
Bidrag till kiinnedomen om biologin ftir nrigra evenska
cerambvcider

STIG LUNDBERG

2. Lept.tte serguttIte F.

Skalbaggssamlarna har i allmiinhet intresserat sig ftir de oftast stora och
parantn linghorningarna, kanske mer An fiir iivriga skalbaggsfamiljer, var-
fdr det endast eterster ett fital arter, vars biologi ej avklar:rts. \Ian tyckcr
diirf0r kanske att det ir sirskilt spiinnandc, niir man kommer nigon ar'
dessa arler pi spAret.

Under jakt efler Phrgllanophilus rulicollis F. pi den ij vid Bitfors intill
.4.tvkarleby, diir ThLrre Palm hittade denna siillsynthet fiir ca 25 ir sedan,
undersiikte jag den 27 apdl 1963 bl.a. en gammal ekliga (Fig. 2) liggande i
skuggigl laige. \'eden var helt barkfri och starkt uttorkad, hird, delvis angri-
pen av storflickig vilrtita- FlyghAI visade att nAgot kliickts rrr ligan. Hade
inte vAntat mig att finna negot, eftersom angreppet sis gammalt ut, men
niir jag htigg i veden erhdlls larver av en cerambycid och genom uteslul-
ningsmeloden kom jag fram till att det masle vara friga om Leptura ser-
yrrttclo, rilken av Palm tagits i blommor pi denna lokal, f.6. den enda kiinda
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. 1. Ergates laber L.

Denna art 5r ej ovanlig pa Gotska Sandiin och f6rekonmer dessutom pA
Fririin. Sedan B:rmrnalt er arten dven kiind lrAn Blekinge och SkAne, var-
ifrAn dock mig veterligt inga nyare f-'-nd fiireligger. Enstaka exemplar har
iven pAtrlffats pi Gotland pi sjiilva huvudtin bl.a. vid \-isby. I Sverige iir
arten endast konstaterad i tall och Reitter upptar likasi endast tall frin
Tyskland.

f id ett besiik i maj 1963 pfl Torsburgen ca 4 mil SO Yisby pitr:iffades dock
starka angrepp av Ergates laber i granstubbar (Fig. l). Dessa stod starkt sol-
exponerade pA sluttningen till den gamla fiirsvarsmuren och hirhiirde frfln
avverkning av granar ftir friliiggning av denna mur. I gnagmjtilet fanns bl.a.
talrikt med larver av Pseudocistela cerumboides L.. vilken art normalt lever
i l6vtriid. men tidigare konstaterats i tallstubbar (bl.a. Ent. tidskr. 1957, sid.
278-2iS). .{ngrepp ty Ergates lcber i granstubbar har iven konslaterals
pd kronoparken Hiftings pi norra Gotland hiisten 1963 (K. E. -{ndersson
och B. llineur).
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Fig. 1. Angrcpp ar Ergores rober L. i gran-
stubbe. Gtl., Torsburgen, maj 1063. Folo:
S. Lundberg.

ftir arten i Uppland. Nagra larver och bitar av veden togs hem ftir kldck-
ning. En larv ftirpuppades den 2 nraj och klecktes den 16 ruaj. Samma dag
erhiills ocksi 4 imagines ur vedbitarna samtidiga mycket riktigt, som jag
gissat, ,epluro serguttate. Angrepp pltriffades fiirutom i den aktuella llgan
iven i liknande i nirheten. Till och med en, som lig helt ttvervuxen av ris
och mossa, innehtill larver. Angreppsbilden paminde om tivriga Leptura-
arters. (Fig. 3). Angreppen var starkt koncentrerade och genom larvgnagen
omvandlades veden till ett riidbrunt mjiil. F<irpuppningen dgde rum strax
under ytan och utgingshilet var vanligen f6rberett. ^{rten torde ej vara
nagon sellsynthet pi lokalen ifrriga, men en fiirutsettning dr att vindfiillda
tred, grenar o.d. fer ligga kvar tillreckligt lenge si att limplig konsistens pA
veden uppkommer..{v larvfl'nd att diima ir utvecklingstiden minst 2, moj-
ligen 3 ir.

Fig.2. Ekgren med an8repp ar Leptura
sexgutlata F. Util., Beuors, 27.4.&1. Foto:
S. Lundberg.
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Fig.3. Larvglngar ar Leptura terguttola
F. i eLved, Upl., Bltfors, 27.4.fii. Foto:
S. Lundberg.

Starka angrepp at Leptura serguttete konstaterades den 20 april 1964
vid Hornsti i Sniland och likasi i en ekgren i Skiralidsravinen i Skine den
23 april 196{. i bida fallen i ekved med samma konsistens.

3. lttdolia sermaculata L.

Biologin fOr denna i nistan hela landet vanliga linghorning dr ofullstdn-
digt kend. I Ent. tidskr. 1955 (sid. 166) har jag bedttat om fyndet av en
d6d imago i en granstubbe. En puppa har kliickts av J. Htijer, hittad l6st
liggande under mossan pi en granstubbe: N. tlOglund har klickt arlen ur
gran och Gaunitz har tillvaratagit larver av denna art ur gran, samtliga dessa
uppgifter iir mig veterligen ej publicerade.

Under traktorkiirning vid Haigsbatle. Pitei htisten 1963 bratts bl.a. en ca
I dm grov granstubbe upp och i rotpartiet pA denna under ftirnaskiktet iakt-
togs starka angrepp av en linghorning. Stubben hiirrdrde frin en avverk-
ning ca 5 ir tidigare och stod i starkt skuggigt lige. Konsistensen pA veden
var mycket blitt och splinten starkt stindereten. Larverna, som piminde om
Leptura inexpectata/sanguinolento-larverna, men var starkare kitiniserade,
levde i griinsskiktet mellan gnagmjiilet och kdrnan. Stubben medtogs hem
och ftirdes in i rumsviirme den l0 januari 1964. (liickningen resulterade i
Juclolia sexmaculoto: den f6rsta krtip fram den 3 och den sista den 14 feb-
ruari.

En bidragande orsak tiU att biologin tidigare fiirbisetts 5r sarurolikt den
att utvecklingen normalt torde ftirsiggi i rotpartiet pi granstutrbar under
fiirnaskiktet.

4. Rhorylopus lemoratus L.

I Ent. tidskr. 1957 (sid. 46-51) skriver T. Palm om klickningen av denna
vackra llnghorning ur en torkande ekgren och i Opuscula Entomologica

E^tomol. Ts. *0.8i.ll.3-r.1 1
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Fig.4- Den torkande toppen av ek ned
angrepp av Rhopalopus tenorutus L. Ol.,
Borga hage, augusti 1063. Folo: S. Lund-
berg.

1961 (sid. 205) T.-E. Leiler om kllckningar av samma art ur siviil en ek-
stolpe som en hasselstam.

Vid bescik pir Oland h6sten 1963 var jag institld pa att leta reda pi arten
och koncentrerade ftirst mitt letande pi ek. Lyckades rid Borga hage intill
Borgholm ocksi hitta arten i den diida toppen av en lilen, starkt solexpone-
rad ek (Fig. 4). Pi den ungefir 1 m liinga toppdelen fanns .3 kldckhAll i
ett av dessa satt en dtid imago. Nigra fdrska angrepp kunde jag ej upptecka,
men flvghil i en hasselgrupp intill visade att ett stort antal imagines kl[ckts
ddr. Liknande hasselgrupper undersiiktes vid Strandtorp. dir det visade sig
vara ren nrassfijrekomst av Rhopctlopus femoralus, -{ngreppen var koncentre-

Fig.5. Hasselgren med angrepp ay,Rho-
palopus lenorutus t,., Ol., Borga hage,
augusli 1963. Barken avskalad. Foto: S.
Lundberg.
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Fi8.6. Ekgren med flyi.thAl ar'-{ndelrr€lij
testacea F., Sm., Enrnraboda-trakten 21.5.
6{. Foto. S. Lundherg.
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rade till firskt avddende hasselst:rmmar i framst centrum a\' hasselgrup-
perna. Larvgingarna slingrade frlnr under barken med skarpt nrarkerade
fAror i splinten. Den fullvdxta larven iiter sig in i veden och anliigger en
puppkammare ofta strax under splintytan. ImaSon kryper ut genom irr-
gAngshilet fOr larven och ater sig vid:rre ut genom barken. Detta utgingshil
i barken, som Ar karaktiristiskt tillplattat, er oftast ftirberett och i nigra
fall hade larven till och med iitit sig helt ut genom barken och stoppat till
utgingshilet med gnagspin. .{ngreppet i hasselstamnrarna var i alhnenhet
koncentrerade till toppdelarna och grenspetsarna ofta starkt koncentrerade.
I ett fatl kldcktes salrrnda ur en grenklyka ca 2 dm ling och I cm grov ej
nrindre in l0 inra5Jines (Fig. 5). firrutom larverna i puppkamrarna fanns
iiven halvvdxta Iarver, varfiir utvecklingen tydligare iir 2-irig. Ur malcri:rlet,
som togs in i rumsviirme den 10 januari lg64 kliicktes det 1:a exemplaret den
lll januari. I hasselstammarna fam)s dessutom bl.:r. .l/esosa nebulosrt F.,
Clllttts erietis l-.. Pogotrochaerus iispidus L., Oberee lineuris L. samt Hcdobia
imperiolis L. -\ngrepp av arlen iakttogs senare pri flera stiillen i Halltorp,
Strandlorp och Borga hage och arten t1'cks i dessa omritden inte var:t Iragon
sltirre se svnthet.

5. Anaesthetis ,eslrrcea F.

I Opuscula Entomologica 1960, sid. 231 beskriver Gunnar Dahlgren det
intressanta fyndet sommaren 1960 av den ftir Norden n1'a linghorningen
.lneesthetis testucea F i nerheten av Emmaboda i SmAland, Dahlgren siikte
Sterfinna arten bl.a. t963 vid ett par bes6k pa lokalen, men misslvckades.
Under en entomologlisk resa i april 1964 i Smiland och Skine, som jag
gjorde i s:illskap med Stig -{derbratt lVisteris), passade vi pa att besiika
lokalen vid I.lmmaboda med Dahlgren som ciceron nflrmast fiir att stika
Aterfinna Anqestetis och om mtijligt stika klara av biologin. Yi lvckades dock
inte hitta nigra siikra angrepp.

Entonol. Ts. lro.85. .3-t,1961
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Fig. 7. Lokal fdr ..lnoesrrreris ,.rloceo F-.,
som pdtrlffades dels i avtorkande kyist i
ekbusken i bildens milt dels i kristar li8-
gande pA marken under busken, Sm-, Em-
maboda-lrakten 21.5.6{. Foto: S. Lundberg.

Kvillen den 21 maj 196{ gjorde jag ett nyss fdrsdk varvid jag hade bettre
tur. I en avtorkande smal ekgren hittade jag fdrst en .{naeslhetis-larv nigol
liknande Oberea linearis-larven siviil till utseendet som levnadssettet. Den
hade delvis urholkat ekgrenen och fitrflyttade sig raskt i gflngen, som var
tippen ca 5 cm. Nflgra ytterligare ftirska angrepp i avtorkande grenar kunde
jag inte hitta. men vid undersiikning av en kvisthdg, som llg under eken,
hittades massaangrepp i torra ekkvistar. Angreppen ftirekom i ris frAn ca 0,5
upp till drygt 1,5 cm grovlek och gingarna slingrade fram lSngs grenarna,
ofta ytligt under barken. GAngarna, ofla ett par decimeter linga, var fyllda
med hirt packat gnagmjiil sl nir som de sista centimetrarna, som var t ppna.
Puppkammaren avskirmades frin den tippna gingen av en tuss av gnag-
span och utgangshilet \rar fdrberett ut till barken eller orn kvisten yar bark-
fallen sA atl eudast ett mycket tunt skikt ilerstod att gnaga sig genom.
Kvislarna l'ar starkl stindergnagda och i de grtivre kvistarna slingrade larv-
gingarna om varandra och flyghilen lflg ofta flera intill varandra. Flyghilet
ir cirkelrunt (Fig. 6). Aggleggning f6rsiggAr lydligen flera lr i rad. eftersorn
man samtidigt kan hitta gamla flyghil, puppor och halvvexh lan'er i samma
kvist. De larvgSngar, som gick ytligt under barken, piminde nigot om
Phgmotodes olni-gingar. I flertalet grenar hitlades endast gamla angrepp,
men nigra larver, flera puppor, en fjolArsimago samt t.o.m. en fullt ut-
firgad imago pitraffades den 21 maj. Av larvfynden att dt na iir utvccklingen
2-irig. Siviil riset som eken med den avtorkande angripna grenen var starkt
solexponerade i sydvestslultning och lokalen bestod av en iker med stenrtisen,
pi vilka bl.a. smeekar, ask- och hasselgrupper vexte (Fig. 7). Troligen utgtir
arten en relikt liknande Phgmatodes pusillus och E{ocentnr adspersus och
sannolikt kan man hitta arten pfl liknande lokaler i solerponerade ek-kvistar
i sydiistra Smiland.

I detta sammanhang vill jag passa pe att tacka Gunnar Dahlgren fiir v[n-
ligheten att ftirevisa lokalen.
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