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De nordiska Hypocoelus-arterna och deras larver med beskrivning
av larven till H. olexai Palm
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The systematic pOsition of the gcnus Hッ pο (ο′′″s within the family Eucnemidac as wcll as

thc biology and distribution ofthe spccies in that genus are treated The larva of〃 .ο′′χα′is

described lt is very similar to the larva ofJY cα″′″′ceps ln both only the most anterior

lateral tooth on thc head is broad and has an excavated anteHor margin, giving thc
impression of t、 vo teeth The larva ofJY ο′′χαf is scparated from the othcr spccies by

having horny platcs only vcntrally on segmcnts 2-7,thc velvcty plates dorsally on segments
4-6 1onger than broad,and robust,posteriorly dircctcd spines on thc anal segment

T― E Leiler,SOrgarden 135,S-186 00 Vallcntuna,S,veden

Famibcn Eucncmidac utg6r cn iank mellan de

stora famibCrna Elatcridac och Buprestidac.Sa‐

lunda liknar ttr)フ 。c。′′″S OCh annu mera Drο ‐

777α′0′′s ιαr/1abjra Villa en litcn knappare,Inc_

danルイ′ルs′sbクρ′′srο′′θs L.mera paminner om
cn praktbaggc,tcx Иg′J′〃s

Nar Linn6 ar 1761 gav arten det fё r hononl sa

typiskt bcskrivandc namnet♭ 〃′″′srο′グ′s,visstc

han inte att dctta ocksa stamde in sa v1l pa
larvcn. Denna ar sladdrig,vit och platt med ut―

vidgadc br6stsegmcnt och syncs ha fOga gemcn―

samt mcd dcn bust gulbruna,hcl sklcrotiseradc

Drο′
"α

′οJrrs― larven Liksom tゝ r att utmarka mit‐

tcn mellan dc tva larvtyperna inom famiben Sa

har E′ C77′′71′ s(αρ夕Cf″′ Ahr. 2 1arvstadicr, ctt

kraftigarc arbctsstadium av clatcridtyp och ctt

vckarc vilostadiunl av buprcstidtyp ソVθ″α′οグ′s

f′″721 F har ocksa 2 1arvtyper men har ar 6vcr―

gangcn mot buprcstoida larvcr yttcrligare mar―

kcrad gcnom att bldc arbctsstadium och vilosta―

dium arソし′′′α∫′s― lika,dvs huvudct har endast 2

stora bakvanda k,kar som gnagvcrktyg och det
utvidgadc fё rsta brё stscgmcntct har 2 mot var―

andra sthllda yxliknande, sklcrOtiscrade fё r‐

D
Fig. L Hypocoelus olexai larv, <iversida.

Hypocoelus olexai larva, dorsal view. Orig

starkningar.Larvcn lcver omboJd som cxempcl‐
vis cn И/1r力αχ′α‐larv.

De clateroida larvcrna,inklusive〃 レ′οεο′′frs,

har ctt framtill halvrunt,utplattat,starkt sklcro‐

tiserat huvud mcd 4 tandcr pa vatte sida Om dc

sma bakvanda kakarna, Hcla huvudet anvands
som vcrktyg och larven levcr rak.Dct fё rcfancri

fbrstone cgendomligt att dcn kraftiga Drο /71α

`―
ο′
“
s-larvcn lcver i fn6skc16s splintvcd, mcdan

den vcka Nど 771α′ο′′s― larvcn gnagcr sina platta

tunna gangar tvirs 6vcr flbrcrna i hard vcd av

O′なο″′″′S― typ.

Dct svcnSka bidragct till var kanncdom om

slttktct Hvpο cο′′IIs arter ar stort. Salunda bc‐

skrcv Manncrhcinl ar 1823 ρ″οc′″′′rrs pa cxemp‐

lar som Schёnhcrr tagit i Vastcrg61land― enligt

O. Lundblad 27 cx ― och nar Thomson 1874
bcskrcv αVど 771α′0″′s)ノbツ′ゴCο′″s sa var dct ocksa

pa vastgё tamatcrial.Rcittcr bcskrev ar 19o2(α ―

″′″Fceps fran Kroaticn men tog tyvarr intc mcd

arten i Fauna Gcrmanica,da han tt troddC att
artcn var mellaneuropeisk. Scdan Palin grans―

kat typexcmplarct av Mannerheilns ρ′οc′ r“′frs i

Hclsingfors och funnit att kontinentcns'ン ″(,C′‐

″′′′s" var cn annan art,beskrev han denna art
som ο′′χα′

〃 ′″οc′″〃′″s ar i Norden fbrutom i Svcrige

funncn i Finland(LoJo m■ .)och i Norgc(OS10,

lcg Alf Bakkc),ノ bツθ′Cο〃Js ar funncn i Finiand
(Korso)OCh i Danmark,rncdan dcn hos oss van―
ligaste och mcst utbredda artcn(ヽ α″′″J(′′s en―

dast ar funnen paÅ land.Pa kontincntcn ar den



sistnamnda artcn ansedd som dcn shllsyntastc

Och togs i Tyskland fё rst ar 1957.

″yροこ.ο′′Irs‐ larvcrna ar saproxy10biOntcr utan

att vara bundna till visst trhdslag. Daremot ar

vedens konsistcns och fuktighetsgrad av avg6-

randc betydelse.助 ,lv harjag tagit 3 av artcrna i

krymprё tad granvcd, mcn de utvecklas ocksa i

bok och divcrse andra tridsiag.

Jag har tidigarc bchandlat vara夏 ッρο('ο ι′′S‐

artcr med undantag av〃 . ο′ιχα′(Leiler 1976).

Av Stig Lundbcrg harjag nu fatt 4 Hッ ′οcο′′Irs―

larver,som han funnit i Skinc i grova bokstoc―

kar mcd brunr6tad ved.Ur hemfё rda vedbitar har

cndast J7.ο′ιχα′klackts Och han anscr att arten

intc ar s,1lsynt i bstra Skine.Tre av larverna ar

6-7 min langa och tagna dcn 25 nov. medan cn

larv ar lo mm ling och tagen den 25 mai.Full‐

vuxna larvcr saknas saledcs inen enligt inin crfa―

rcnhct ar matcrialct tillrackligt fё r bcskrivning.

Utvccklingscykcin ar ungCぬ r fOtande: agglagg―

ning i juli, larvlangd i nov. 6-7 mm, f61andc

sommar 10-12 mm och宙 ntcr 13-14 mm,avvak―

tar dubbclvikt fOrpuppningen fё uandC Var och
klacks i slutet av juni―b6可an av augusti.

Beskrivning av larven till H.olexai

Larvcn ar synnerligcn lik cα ″′″′c′ρs-larven.

Dcn ar vitgul och brunt sklcrotiscrad i baggc

andarna,dcn ar fast,paranc1 0ch latt tillplattad

sarskilt framtll, den saknar ёgon och bcn(Fig.

1)

Huvudct(Fig 2A)ar 1/4 smalare an br6stscg‐

mcntcn,dcss halvcirkelformade,tunna och rё d―

brunt sklerotiscradc framkant paminncr om cn
halv sagklinga med 14 tinder fra面 ёr dc stora

sidOtandcrna i rnittcn.Dctttnns 4 tindcr pa vatte

sida och framst 2 sma,bakvinda och till syncs

dubbcltandadc kakar.Hos ο′′χαF liksom hos(ヽ α―

″′″た.′

ρs ar endast den framsta tandcn bred och i

framkantcn tydligt urnupen, sa att dcn kan tas

fё r 2 tander Huvudeti 6vrigt arliusbrunt sklcro―

tiserat,fransett bakkantcn och en ranna ventralt

innanf6r dcn stora sidotandcn  Gcnom dcssa
rannOr blir undcrsidans mittklaff r6rlig och kan

tJana som sparr. Effcktcn 6kas gcnom att ёvcr‐

och undersidans mittparti has alltmcra bakat

Och baktin slutar i ett tandlikt utskott,vilkct i sin

tur passar v01 in mcnan framandarna av fbrsta
br6stscgmcntets divcrgcrandc sklerotiscringar

Antenncrna lllcllan l och 2. tanden ar dubbla

Och knappt synliga vid 50 gangers fё rstoring.1)e
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Fig 2 ″ッ′οcο′′″Sο′′χα′larv.― A Huvudets ёversi―

da― B Ahalsegmentets utskott

Jrllρ oε。′′′∫ο′′χα,larva ―A Dorsal vicw of hcad ―

B Pscudocerci of 9th abdominal scgment Orig

sma kakarna fёrefancr att vara fastvuxna och

omaliga att ata med.Hur larvcn tillgodog6r sig

vcden vorc vart cn sarskild undersё kning.

I nlittcn av fё rsta br6stscgmentct finns dorsalt

och vcntralt cn sparranOrdning,en s k sammcts―
platta bcsticndc av cn nack thtt bckl,dd mcd

gula, lika korta, bakatriktadc borst Plattan ar

dorsalt oval eller droppfornlig rned en glatt kon‐

kav, rё dbrunt sklcrotiserad bage pa vardera si_

dan.Bagcn har cn brun,vinglik nik ut FnOt Sidan

av segmcntct  Vcntralt ar motsvarande sam―
metsplatta triangullr och sklerotiscringarnas in―

sida rak. Sammctsplattorna pa 2. och 3. br6st―

segmcntct ar stora och brcdarc an langa,vcntralt

i bakkanten urnupna, hornplattor saknas Dcn

s k hornplattan ar cn glatt, oftast tvaroval yta,

markcrad av en fin r6dbrun littc

Abdominalsegmcntcn l-8 har pa 6vcr― och un―

dersidan tydliga runda cncr ovala sammetsplat―

tOr, pa 4-6 ar plattorna lingrc an breda. Horn―

plattor saknas dorsalt mcn inns ventralt baktill

pa 2-7 scgmenten.

Analscgmentct ar pafallandc stort och nigot

bredarc an br6stscgmcntcn,brcdast framOm mit―

tcn och mcd rundadc sidor. Spctshalvan ar
brunt sklcrotiscrad mcd grova r6dbruna punkter,

vardcra mcd ctt litet borst. Spctstaggarna(Fig.

2B)ar bakatriktadc,kraftiga och rё dbruna Dc―

ras inbё rdcs avstand ar 2 1′ 2 gang taggens langd

Och hos mttlarven drygt i/5,hos smalarvcrna
1/3-1/4 av scgmcntets brcdd.Hos dc andra rf),_

B
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Fig 3 Schematisk framstalining av sammets― (s)。 Ch
hornplattornas(h)f6rdeining hos de nordiskaHッ pο cοι―

ルs― artenlaS iarvcr.

Thc distribution Of the velvety(s)and hOrny(h)platcS

on the larvae Ofthe Nordic Hッ pο cο′′″s spccies ―A
〃 ο′αα′.― B.″ ρ″c′″″Jlts.― C″ ルた,cο′′お.― D
〃 cα′′″たeps Orig

ροこ0′′′S― larvcrna ar de mindrc och mera lika
tornar med mot varandra bttda Spctsar.Anal‐

springan omges av ctt fhit rned bruna utat_nedat

riktade taggar. 1)ctta periproct fungerar vid bc―

hov som bakandans sparrranordning.

Bland eucncmidcrna ar dcti Norden bara Jリ ッー

′Oε O`′′S― larverna som har pscudocercier. Frin

dc andra arternas larver(Fig. 3)skilies ο′′χα′‐

larven genom hornplattor endast vcntralt pa 2-7.

scgmcntcn, gcnom dc stora, bakatriktadc anal―

taggarna och fran `α″J71'こ
.′

ρs-larven genom av―

langa sammctsplattor dorsalt pa 4-6.segmenten.

Hypocoelus'systematiska placering

l band 6 av''Die Kafcr Mitteleuropas''har G.

A.Lohsc(1979)markvardigt nog fё rt Hッpο
`ο

′―

レS,N′ 777α rOグ
`s och約

′ορ力′rf/s till samma un‐

delfamij Anclastini.Mamaev och jag har tidiga―

rc obcrOcnde av varandra uppstant underfanlil―
jcn Hypocoelini br Hッpο cοιルs.Huvudets sar―
praglade fOrm hos ,V′ ″α′ο″′s― larvcn gav mig
anlcdning att stalla upp undcrfamijen Nemato‐

dini som en ёverging till Mclasini.Pa grund av
huvudets utseendc och de utvidgadc br6stseg―

menten brde jag χソ′ορカゴルs till Melasini,mcn
huvudets konstruktion cnligt Kangasそ %Kangas
bildcr tyder pl att slaktet hё r hemma i en cgen
underfamib,Xylophilini.I motsats till Lohse

anserjag slutligen att famijen Eucncmidac skall

bёtta med dc elateroida och sluta mcd de
buprcstoida arterna,dvs.Melasini.
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