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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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ned i Hantorps hage(G.Dahlgren,J.R.Bergvall,U.Nylander;Nylander Ent.tidskr.
1953, sid. 82). Arten hё r till varmerelikterna och har fOrgives eftersOkts senare.

Om detta beror pl att arten ar ett nattdjur och man e.l kant till hur den skan pl―
triffas eller om fё rekomsten av flera exemplar sommaren 1970 beror pl 1969 ars
gynnsamma sommar i kombination med rё jnillgs_Och gallringsingreppen ir en

friga som framtiden far besvara.

Samtliga exemplar(sammanlagt 10-tal)sOm iakttogs attraherades uppenbart av
sav sonl sipprade fram ur sir pl ekarna.Fё rsta exemplaret erhё lls den 4/7 k101.30

(BaranOwskl). Nista cxemplar noterades den 13/7 k1 0.15 (Lundberg). K1 21.45-一
22.30 iven den 13/7 iakttogs ytterligare tre exelllplar och sista exelllplaret noterades

den 18/7(Nylander).I Samtliga fall i anslutlling till savflё den.Tidigaste Observa‐
tionen gjOrdes k1 21.35 den 14/7 och uppenbarligen ir arten ett utpriglat nattdjur

(Se dOCk nedan under ndθ′。cθ ra 9“′rC′a).

4ご′′οθθrrt rr“CrC`α Hbst

Aven denna som ytterst sallsynt ansedda knappare och solll i Norden utё ver i

Halltorps hage endast ar kind i nagra exemplar frinヽ lelbё da pa norra oland (lCg.
SteHan Erlandsson, coH. Riksmuseulll), viSade sig dels vara ett nattdjur och dess―

utom attraheras av savflёden. Denna art ir dock tagell vid varmt vider i sOlsken
mitt pa dagen och det ar vil inte otroligt att detsamma ghner ivell fё r E′αfFr

rnag′ rrθ: i likhet med flera andra arter bl.a. av knAppare, innebirande att de dels
kan svarma pi dagen i strilande sol, men kanske framfёr allt ar i farten nattetid.

Totalt fyra Иdθ fο c′rα 9ι
`arcθ

α iakttogs,det fOrsta den 14/6 och det sista den 13/7,

samtliga i skymningen ener nattetid, trc sittande pi torr ved, det fjardc helt in‐
krupet i ett sa、 'ande hil nistan dold av savflёdet.

AgrfrIIs_arter

De halvmeterhё ga stubbskotten frin frimst de rOjda hasselbuskarna och askarna

visade sig vara ett omtyckt tillhall fё r praktbaggar i fOrm av Agrビ r“ s―arter. Si fort

solen sken, framst pi efterllliddagen, s10g 4grビ ′
“

s‐exelnplar till pi bladen, och
bearbetning av det insanllade materialet pa ca 50 exemplar visar att f61jande arter

fanns representerade:ノ 19rビ′IIS bピ 9“ιιαι

“

sF.(i juni),Iα fFCο rnfs lll.(flera),α ngasfここIIIs

111.(flera), sarcfroJ′ Fs Lac.(flera), υfrfdピsL.(nigra), ο″υICο′οr Kies.(enstaka, dar_
emot flera aven klickta ur hassel vid Strandtorp)sanlt Cο nυ′ricorffs Redtb.(tvi
exemplar).

■ιι

“

gθnas PIIncr`〔 ιEIs Scop.

Ett exemplar av denna vackra inger erhё lls den 7/7 1)a cn a、 , de grova ekarna

(Nylander). Arten togs fё rsta gingen l飩 7 av Bengt Rapp sonl ny fOr Norden
(Lundblad, Ent. tidskr. 1950, sid. 75)och har sedan tagits i enstaka exemplar bl.a.
i blolllinor men aven krypande pl ekarna. Sonllnaren 1970 erh61l dock One Robin
ett exemplar vid Hornsb i Smaland, vilket alltsa innebar att artcn ej lingre ar
exklusiv fёr Halltorp(in lit.).

G′οbicο rnfs nfgrJρθs F.

Aven denna anger ar relativi ny f6r Norden och kind i nagra exemplar fran
Halltorp samt vid Norrk6ping. Den 14/7 togs ett exemplar genOm slaghavning strax
utanfbr reservatet(Lundberg).
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■2`hranllsノロSCas Ol

Denlla art har tidigare rapporterats dels frin Smiland (Llindblad, Ent tidskr
1943, sid 190--191)delS frin Vasterg。 1land (TOrkel HagstrOm in lit) Det har
diskuterats om det rOr sig Om spontan fOrekomst Och i Catalogus 1960 har fyndell

markcrats med 》i》 d vs inf6rd Vid genomging av ユldre lnaterial frin hagen pl―

traFfades ett exemplar av denlla art(siledes ny fOr Olalld),som tOgs den 16/7
1961 Genonl bankning av blommor kunde nu ytterligare ett cxcmplar insamlas den
14/7 1970 och uppenbart ar dels att arten fOrekommer kollstant vid HalllorP, dels
att Fynde1l b6r markeras med prick(bida leg Lundberg,

PIinIIs sθ rp“ nc`α

`″

s Panz

l samband med fingsten n〕 ed hjalp av lampa tillvaratogs mellan 15/6(Bara‐
nowski)och 13/7 sex exeml)lar av denna fOr 01and llya art Samlliga krOp Om―
kring cller satt pa ekarna, flcrtalet l)a helt d6d ved l flera fall iakttogs Ptinid′ r,

som uppenbarligen svarmat Och som just fallt, bla noterades fOrulom P sで ■‐

Pa12C'α ′口S,P ′ι:rL,P sllわ PIIos“ s Sturm och P rι :ヵPcs Ol

iV′

“

r“′J2cS Spars■ α〃:Denny s IIIach

En liten brunfargad Nで ::r`ι PiCS, SOnl erhOlls den 14/6 genom si‖ ning av f6rna
under en HshOg (BaranOwski), ViSade sig vid bestim:lingcn vara ,V sparsha〃 :(tidi‐

gare l exemplar Blekinge, leg Arne Sundholm och 3 exemplar Skttne, Simrishamn,

EinarヽVir`n in lit)

PIaciο″■7ο′●s r2:′J(1●s Frnl

Denna art har tidigare elldast tagits i lligra exemplar i hagen (Lundberg, Ent
tidskr 1966, sid 52) Nu kunde den konstateras forekomma rikligt i r6dmurkcn
fuktig ekved utallfOr rcservatet och ett 50‐ tal insamlades Anmarkningsvttri nog var
samtliga P nifFdlls, medall P ,lubむ でn″ Rtt endast ar kand i det enda exemplar
som Nylander tog 1951

U16ver de arter sonl nlmnts har ovan crh01ls fOljande,sonl lr》 nya》 fOr 01and:

■1わοfa οbrifα Er

Den 13/7 1970 i honullgsskivling med bl a Gyrop力 αθ]α‐arter(Lundberg)

P′′9αderrls ca′ s26 Hbst

i nlulmet i en ekgren 4 exemplar den 8/7 1970(BaranOwski)Pa likartat sitt
taget redan den 21/4 1967(Lundberg)

,vαtretid iakttogs iven foljande arter:

Aσοn′凛 ■・rynic■i Sperk (flera 》jagallde》 pl ekarna), Vθ ″θ:"s diι α
`ar=:s F  (ettexcmplar den 13/7 1970 ca k1 22 30 vid savhal dir den just gripit eti nattfly; leg

AmbjOrn Carlsson), 0′ :クοmでr:Is brIInnθus Sturm (den 14/7 0ch 18/7,blda gingerna
sent pi natteni leg Lundberg respektive Nylander), COrynerθ s οι

“
nber9: A Jns,

rrinodesヵirr:`sF, OP,7o mο″,sL,Prionychas a′ θr F, Cryp`οphagus PοPari Payk,
7・θЛ

`わ
ri0 0″ ac"s Dft samt diverse smi kortvingar etc i anslutning till savande hll

E″

`07710′
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Dessutoln erhё ns iven f61jande intressantare arter:

″υ7ο bFas frα nsυ
`rsο

こ,fffαι
“
s Gze(tvi exemplar leg Baranowski i allslutning till

fackelblomster, det ena exemplaret f.ё . sittande pi basen av en av de grOva ekarna

intill en nlindre fOrsumpning nattetid), ChOrα 911s Shど Pραrdf Kirby under ekris,
3αfrisο αθs αθ

`α

ροrrcビ Aub6 (A. Carlsson), LyCορθrdina bο υFsf“ θ F.(BaranOwski)
samt Odο nfα′us armご 9θ r Scop.och Corynlbffasわ ビ″ιlsfこ IIarIIs L.,bida vid fjirilslampa

strax utanfё r hagell(Baranowski).
Bland arter sonl icke iterfunnits senaste aren kan nimnas I′ 力lε′11=θ′′IIs rIIノ ic。′′:S

Panz. och Dビ rriαgIIs sa■ I♭ιr9: NInh., bida arter sonl utvecklas i grenar o d. och
som borde ha gynnats av att det rё jda riset kvarlinlnats llopdraget i llё gar.

Srrc LuNonrnc, Rlcn.rno Ilr.naNowsrr och Uln NlrlNoon

E″ιO″OZ rs」″′.,2″ 3-′ ,′
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