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Iakttagelser om regeneration m.m. hos

(Col.Lamiinae)

Hos arthropoda djur kan ben regenereras i samband med hud―  eller skalbyte.

Detta ar a11。 m bekant betriffande kriftor, liksom att spec. fё rrid liggs upp till

nya stё rre skal och ev. regeneration av kroppsdelar. En funvuxen skalbagge byter

emellertid aldrig ska1 0ch bOrde fOliaktligen inte lla nigot fOrrid fOr dctta inda―

lnil. Imagillalstadiet hos insckter ir i de flesta fall koltvarigt och det ar huvudsak―

ligen inoln ordningen skalbaggar man finner kraftigt sklerotiserade arter son■ lever

lingre in ett ir. Detta galler sirskilt arter tillhё rande Adephaga, Lamellicornia och
Rhyncophora. Uppgifter om hur linge Olika arter kall leva, 1lar de ar skyddade
och har tillging till f6da, ar dock sillsynta. Vid uppfё dning av den stora jord―
16paren Prο c`r“ s9ビθas Creutz. fOr studier av artens morfologi m.ln. 1lar E. Hё lzel

konstaterat att imagines lever i 4 ir, vilket ar den hё gsta levlladsllder jag kinncr

till llos lligOn Skalbaggsart. En degenerering aV Sklerotiserade kroppsdelar fё rut‐

sitter en ei alltfOr kOrt livstid. Nigra uppgifter om att ilnagines av skalbaggar
skulle ha fitt fё rlorade krOppsdelar degenererade ar nlig vetcrligen inte kinda,

varfё r fё ljande kan vara vart publicering.

En till synes fullvuxen och fOr mig di Okind bocklarv antriffades del1 21.8.1958
i en bokstubbe i I(olasin, lヽontenegro. Larven hemfё rdes i ett glasrё r och stoppa‐

des hir il■  i ett borrat hil i en bit av en dё d ekgren. ur denna klicktes den 10.5.
1959 en hona av νοrfrllLIs aspar Sulz.Den trevliga bOcken solll lllatades nled druvor,

sallad nlln, fё rvarades dels i en stor nitbur, dels fritt krypandc i lagenheten. I iuli

1959 fё ll dcn i g01vet frin en gardin och skadade dirvid vinster ntellanben sa illa

att det fbrlanlades Den medfё rdes vid Nordiska Entomologlllё tet i HelsingfOrs,

nlen cfter iterkomsten ainputerades det slipande benet vid trochantern en dag i
bё riall av september.Under fё rsommaren 1960 kllnde min frll och jag fё lja upp
hur benet b6rjade vixa ut igell Larbenet regenererades till nistan sanllna storlek

som motsvarande hё gerlir och tibian till ca 2/3 av normal llngd, medan tars helt

saknades I〕 enet som fё ref01l vara normalt sklerotiserat, var fullt rё rligt vid lir‐

leden och anvindes att stё dja pa vid ging.
アヽid virt besёk pi XI. 11lternationella EntomologkOngressen i ヽヽアien augusti/

september 1960 fё revisades NIorilnus och hennes regenererade l〕 en fё r ininga del‐

tagare. I slutet av septcmber var benet dock itcr slapande och fё rlamat och fё ll

senare av vid trOchantern Hon dog den 23.12.1960.

Allmarkllingsvirt ir att benets kvarsittalldc trochanter liksoll■ de delar av hё ften

sonl onlsluter trochanterns cond、′l hr rё dbruna nledan 6vriga bens motsvarande
delar ir nistan svarta Det ir vidare fё rvinansvirt att den ttita borstl〕 eklidnaden,
■ven om den ar starkt slitcn, finns kvar pa tarsledernas undersida, nir man sett

skalbaggen under denna linga tid nistan jinlt vara i rё relse ―― utom nar den it
eller sov. Tarserna ar ett hillbarhetsprov pl ett otroligt starkt organiskt bygg_
inaterial av kalk Och chitin.

νοrfrnこ Is asρ
`r sOn■

 bereddc oss si nlycket nё ie llnder 593 dagar, sitter nu pi
hedersplats i nlin sall■ ling.
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Zusammθ nノαSSung

Ein gezichtetesヽ rヽeibchen vom Trauerbock llforimas asPer Sulz.wurde 593 Tage lebend

gehalten, wobei der IIergang der Regeneration eines NIittelbeins verfolgt 、vurde. Das
beschidigte und gelihnlte Bein 、vurde z、′ischen delli Schenkel und dem Schenkelring
abgenOnllnen.Ein halbes Jahr spater begann ein neues Bein ohne Tarse herauszuwachsen
Dies war ein wenig vOrkleinert und wurde bein■  Gehen als Stiitze verwendet. Nach 4
lヽonaten wurde das Bein wieder gelihmt und spater abgestOssen

TOR―ERIK LEILER

Nigra intFeSSanta skalbaggsfynd i IIalltorps hage

Vintern 1963--64 gjordes en kraftig r6jning i Halltorps hage pa Oland fё r att

gynna den varnleilskande insektsfaunan, sonl sedan ganlmalt ar kind frin hagen

(se Lundberg, Ent. tidskr. 1965, sid 21--23). Varen 1970 gjordes kompletterande
huggnillgar och rё jllingar, iven denna ging med hjilp av beredskapsmedel. Fё r―

fattarna till denna uppsats, sonl erhallit dispens frin giHande insallllingsfё rbud,
har under sonllnaren 1970 vid olika tillfanen besёkt omridet och atskilliga intres‐

santa fynd har gjorts sival av arter, som tidigare patriffats nagon gang som av
sidana sonl ir》 nya》 f6r hagen encr t.。 .m.fOr 01and.

Insamlingarna har dirvid utfё rts i huvudsak konventionellt genOm bl a. slag‐
hivning Och sillning,men dessutom har atskilliga nattilllmar utnyttjats till att lned

ficklanlpor leta l)i triden frimst i anslutning till savstillen och pi dOd ved. Denna

nletod visade sig mycket effektiv och minga intressanta skalbaggsarter kunde
konstateras pl detta sitt.

Andeles uppenbart ir att rё jnillgsingreppen gynnat den virnleilskande faunan.

Inte nlinst nl五 rks detta pi stora ekbocken Carαmby"cardο  L.FOre fё rsta ingreppet

1963--64 var det lingt mellan observationerna lヾ u kan man knappast undgi att
fi se den stitliga linghorningen sivligt krypa pi de grova ekarna eller sakta flyga
runt Olll lnan besё ker omridet i slutet av juni― ―borian av juli minad.Talrika flyg_
hil i de innu levande ekarna, savll arets som nista irs, ur vilka gnagmjё let rasar

di larverna funbordar denl, visar att arten trivs. Riskcn ir vil nu bara den att

stallllncll blir fё r stark innan ersittnillgstriden blivit tillrickligt grOva fё r att passa

arteno Samtidigt har ca 10‐ talet stora ekbockar iakttagits sOmlnaren 1970. Flera
natter di vi gick Och lyste pi ekarna pa jakt efter diverse nattdjur upptickte vi

exelnplar av stora ekbocken sittande eller krypande pi staminarna, och tydligt ar

att arten iven llattetid ir i farten iven olll det ir littast se dem pi efternliddagen,

frimst varma dagar. Vid nagOt tillfille skall enligt uppgifter exemplar ha obser‐

verats krypa Omkrillg pl avverkade ekstockall och aven sySselsatta med igglagg_
ning. Att eventuena larver skulle ha nagon nlё jlighet att ni fullvuxet stadium i

sidana stockar torde fa betraktas sOn■  llteslutct nlcd hinsyn till bl.a. den linga

utvecklingstiden i Sverige.

En bidragande Orsak till de millga intressanta fyllden kan vara den varina
sonlll■aren 1969, sonl riinligtvis bё r ha gynnat de virmeilskandc al・ ter som det rё r

slg onl

Hir nedan behandlas de intressantaste fvnden arivis.

EIαιθr mθθθrrιビLac.

Denna svartbruna drygt cl■■―stOra knippare rapporterades sison■  1ly fOr Norden
si sent sol■l1 1949 di 4 eKemplar erhё lls ur en ihilig ekgren, sOlll strax innan blist
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