
Iakttagelser tiver granskalbaggar i Vflsterdalarna
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Fiiljande ekologiska och biologiska notiser 5Jrundlr sig p& f6rfattarens
under cirka 7 irs tid tttfdrda undersiikningar av tridskalbaggar i Nis socken
rled omnejd i Vdsterdalarna.

Di det rationella skogsbrukct helt omvtrndlat skogarnas utseende i dessa
omrAden uDder de sista 20-il0 iren, har jag fitt stika mig till de fi stillen
d:ir pA grund av topografiska hilrder fiir avrerknin5lar relativt oriirda skogs-
partier finns kvar. Inom oYan niinrnda omrade ftirekomnrer pi nigra stillen
branta berg med urskogsliknande bestarnd av gran, och diirftir har jai;
speciellt koncentrerat nrina undcrsiikningar till detta triidslag. \igra dylika
granonrriden finns iiven pi lndra stiillen. dhr skogsiigarlra iinnu ej br1'tt sig
om avverkning pi alltftir avliigsna skogsskiften. Franrfiir allt har jag s1'sslat
med sAllning av svampangripen bark. vilket specicllt under httst och vir
givit gott resultat. Aren pA undersidan av Polgporus pinicoltr, som viixt pir
granslubbar och liggande stllnlnlar har goda fingster gjorts. Sa sent som
i oktober har jag exempelvis funnit Ptergnllium crcltetum F. och Jlomorin
suhlberlli Sjiib. krypande franrme pi undersidan av grantickor.

Hiir nedan ges nigra ererupel pi nigra mera sdllsynta skalbaggsarter i
dessa granomrflden och anteckningar som jag gjort vid dessa fingsttillfillen.
En del arter rlknas till predatorer istiillet ftir ved- eller svanrpskalbaSsar, de
fiirtjAnar dock att niimnas. De med asterisk ulmirkla arternr yar vid fnngst-
tillfiillet n-va ftir landskapet.

-\ eurnpftes coronetus .I. Sahlb. 
- 

-\rten fiirekonnrer allmiint under svamp-
angripen granbark pa liggande starrrmar. Fynd fiireliSger iiven frin sAllprov
tagna under bjdrkbark inom ornr:idet. Hos I'alm (1951 p. l-1-l) stir: ,Yiel-
leicht nur zufdllig in Baumstiimmen,. Jag har dock fatt det inlrycket att
arten vanligen lever under lriidhark. I sillprov tagna i ltirnu har jag endasl
en ging treffat pAL arten.

Euconnus nnnus Schaum.+ undgAr genonr sin litenhet liitt upptiickt. \'id
genomging av sflllnaterial fir nrarr diirftir breda ut ett nr)'cket tunt lager peL

den vita duken. om dessa snri scydmenider skall s1'nas. Frin elt sillprov
taget under liis granbark pa liggande slamn.rr frAn GriisbergJels fibodar i
\is, fick jag den 26/7 1961 2 exenrplar a't' denna arl.

Corgphiun angusticolle Steph. l'tirekommer ej s lsynt inom omridet spe-
ciellt pA grova liggande granslarnmar med ltis, delvis arfallen bark. .\rten
kan iven hittas springande mitt i vintern pi sniin under hlidvfldersdagar.
De flesta fynd ir gjorda i septenlber eller oktober.
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PletAcis minutu F. ir en utprAglad htistart, som vid ett tillfiille pltriiffades
i stort antal krypande pi granstubbar vid Grisbergets fdbodar den l4l8 1957 -

Pi samma lokal antriiffades n&gra exemplar even i en lindstubbe. Arten har
sedan tagits som imago i augusti i w Zimioma grossum L. angripna gran-
stubbar.

Dermestes prtlmi Sj0b.* - .\rten iivervintrar ej enbart vid ftirpuppnings-
plalsen inne i tridet utan iiven under barken pi de trid diir den utvecklats.
En inrago anlriffades den 2l/12 1960 vid Gussjiin i Nris under barken av en
stflende gran. vilken i brtisthtijd var angripen av kubriita. Inuli slammen
fanns ganrla rovstekelkolonier sanrt fragment av Birrs thorocicus F. Angrepp
av Camponotus fanns ej i detta trf,d och ej heller i nirbeligna granstubbar,
ulan larven kan troligen iven utvecklas i rovstekelkolonier. Ett fynd av en
dtid imago i en rovslekelkoloni i en silgstr.rbbe vid \{ejdAsen i Floda pekar i
sarnma riktning.

Nemosonur elongolum L.* - Fairsta gengen jag fann arten var i en grart-
gren med pAglende angrepp atl Crgphalus abietis Ratz. Fyndet gjordes llid
Biirtberget i Nis i februari 1955. Bide imagines och en fullvuxen larv hitta-
des vid detta tillfelle. Senare har jag funnit Nenrosoma pA smAgranar med
pflgflende angrepp av Pityophthorus micrographus L. Aven i larvgflngar av
Polggraphus poligyaphus L. har jag funnit d6da imagines av Nemosoma.

Calgtis scobra'fhbg-* riknas pl grund av sitt undangdmda levnadssitt
som en stor s lsynthet. Arten ir dock funnen pl flera lokaler i Nfls, framftir
allt i talligor med angrepp av Tragosoma clepsarium L. I dessa llgor vdxer
ofta resupinata tickor i de sprickor som bildats, di t.ex. tredet fallit tiver en
sten och knickts, och just pi dessa tickor brukar de triiga skalbaggarna sitta
och Ata av tickans mjukare delar. En d6d imago antrflffades dock i gran vid
GrAsbergels fdbodar tillsanrmans nred talrika inragines av O.sloma lerruglinea
L. i rotpartiet av en liggande stanr med utbredda riitskador.

T,imiona grossun L. ir en allnrint ftirekommande graninsekt bAde i Nis
och Floda socknar. PA de flesta lokaler 5r nffstan alla passande rddmurkna
granstubbar med tickor pA utsidan angripna. I bjtirkslubbar och liggande
stammar av bjiirk finns likaledes starka angrepp pfl samma lokaler. PA gran
gAr ofta Iarvgingarna in i tickorna pi utsidan av stubben. Ftirpuppningen
sker dock i hArdare yed nera utsidan eller inne i stubben mot en spricka der
den nyklickta skalbaggen kan ta sig ut. Inragon er ett nattdjur, som efter
miirkrets inbrott blir liYliB och springer ganska snabbt omkring, trots att
den under dagen gtir elt ganska triigt intryck och helst gtimmer sig under
smi lSsa bnrkstycken pi utsidan.

Thgmolus limbntus F. lever i larvsladiet 86rna under svampangripen gran-
bark nira tickor. PA tall gir dock arten Sarna in mellan irsringarna i starkt
nrycelhaltig red. Den fullvuxna skalbaggen sitter pi undersidan av Polgpo-
rus pinicolu och eter sig ofta till hiilften in i tickan. Pfl grund av att spor-
mjiilet fastnar i skalbaggens starka behiring pi kroppens tiversida kan arten
vara vansklig att upptacka dlr dcn finns.

Rhizophugns grandis Gyll. - Pl alla lokaler dir Dendroctonus micans
Kug. dr hittad inom omrAdet. har even Rhi:ophagus grandis funnits i
gAngarna av denna barkborre. tside ftirpuppningsfiirdiga larver och imagines
har antriffats samtidigt pi viren. trIen det allmAnna air tydliSen alt arten
tiyervintrar som imago. Ofta finns stinderbitna larver av Dendroctonus pi,
saurma slellen ddr nran hiltar Rhizophagus grcndis.
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Ptergngium crcnatunt F. aruniildes redan av \Yanntorp i Opusc. Ent. 1962
p. 58 frAn Nfls. Arten tir sedan dess antriffad pfl flera lokaler just pi gamla
granstubbar och sitter som redan nirnnts garna pA undersidan av tickor eller
uppehiller sig under svampangripen, nren ganska torr granbark.

Atomeriu subtngukia J. Sahlb. sillades fram under svampangripen Sran-
bark den 17110 1958 vid Stationsomridet i Nis.

Atomariu sahlbergi Sjiib. och prolita Er. fOrekommer allmint under
svarnpangripen gralbark och pa undersidan av tickor pi granstubbar c{h
ligor av gran. I en gammal stindersprucken ticka pfl en Sranstubbe vid Mejd-
Aserr hittades i juli 1961 6 exemplar av Atomariq suhlbergi. Arten hade tyd-
ligen utvecklats inne i tickan. Biig8e arterna tycks itvervintra sonr imago.

-Dnicmus apicalis J. Sahlb.+ - Under jakt efter Enicmus pkrnipennis
A. Str. sAllade jag frarn 3 exemplar av den ftir Sverige nya arten Enicmus
(pic(Iis den t8/8 1962 vid Birtjernsberget i NiLs. Exemplaren fanns pi en och
samma ungefdr 3 m hiiga granstubbe, som hade ett tjock llanseniaskikt
under barken. Stubbens diameter i brdsthiijd var 35 cm. Barkens konsistens
var av det slaget som brukar tilltala Zilora lerruginet Payk. Pi sanrma
stubbe fanns iven ,Enicmus rugosus Hbst.

Ennearthron elongetulum Gyll.+ tycks kreva mycellager garna langt inne
i stubbar f6r sin utveckling. Under limpliga ftirutsitlningar kan denna art
fiirekomnra i stor individrikedom. Under en exkursion tillsammans med
Jegm. Stig Lundberg vid }IejdAsen patr[ffades talrika dtida exemplar till-
samnrans med Enneerthron laricinum Mell. lAngt inne i en granstubbe i nred
mycel igenviixta springor. Arlen kan dock leva pi minga olika siitt. Vid
Grisberget i Nis fanns talrikt nled Enneqrthron elongutulum i alla utveck-
lingsstadier den 3/E 1962 under svampangripen brdnd bjtirkbark. I Britfors-
omridet, Upl. har jag sillat fram arten under ekbark och i Yuollerim, Lu.
lpur. var arten allmin under barken pi en Iutande ddd lall med en llansenia-
liknande svamp.

Hullomenus binotutus Quens. - Imagines av denna art har pfltriffats piL
3 loktler i Nis under juni och juli minad pA undersidan av grantickor.

Serropulpus burbatus Schall. betecknas som en av vflra sillsynlaste barr-
tridsinsekter. Den er pitreffad pi flera lokaler inom omrAdet. Den enda
gingen som jag fflngat en levande irnago var i SntiA by i Jiirna, dir en imago
togs den 2417 1951 dl den fltig runt en vanlig 75 W elljuslampa, som an-
vindes till fflngst av nattflyn ungefiir kI.23.30 pi kviillen. Arten togs ftirst
fiir ett exemplar av )/elanoaus ru/ipes Hbst., som flven flyger pi kviillen, nren
Setropulpus hoppade livligt omkring i fjiirilshiven mcd hjiilp av sina kraf-
tiga bakben ungefiir som Orchesiu spp. Arten fiiredrager brzind gran och
bigge gangerna som jag har haft tillfille att understika brdnda granar i Nis
har angrepp funnits vid rolhalsen pi 30-- -10 cm grova granar. Angreppet ay
Serropulptts er omaijligt att skilja frin Sirec-angrepp, ltminstone pa kleck-
hilens utseende. I-n del imagines av Serropalprts sitter dock d6da i kltick-
hrilen liksom Sirer och avsliijar vilken art som angreppet hArstammar ifrAn.
Skalbaggsfragment ir iiven hillade i at' Ips tgpographus L. diidade STanar.

Ziloro lerruginea Payk. - Under gran- och tallbark med llonsenia-svamp
er arlen tidvis ganska allmen. lifter torksommaren 1955 blev arten pldtsligt
betydligt siillsyntare inom omradet. De sisla somrarnas stora nederbtirds-
nr{ngder har dock gynnat svampvixbt och Zilora leuugineu Ar nu flteriSen
rett vanlig pA flera lokaler.
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Hgpophloeus suturolis Payk. ir ej sdllsynt under barken p6. av lps tgpo-
gropftus dtidade granar. Denna predator ftirekommer ennu ett ir efter an-
Sreppet av barktrorren, och laryerna lill Hgpophloeus suluralis kan tydligen
livnira sig as andra inseklslarver. Larrerna dr gula till skillnad frrin larverna
av Hypophloeus linearis F., som har en griaktig fdrg. Puppan lill Hgpo-
plrloeus suturclis iir funnen i juli i nvnningen av gingar efler Trgpoclerulron
lineatum Ol.

Bius thoracicus F. antriffas inom ornredet speciellt i Bnagmjirlet av CoIIi
tlium coriaceunt Payk.. men kan erren leva hos andra tredinsekter. I Gres-
berget hittades 6 imagines i slutet av maj 1960 under lds bark piL en brand-
skadad. diid gran, soru var ang per av Telropium spp., SireJr spp. och
Serropalpus barbatus. Bius-larver har mycket vassa klor och kan klattra
uppfiir stamuren av stiende trdd fastdn barken avliigsnats. Inragon rtijer sig
lett Benom sin starka karbollukt.

Trarlosoma depsorium L. finnes iiverallt inom omredet dir gamla tatligor
finnes. Nigot tiverraskande var det att finna ang::epp av a en even pi gran.
Illter en avverkning hade en grov granstock lSLmnats kvar pa ett hygge.
Yederr hade antagit en konsistens, sonr tydligen lilltalade Tragosomo, oc}r
ungefer l0 st. kliickhAl av :rrten fanus i stocken. Det intressanta ir all Trago-
soma pi senarc tid i Sverige uleslutande iir uppgiven frrin tatl. Enligt eldre
anteckningar tycks arten dock ha tagits pA gran eveD hiir {Lundbtad 1949
p. 152). I Reitterri Fauna Germanica IY p. -l uppges likaledes att arten lever
pi gran. Jag har efter ftirsta fyndet av Troglosomo-tngrepp pi gran ftirgdves
letat efter nt-a angrepp pi detta tridslag.

Slutligen ber jag fi framfiira ett \:armt t ck till leroverksadj. Einar Klefbeck
Frlun, jrigm. Stig l,undberg Slockholm. jegu. Thure Prlm Uppsala och kontorsjef
Andreas Slrald Riia, f6r hjelp med bestiimniugar och fiir godr rid.

Zusammenfaesung

Als Teilergebnis langjehriger Untersuchungen tber die Coleopterenfluna an
FichteD in West-Dalekarlien rverdcl biologische und tikologische Notizen iiber eine
-{nzahl seltenerer A en mitgeteilt. .{n einem 3 m hohen Fichtenstumpf wurdel in
Ilansenia-ll1'zel unter der Rirrde 3 Imagines von /:'nicmus rlpicolis J. Sahlb. (neu fiir
Schrveden) gefunden. Befall von Serropolpus bnrbolus Schall. am ll'urzelhals lon
brandgeschidigten und vertrockneten Fichten rvar nicht selten.
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