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STIG LUNDBERG

Eucnentis cepucine Ahr., en eucnemicl med tud krolormer

I Ent. tidskrift 1955, sid. l+9-154 beskriver Thure Palm det intressanta
fyndet av tvfl eucnemid-larytyper, av vilka den ena visade sig vara Eucnerris
capucinu nredan artbestemningen av den andra misslyckades. Palm slutade
sin uppsats med meningen: 'Det biir bli en inlressant uppgift ftir dem sorn
samla vid Striimholm att siika spira upp den.,

Deu l2 maj 1960 hilsade jag pA i Yiisteris-omridet och nred Tore \\'iden-
falk och Stig.\derbratt sont ciceroner besiikles en lokal pi Broholmen SY
Striimsholm. diir Nidenfalk tagit Eucnemis capucina i fornr av inragirres
sittande pa bl.l. en grov lind lfig. l). Eftersom den okiinda lan'tvpen pri-
treffats tillsammans med capucinrr-lan'en trv sflviil Palm sonl Perris kunde
man misstinka atl den iven pi denna lokal skulle kuDna petriffas. l)et
g lde alltsri att uppHcka var Eucnemis utvecklats. Ett stort hel ungefar
rlzXr/z nt i den aktuella linden. ca { m hiigt upp, uppkommet genom ltt
en gren brutits loss, sig inlressant ut och med hjiilp av klfltterskor toli jag
nrig upp till hllet. Linden var helt ihilig och viggen var mitt f6r hilet
kliidd nred en violett svamp och perforerad av flyghnl frin bl.a. Ercntotes
och anobiider. Ytveden var torr och hird. men under ytskiktet fanns fuk-
tigare och ltisare ved, som delvis kunde brytas stinder med fingrarna. l)etta
var en konsislens. som borde passa eucnemider och snarl petreffades ockse
de ftirsta pupporna, enslaka larl'er av den buprestid-t]'p, som Palm konsla-
terat vara Errcnenris capucirut samt aven flera lan'er av elaterid-t)'p: den
efterstikta larven.

\{aterial togs hem fiir klAckning, men liksom ftir Palm resulterade pup-
porna endast i Ducnemis cttpucinu. Detta verkade underligt eftersom larven
av elaterid-typ var ganska allmdn och jag isolerade derfdr elt par larver
av elaterid-tvpen i trebitar fiir alt stika ltilja utvecklingen. Nir dessa larver
lelades fram i mitten av september 1960 leg de i puppkamurare. den enit
sorn puppar den andra fortfamnde som larv, men till min hipnad nu av
helt annat utseende, niimligen av buprestid-typ och s&ledes typisk Eucnemis
capucina. Hiir var alltse gitans ltisning. De tve larvt)'perna var
olika stadier av sanrnla art, nemli!len Errcncmis cupucinu.
I)etta fiirklarar varfiir de tye lan'typerna av sivil Palm. Perris och mig
prilriffats tillsammans och Perris har sAledes t1'dligen rerkligen beskrivit
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Fig. l. Lind med bl.a. Eucnemis
capucina Ahr. (i klisth{ler),
Broholmen, \'iislmanland den
12.5.60. Foto. S. Lundberg.

Eucncnris-larren iiyen om det endast var den ena formen. Iitt narmare
studium av puppkammaren gav sonr resultal bevis ftir omvandlingen. Frag-
ment funns kvar av elaterid-typen, dock inte nycket rner en reliter av mun-
delar och hela den kitiniserade bakkapseln; ddr puppan lig farrns dessuton.r
hela larvskinnet av buprestid-typerr ftirulon fragmenten av el:rterid-typen.

Stig .\derbralt hade isolerat en larv av buprestid-typ i puppkammaren
ftir kllckning, men denna lag hela sommaren oriirlig fi;r atl fiirst i augusti
ftirpuppas. .\derbratt understikte pi min begiran puppkammaren och fann
mvcket riktigt 6ven han fragnreut at bakkroppsAndan och mundelar frin
elaterid-typen.

Det knn tyckas anmiirkningsvert att Patm ej upptickle liknande frag-
ment i puppkanmrarna efter de Eucnemis cepucinq han klickte, men dels
var han ej alls instiilld pA alt de tvi laNtyperna kunde yara ay srnma arl.
dels fordras det en noggrann undersiikning av puppkammaren fiir att upp-
tecka larvreslerna.

I)e tti larvlyperna har beskrivits av Palm i Opuscrrla Entonrologica 1960.
sid. ltiO och 168 och her eteri{es endast bildenu av dem (fiti. 2 och 3).

I exrmitrationschemat pi sid. l5E i Palms beskrivning skall under punkt g
infiiras Eucnenris c(pucine. lilateridtypen, som er starkt kitiniserad och
tillplattad, levde i vitrdlande linsformade gentiar iden mjuka och fukliga
vitriitel'eden. som efter irsringarna kunde delas upp i skikt. Sisom fullvixl
utvidi.iar den gingen till en puppkammare varefter den omvandlas genom
hudiimsning till den svagare kitiniserade bupreslid-liknande larvtvpeu. som
endusl lycks vara etl vilostadium och varken av mig. Aderbratt eller \\'iden-
fatk petriffades annat:in i puppkammare. Dessa Llgo nornalt i nagot tor-
rare l.ed. -{v allt att diima sker anliiggningen av puppkamnraren och om-
vandlingen normalt pi sensommaren varefter fiirpuppningen iger rum pi
L:ntt'nrl. Ts. -rro.83. Il. 1-2. tW
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Fig. 2. Junge Larre von Eucnentis cepucina.\hr. ,\ LaNe yon oben. - B Iiopf yon ohen

- C Kopf von unlen. - Oberkiefer lll) und Yorderkopfseitel: D yon oven E r'on unlen

- Hinlerlribsende: F ton otren "* a':{,:i;l;;J 
slisma des 8. Abdominalsesnrenles

htisten eller pi viren. I vissa fall, kanske beroende pd. yttre piverkan, kan
larven ligga en hel somrnar i vilostadiet.

Flertalet andra Eucnemider har likartade elaterid-liknande larver och det
ligger uiira till hands atl nisstinka iven dessa fdr att ha en liknande ut-
leckling. Detla synes dock ej vara fallet. Under sommaren 196l har jag
studerat utvecklingen av Dirrftagus pqgmqeus F. och lepidrr.s Rosenh., Xglo-
lrius corlicclis Payk, Itgpocoelus cetiniceps Reitter och Fleischeri' Olexa
ulan att kunna finna nAgot som tyder pe att dessa arter skulle htr tvi larv-
typer. l)etta tvcks siledes vara specifikt 16r Eucnemis cttpucirut. Anmdrkas
b6r dock att i rDanmarks Fauna,, band 14, pipekas att hos en fransk art
tFamrs unicolor) iir pivisade tvi lan'former av vilka den unga larven nir-

Enlomol. Is. l.o. &1. lr. ,-?. 196'l
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l-ig.3. l'erpuppenferlige Larve yon Eucnemis capucina .{hr. ,{. und B LaNe von oben.
C Vorderteil der Larve von unt€n- D Stigma des 8. Abdominalsegmentes. - E Kopf \,on

obe[. F I(opf von unten. - \ach T. PaIm.

mast liknar er stekellan', som efter hudtimsning omvandlas till ett frin
fiirsta stadiet helt avvikande utseende, typisk eucnemid-typ. Utvecklingen
hos denna art hr siledes motsatt den hos Eucnemis capucinu.

Hgpocoelus Fleischeri Oleta
Vid ett besiik intill l(opparhatten, Skiralid, den 11.6.61 understiktes bl.a.

en dm-tjock till sltiue delen barkfallen bokgren, som lAg delvis nedbeddad
i boktdv i skuggigt lhge. I den hirda ytveden iakttogs utgingshfll och frag-
Enlomol- Ts- -lrs- 83- II- 1-2.1!tj2
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Fis. {. Bokstock med bl.a. Dirrloeas jij,8:tYffil. vid Bad T.ilz. }ltnchen nraj lsse

ment i dessa visade att en H|pocoelus-art utyecklats i Srenen. Innanftir
ytskalet fanns en brun krympningsriita av ganska fast konsistens och denna
innehdll puppor, av som det senare visade sig Hgpocoelus I'leisc/reri. Ur
de bitar, som togs hem kliicktes ett 15lal exemplar. Dessutom erhtills i
hArdare delar av veden Anobium costetum Arrag- Hgpocoelus-pupporna lig
i flertalet fall intill sprickor dir veden rdtat snabbare.

H g pocoelus corinice ps Reitter

I Borlga hage vid Borgholm pi Oland pitriiffades den 19.?.61 i starkt
skuggigt lege hasselgrenar liggande pi backen med riita i olika stadier.
Yanlig:rst var vitrtit:r, men i nigra falt hittades grenar med brun krymp-
ningsrtita med en ganska seg konsistens. Denna vedtyp tycktes attrahera
Hgpocoelus curiniceps och i varje gren med sidan konsislens fanns puppor,
larver och nyklickta imagines av denna stsom rnycket sAllsl'nt betraktade
arl. Pi en halvtimme plockades ett 30-tal imagines fram ur grenarna. Arten
ir tidigare ej rapporterad frin hassel, men har tagits av Rune \\'idenfalk
pi liknande siitt. Siviil Hgpocoelus Fleischei som crrriniceps' veden var
mycket tl'pisk brun krympningsrtita av ftirhAllandevis fast och seg konsi-
stens. Sarrrrolikt utvecklas oyriga Hllpocoelus-arter. Olerrri I'alm och proce-
rulu.s \Iantrh.. i liknande ved.

Entomot. Ts. Arc.83. tl. r-2, tg62
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Dirrhagus pggmaeus F.

I)enna arl anses vara vrir vanligaste eucnemid och ar enligt Palm (Opus-
cula Entomologica 1960, sid. 164) knnd frfln Belula, Populus, .{.lnus, Quer-
cus, Sorbus, Corylus och Picea. \'id besiiket den ll juni vid Skiralid under-
stikte jag bl.a. en bokliga, ca 3 dm grov, som var helt uppmjukad av vit-
r6ta. Drygt 20 Dirrhagus pggmeeus kunde plockas fram ur puppkammrama
jiimte enstaka larver pi den del av ungefir I m lengd. som genomgicks.
Denna liga var starkt solexponerad, men dessutom togs 3 larver i en bok-
gren, ca I cm grov, helt nedbdddad i bokl6v i starkt skuggigt lige. Aven
dessr larver visade sig vara Dirrhagus pggmeeus. \'id Siggaboda pA grdn-
sen mellan SmAland och Blekinge to8s ytterligare en imago och 2 laryer
i en bokgren i tat bhndskog av bok och gran sA senl som den 26.7.61. Till
listan av utvecklingstredslag skall siledes liiggas F'agus.

Dirrhagus lepidus Rosenh.

Dirrhagus lcpidus har jag visserligen ej tagit i Sverige, diir arten hittills
endast er kdnd i { exemplar frin Uppland, men 1957, !959 och 196l har ja8
studerat angrepp av.rrten i en bokstock (fig.4) vid Bad Ttilz syd Miinchen,
Tvskland. Bokstocken ifrAga utgjorde rotbiten av en grov bok, som lemnals
kvar pi grund av raita. .{ngreppen av Dirrhngus lepidus fanns pfl stockens
tiversida i sl l6s vitrtiteved att den kunde smulas siinder med fingrarna.
Utrecklini.len var lviirig och imagines lig kvar i puppkaurrarna i slutet a\'
maj siliil -57 som -59 medan 61 endast ett exemplar pAtrAffades pri
stocken. nimligen den 8.6.

Ftir art- och konlrollbestimning samt utlining av origirralteckningrrna
av liucnemis-larvtyperna vill jag hir framfdra ett larml tack till jigmiista-
ren Thure Prlnr.

TiniCC

Xylobius corticalis Pagk.

DenDa art pAtriiffades allmint i form av lan'er och puppor den 3.6.1961
i bokligor pi Monte Pollino i siidra Italien. Flertalet angrepp var i anslut-
ning till sprickor ofta ganska lingt in i veden. I samma lagor togs dessuton
bl.a. Denticollis rubens Pill.. larver av Allrous uillosus Geoff. samt den syd-
europeiska Riysodes-arten Germnri Gnglb.

Den 26 juli undersiikle jag en liknande boklflga vid Siggaboda i sydtistra
Smiland och ner den kltivs upp efter en spricka pAtrlffades h:rne och hona
av Xylobirrs corticalis. Pi samma liga togs flert Crgptophagus krbilis Ilr..
som krtipo ul och in i gamla gingar av Ptilinrr.s pectinicornis L.

Entomol, Tt. .lro. 8j- lt . , -2, t962


