
Smflrre meddelanden och notiser

Bandepelaren ett nytt viktigt hjnlpmedel vid
biologieka iakttageleer

I dessa dagar, da bandspetaren blir alllmer popular, ir det kanske pl sin plals
att i en notis berdra ett omrede, dir den hittitls tagits i bruli i alltfiir ringa omfattninS.
nimligen som medhjilpare vid biologiska obseryalioner i falt. Hertiu Hmpar si8
nemligen den batteridrivna bandspelaren utomordentli8t.

Hittills har vid sAdana studier, dA ej filminspelning ulftirts, anteckningsboken
kompletterad med minnet fa1l sta f6r registreringen. Minnet bar som bekant sin
begrensning och er ej alltid fuUt lillfdrlitligt. Anteckningsboken er bra, men har ett
par yisentliga n&ckdelar. Dels hinner man ej skriva ned allt lad man skulle onskat rid
ett snabbt skeende, dels mesle man ta 6gonen frin studieobjektet medan man skriver.
Bida dessa nackdelar faller t ort \id antendandet ar bandspelaren. Det talade ordet
ir snabbt och hindrar ej samtidig, fortliipande obserlation. Samtidigt fir man all-
deles aulomatiskt ett tidsschema 'inbyggt" f6r helx skeendet. Finns speciella ljud,
frambringade av studieobjektel, si kommer dessa med, etminstone om man har en
limplig f6rstirkare lill mikrofonen.

Fiirutom iid de direkta iakllagelserna Iempar si8 bandspelaren utomordentli8t
till intalande ar en dagbok 16r t.er. en forskningsresa. Bekvimare och snabbare fir
man pa detta sett en fyllig skildring av crfarenheter och upplevelser. Man kan seder-
mera i mAn al'behol. i lugn och ro allvssna och 6verf6ra viktiga delar av upplag-
ningen till msskinsk ven text.

Bror Hqnson

Nigra anteckningar om skalbaggar frin en resa
i SmAland och Skine 19-24 april 1964

Under en resa i Smiland och Skene som ftirfattarna gjorde i april 1961 nolerades
cn del f-'-nd av skalbaggar, vilka kan vara virda alt publicera. Silunda konstaterades
bl.a. en del arter frin tradslag, fren vilka de tidigare ej rar kinda.

Kldckningar ur brakoed Rhafin|],s ttangula

Tetrops praeusla L-
Yid unders6kning av brakved (Fig. f) vid Horns6 den 20 april pltraffades i topp-

kvistar larver av som det vid kHckningen visade sig Tetrops ptacusta. Denna art
anges i Thure Palms , HolzkAfer II' fremst leva i lorra ldvtridskristar- AngrepPetr

E ntoial. Ts- -1rc. 87 . fl. 1 - 2, 196lj
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i brakved fdrsiggick dock uteslulande i firska kvistar och larrangreppen slingrade
sig fram under den lunna ylbarken lengs med kvisten och avslutades med att en
puppkammare anlagts genom urholkning av kyisten. Endast larver av eD dimension
pAtrelIades.

I diida brakvedstaumar konstaterades dessuloE Clgtus atietis L. {kleckl), Grdm-
moptera ralicomis F., Lgmantq coryli Perr. sa.tnt en vivel (eudast som larv; klick-
ningsf 6rs6k missll'ckades).
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Fig. 1. Fig. 2.

Fig. 1. Kvistar av brakved Rhamnns lrangukl med algrepp av bl.a. Terrops praeusto L.
Horns6 20/{ 19&. - Folo: S. Lundberg.

Fig. 2. ToiI barkfallen ask a.ori[us ?rcelsior Ered angrepp av MelandrVa caroboiiles L.
i nedre delen. Sknralid 2{/{ 19H. - Folo: S. Lundberg.

Kldckningt u ldgelbdr Ptrnus aoium
Under l€tandet efter -4noeslftf,ris testacea F. (se Ent. lidskr. 196-1, sid. 169-170)

vid Emmaboda i Smaland den 22 april genomgicks bl.a. resterna av ett awerkat
fAgelbirstrid liggande solerponerat pA en elerkant. I de gr6vre grenarna med tjoc-
kare bark pAtreffades puppor av Plagionotus qtcualus L., enstaka larier ay prakt-
bagge\ Chrgsobothtis alfinis F. samt i stort antal i de finare grenarna Clgtu.s a.ieris
L., vars larver, som ldrekom i tyi storlekar, lroligen pi grund av tredsbget fatt
en ovanligt gul firg. En fullv6xt lan- ay C/yrus-arten hade f6rberett det runda ul-
gAngshalet Snda ut tiu barken.

Phgmatodes pusillus F.
Imagines, som delyis bdrjat arbeta sig ut ur veden pl ekkvistar, patrlffades rid

Hornsii redan den 20 april. Grenarna till en lig8ande vindfelld ek strax iutill rar
f6rutom ay Prrgmdtod€s-arten iven angripna av Pogonochaetus iis2rdulus Pill och
Ecocentrus adrp.rsus Muls, medan i stamdelen Pgrrhidium sdnguinenrll- I-. i stort
anlal hiill pA att klickas. AlIa stadier fr{n helt utfergade imagines ned till larver pA-
trlffades av Pgrrhidilrm.

Leiopus nebulosus L.
Nhckt ur bl.a. ha8torn Crdtoegus.

Dntonol. Tt. *s.87.Il. I 2,19Ao
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Acant hodercs claripes Schrk.
Larver pltriffades i silg, Salir caprea \id Horns6. Silgen var nastan helt d

och larverna h6U till under ltist fastsittaDde bark. Puppkamrarna hade anlagts
Brunt i splinten. I silgen fanns gamla angrepp av bl.a. ,{grilus gde.ini Boisd. & Lac.
och Xglotrecftus parrfte.inus Saven.

C hlo r o phorus herD.rri Brahm
I samband med undersdkningen i Hornsti-trakten, Smiland av en torkande klibbal,

som var slarkt angripen av Dicetcq dlni Fisch, pAtriffades larver av Chlotophorus
her6sli i nedre delen a\' stammen. Bestemningen verifierades genom kleckning av
tvi eremplar. Denna art ir i Sverige lidigare kind fren framst lind, men iven ek
och alm.

Melasis buprestoides L.
I toppdelen av samma klibbal, dir veden var l6sare, fanns starka angrepp av denna

eucnemid, som ey€n pelriffades den 2{ april i Skeraldsravinen i SkAne rikligr i cn
bokll8a dels i form av larver, men ocksa som imago, vilka tlidliBen tivcrvintrat, men
ennu ej biirjat gnaga sig ul ur puppkammarna. Angrepp iakttogs der iven i bj6rk.
.4.rten har tidigare ej rapporterats varken frAn detta sistnimnda tridslag eller frin
ktibbal.

Steroitol( dubio Leich.
Denna art lever ftiretredesvis i lind, men har vid elt tiUfelle kliickts ur bok (Ent.

lidskr. 1963, sid. 2{8). Yid unders6kningen av ett ippeltrid i en overgiven tridgird
vid Everldf i SkAne den 23 april petriffades larver fiirutom ay Pogonochaerus
hispidus L. ;iven ay Slenosrold (iven som puppa) i grenarna. Geuom kHckning kunde
det faststellas att det var fr6ga om den ran-li8are arten dubid.

Pogonochaerus hispidas L.
Petreffas i praktiskt taget alla lovtridslag. Vid unders6kningen av torkande greDar

av flAder Sombucus nr?e. konstaterades cerambycidangrepp, so[r vid klackningen
risade sig t;ara Pogonochaerus ftispidus. P6 grund ay d€n l6sa och lorra veden dog
flertalet lafl'er.

T ric ho c eble I lo t.rli s Ol-
Vid Strdmserum petreffades puppor i vitr6tad, torr,2 cm grov hagtornsgren.

De klacktes den 2 maj, och negot seoare ur samma gren dven ex. av Dasgtes coe-
rulea DeG.

,{lhous uillosrrs Fourcr.
Larver fran Skeralid, som tilh'aratogs den 25 april 196l och isolerades i provror

uran f6dotillskott lades ut i kyla omkring den l5 november och togs in i viirme iSen
den I januari 1965. Trots denna misshandel ftirpuppades lre ay de f]'ra larverna
och klickningen skedde den 5 och 16 mars respektive den 1 april.

Hgpocoelus rl€ischeri Olera
Denna art, som tidigare ej ar uppgiren frin Smiland klecktes rikligt dels ur bok-

grenar liggande i skuggigt HBe vid Hornsd dels ur en granlaga. Arten Er tidigare
kind frin bok och benred. Nu tillkommer alltsi gran och vid Skiralid konstaterades
arlen iven i alm och bj6rk. Ay86rande ar sikerligen inte tridshgel utan konsisten-
Entonot. Ts. l,c. 87- E. 1-2,lW
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sen, som b6r vara seg kr]rmpningsr6ta, normalt brunfergad, men vad Bellde granen,
vitfiirgad Osroma I enuginea-ved-

De exemplar, totalt ca ett 50-tal, som khcktes ur bokgrenarna frin Horns6 avr:ek
markant flin sklnska exemplar av arten fremst genom en skarpt markerad flra
pi halssktilden niende frin basen till drygt halya halssk6ldens liugd. Genitalorgan
trch 6vriga karakterer iiyerensstemde dock med /eiscrreri och bestimningen har
bekreftats av A. Olexa (Prag), som studerat stiirre delen av malerialet.

Mclandrga caraboides L.
Konslaterades i Skerafidsravi[en i Skrine leva i sivil ask som bok. En pe rot

sleende helt barkfallen ask (Fig. 2) yar selunda angripen i nedre delen upp till ca
3 m hdjd. Vid besdket den 24 april fanns larter i tvi storlekar. Dessa levde strax
under det hirda ylskalet och de fullvixta larverna hade f6rberett utgingshAlet.
I ltisare ved i samma htigstubbe fanns Mordellisrenq abdominalis F. som imago i
puppkammare. I en Yindfilld bok med barken ennu kvarsittande patriffades starka
angrepp av Melandtya dels i stammen dels i grenved och her iakttogs puppor redan
den 25 april. Larverna utvecklades i lett vitr6tad red dock i avsevirt hirdare kon-
sistens en vad sliktingen Melandrgu dubia Schall. normall pitreffas.

Stig Adebtutt och Slig Lundberg

Arenostola eutrerna Eb. En lidr Sverige ny noctuid

ir 1962 tog jag { exemplar av vad jag dA trodde vara .{renosaolo llu.a Hb. pe
mina ftiriildrars landstelle i Roslagen (RAdmans6, Xoholma by, Skogshyddan). Under
196{ tog jag 23 exemplar till utav samma fjeril, ty jag amnade skaffa mig en full-
stendig serie av {rten.

En god vin till mig, Leif Berglund, 6nskade av nlgon anledning jimf6ra ett p&r
av sina exemplar utav -,1r. /lura med mina. Nir han studerade mina fjirilar, blel
han emellertid misstiinksam, ly hau tyckte att de peminde om de exemplar av,4..
exarem@, som han sett i H. Iioch: \f ir Bestimmen Schmetterlinge. Fullkomligt seker
var han dock inte.

Herr StiB Torstenius erbjtid sig di att nerErare eraminera fjirilarua och han fann,
att de I exemplareu frAn 1962 tiar Ar. ertrcma och av de 23 exemplaren frAn 196.1

var l5 st. .lr. extrema, resleo .{r. fluca.

-lrcnostolq lluaa Hb.

Ribbor i framvingens yttre del miirk-
pudrade eller av vingens ferg.

Framv:s bakhiirn markerat, atm. 8e-
nom vingfransaruas form. Gcr vingen ett
trekantigt utseendc.

I framv. ir den yttre tverlinjen ofta
ofuUst[ndig. Den inre aldrig (?)marke-
rad.

Eatomol.'Is. *s.n. - 1-2, 1!6A

Arenoslolq ertrema Hb.

Ribbor i framvingens yttre del ljust
pudrade mot m6rkare bak8rund.

Framv:s bakh6rD mindre markerat dn
hos .4r. flu.ra, vilket 8er t-ingen elt mindre
trekantigt utseende.

I framv. ir i allm. yttre tvirlinjen mar-
kerad genom en rad svarla puokter pA
ribborna. Hos en del m6rka ex. er even
inre herlinjen markerad, dock ofull-
stindigare.


