv flesosa nebulosa F. grivde gengar. Stammen ingick i en
gles bukett av levande och halvdtida hasslar, som vid basen hade

I Dlremot er den stora euctremidlarven friln StromsholmsoDrldet (jJr Ent.
Tidskr. 1955, s. l5{) ej identisk med D. Sohlbergi utan fortfarende okend-
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ett mektigt lager av l.issnat, virfuktigt liiv. Den av eucnemid-
larverna angripna veden befann sig i detta liivlager. Sannolikt ir
Diruhct.tlus ScftlbergiJarven ej bunden till bestiimt liirlriidslag
rrren desto mera beroende ay yedens konsistens och fuktighets-
halt. Eftersom man i maj kan finna sivil fullvuxna som halvstora
larver av arten, svnes utvecklingen var.r itminstone 2-ariS.

Auszug

Beitrege zur Iienntnis der Biologie und Slstemalik schrvedischer liifer.

23. Di.r hagus Sahlbergi \lannh. (Eucnemidne).

\Iehrere Larven dieser Art $urden vonr Verf. am 19.5.1957 in einem
urstiudigen Laubrvalde auf Ola[d (Iiirchspiet Rnpplinge) gefunden. Sie
lebten in einem kleinen, morschen Eichenzrleig mit ziemlich festem
Holz und Nurden bis zu Imagines geziichtet. Schon frther \var die
Larve lon Dirrhagus Sohlbctgi in derselben Gegend in einem toten,
schrrach morschen Haselslamm angetroffeo worden. Sie unterscheidet
sich yon den iibrige[, mir bekannlen Eucnemidenlarven u.a. durch derr
gespaltenen grossen Kopfzahn.
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