
Srnlrre rneddelanden och notiser

751s6Ln i ngar om svenska skalbaggar. 2

Dirc(c.! olrslrolis Fairm. Denna arts biologi har ulf6rligt behandlats ay fil. dr.
Thure Palm {Opnsc. Ent. 1950, p. 11); hnr skall Lrara antecknas nigra iakttagelser
som jag gjorde yid ett f]'radagars bes6k i Lingemilaomredet i tistra Smeland den
1-7h 196i. Jag p6triiffade di vid mina strtivtig ett litet tiiyskogsomrade, ungefer
hundra meler i f1'rkant, Banska skuggigt och isolerat beliget, omgiret av barrskog.
VeBctaaionen bestod till st6r're delen ar' 2--1 m htiga silgbuskar, samt bjiirk och al.
OmrAdet var delvis ftirsumpat och belamrat med nerfallna grenar, mest av al.
Grenarna \'ar till stor del tiickta aI Lis och liiv och hadc sikert legat dAr linge,
r-ar\id sol, r'irme och fukt bidragit lill alt olika vedkonsistenser utbildats. Just med
hnke pa eucnemidel snickrade jag i en 3 { cm tjock tunnbarkig algren (se fig. l)
med l6s fuktig !ed. De blottades 2 dtida imago ^r Dirceee (uslralis,. miijligen hade
fukt, mcd etf0ljande mtigelbildning bidra8it till att djuren dtitt i puppkamrarna.
\egrA niirliggande algrenar med griiyre skorpbark och vitriitad men torrare ted
in f6regeende undersiiktes, och diir petriiffades arlen i alla stadier, med fiirpupp-
ningsfirdiga larver och puppor liggande i l'edens lingdriktning. Pupporna vilade i
grunda puppkamrar omedelbart under barken, dir iiven en n]'kliickt imago pi-
treffades. \egra fllghal kunde ej uppteclas pi grenarna, troligen hade kleckningen
fdrdrtijts av det skuggiga ligct. DA endast en liten del ar grenmate alet undersiiktes,
ir det min fiirhoppning att arten hir skall ha miijlighet alt IeIa tidare.

Som tidigare nimnts yirte pa omr{det ett tiotal 2-{ m h6ga silgbuskar: samt-
liga dessa lat starkt angripna av praktbaggen -{g.ilrrs (;ue.ini Lac., vars }riologi
beskriYits aI Stig Lundberg (Ent. Tidskr. 1962, p. 172). l'iirska flvghit och artens
karakteristiska sicksackgengar under den friska barken avsltijade arlen; dock sJ'ntes
de slarkasl solexponerade topl)grenarna mest angripna. .{r'cn gamla angrepp konsta-
terades. Stammar och grenar var ftirulom ar'-1grilrrs Gae.ini Lac. iven angripna av
.{. ,iridis L., Oberea oculeta L. samt -{romi( moxchrtlrt L. Emellertid lyckades jag ej
linga nigot ex. ar .{. Glerini trots hevning och bankning pi grenarna; istellet skall
jag fiirstika kliicka arten ur hemfairt grenmaterial.

Sista cxkursionsdagen den 7/7, som lar soliS och larm, stannade jag upp Yid ett
hl'gge beliiget pi Hornsd kronopark. D:ir fanns gott om bj6rkstubbar i alla slorlekar
och dimensioner, rilen stiende diida lriid av bjtirk och asP. Nigra meterhiiga bjdrk-
stubbar, cirka 15 cm i genomskirning, beligna ett par meler frln vigen tilldrog si8
min uppm:irksamhct. Diim om min hipnad niir jag pi en av stubbarna, i starkaste
sol, pi den barkfria ]'tan negra dm oYanfdr marken, fir se ett kopulcrande par rrv en
Dircaee art. Fiirstiken att finga det kopulerande paret misslJ'ckades. Di hanen kdnde
sig hotad fliig den upp lika snabbt som en fluga; honan liirsyaun ner i greset men
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Fig. I Fig. 2

f'r8. l. :H cm ljocka algrenar med angrepp sv Ditcaea arstralis.
SmAland. Folo: f6rf.

Fi8. 2. \teterh6g bjdrkstubbe, cirka 15 cm i genomskerning, stlende
Larver, puppor saml imagines av Dircaea oust.olis Fairm., pAtriffades.

Smlland. Foto: f6rf.

LAngemAh socken,

solerp. pi h)'g8e.
Homsii kronopark,

kunde senare sellas fram. Frapperande var att samtliga insamlade och klickta er\.
var pifallande sma, knappt hiilften se stora som exx. kllckta ur bok cuer al: iren
fliickarna pA ticktingarna Ar negot ljusare. Slubben lse fig. 2) var delvis barkfalten
pA den sida ddr algreppet satts in, pa den andra satt barken kvar, \'cden tar ltis,

Fig. 3. .\-Srbild aY bjorkstubben
tisande flyghal av D. dusrralis
Fairm., fomoria bigxrl.rao Gyll.,
saml O.crresrd unduaora Kr. Foto:
ftirf.
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smuliS och titr6tad pa lihn men fastare lengre in mot kirnan. Den yar dessulom
genomdragen av laryg{ngar (se fig. 3). Dessa var delvis gul- eller svartfiirgade av
svampar. Larver av Dircaea, Tomoxia bigultata Gyll., Orchesia rrndulato Iir. pA-
treffades; under barken levde smd kolonier av Ditomq crcnata F. PA Srund sv det
stora antalet flyghll syntes det storsta antalet imagines av oran uppreknade arter
redan ha limnat stubben. Delar av denna sAgades av oeh placerades i kliicknings-
l6dor. Sedan dess har 2 honor samt 4 hanar av Dircaea kommit fram i lidans glas-
rtir. Dessa ex. jimte tre- och barkbitar av bjtirk placerades i en stor glasburk.
Burken sattes under obseryation. Den st6rsta alitiviteten iakttogs Eellan kl. l2-16i
djuren blev dA oroliga och liipte snaibt omkring pe burkens botten, hanarna ivrigt
s6kande honorna; nagra f6rs6kte sig iven pl kortare flygturer.

Min ftirsta tanke nir jag seg det kopulerande paret var att det kunde vara den pe
bj6rk i Finland och lialmartrakten (okent tredslag, coll. \\lir€n) l^gna Dircaea
|-guttata- Tyvdrr visade det sig vid en jimfdrelse med finska ex. av denna art (coll.
Thure Palm) att det ej sar Dircaea 4-grttrdta utan vaDvanliga, D. austrdli.s, som
anpassat sig till olika biotoper och hitinlills antriffats i bok, al, bj6rk samt ask
(uppgift av Stig.\debratt). Xonsistensen pi leden synes vara det ulslagsgivande f6r
arten och tridslaget helt utan betl'delse. Jag yill i detta sammanhang rikta ett tack
tiu fil. dr. Thure Palm f6r venligheten att stilla jemf6relsematerial till f6rfogande.

Chalcophora me ano L- Den 29 juni 1965 pAtriffade jag vid ett numera nedlagt
sigverk i Arboga, l,Angem6la socken, Smiland, gamla angrepp ay denna art i en
fntld tall. Stammen var kapad i meterlenga kubbar, cirka 70 cm i genomskirning.
Stamdelarna hade s:ikerligen legat ett tiotal ir pi samma plats, dA endast dtida
imagines palriffades, siltande i fl1-ghllen. Djureu hade troligen ej fiirmett lemna
stammen pe grund av virkets alltfiir snabba uttorkning. N-Agra larver eller puppor
kunde jag ej se trots ooggrann understiknin6 ar- virket.

.,lscle.rl s(nguinicollis F. I ex. av denna art hivades den 22 juni 1964 pe en
Spirio-art vid Skdralidravinens m]'nning i nirheten av den lilla sj6n strax bakom
turisthotellet.

Nacerda ruliventris Scop. Denna art hiLvades i anlal den 27 juni 1963 pa straud-
vegetationen pa 6stra sidan av FAr6, Gotlandi 6ven larver och nykliickta imagines
erhdlls ur av sand 61'err:allade tallstockar pe strandcn.

Runc lltidenlalk
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