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Pompilus aculeatus Thoms.

Redan på grund af niina föregående 1 knapphändiga iakttagelser öfver Pompilus

aculeatus i Medelpad ansåg jag mig kunna beteckna såsom sannolikt, att denna art

skulle komma att visa sig vara parasit hos Pompilus rufipes eller fumipennis, kanske

t. o. m. hos båda dessa arter. De skäl, på hvilka detta antagande stödde sig, voro

följande:

1

)

Pompilus aculeatus vistas regelbundet på boplatser för P. rufipes och P. fumi-

pennis.

2) P. aculeatus ses aldrig fånga eller bära något byte.

3) P. aculeatus gräfver ifrigt i de hålor, som de nämnda arterna ha under arbete,

men bortjagas genast, om den ertappas. Detta tyckes tyda på en parasitism analog

med den, som jag påvisat2 hos P. campestris i dess förhållande till P. unguicularis, d. v. s.

att parasiten gräfver sig in i en af värdarten med en spindel provianterad cell, förtär

värdartens på spindeln fastade ägg och i stället anbringar sitt eget.

Sedermera har jag sommaren 1911 på Öland haft ytterligare tillfälle att studera

denna arts lefnadsvanor, och härvid har icke blott sannolikheten för åsikten om det

parasitiska lefnadssättet ökats, utan direkta iakttagelser ha fullständigt lagt i dagen

nämnda åsikts riktighet.

1. På landborgens branta sluttning norr om Stora Rör, på en öppen, trädfri, sol-

belyst plats, där sanden saknade nästan all växtlighet och blott fläckvis täcktes af tall-

kottar och affall från den omgifvande högstammiga tallskogen, träffades 1N
'„ talrika,

ifrigt gräfvande individer af Pompilus rufipes samt något fåtaligare af fumipennis.

Båda arterna kringsvärmades af aculeatus, som genast kom fram för att fortsätta gräf-

ningen, då någon gräfvande individ af nyssnämnda arter för någon kortare stund upp-

hörde med sitt arbete och aflägsnade sig. En P. rufipes sågs bära en korsspindel på

det sätt, att stekeln med sin börda klättrade upp på grässtråen för att i ett flyktkast

sänka sig till marken ett litet stycke därifrån, hvarigenom sålunda både tid och krafter

sparades. Spindeln lades på ett öfver marken upphöjdt gömställe, och stekeln sällade

sig till de talrika oförtrutna gräfvarna. Han sågs dock ej bringa någon håla till stånd.

1 1910. sid. 26 o. ff.

> 1910, sid. 13.
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På en fläck, där rufipes under ett par dagar setts syssla med gräfning, hade genom
ras uppstått en större hålighet under den till en ytterst bräcklig skorpa sammanhän-
gande ytsanden. Inuti denna hålighet sågs aculeatus gräfva än här, än där, utan att

anträffa något. Med en spade vidgades denna såsom en förstuga tjänstgörande hålig-

het, för att de möjligen i dess väggar djupare belägna rufipes-ceWema, skulle bli lättare

tillgängliga. Om en stund infunno sig 2 aculeatus-individer och valde efter något sö-

kande livar sin punkt på de sålunda nybildade väggarna att gräfva i. Den ena hade

snart gräft sig in så djupt, att han ej mer kunde ses, och som han ej längre sågs kasta

ut någon sand, var det sannolikt, att han nått sitt mål. Efter omkring 5 minuter visade

han sig åter vid gångens mynning, med hufvudet utåtvändt, och krafsade sand bak-

om sig inåt gången, som han således höll på att åter tillstänga. Sanden packades med
hastiga slag af abdomens spets, på samma sätt som jag förut 1 beskrifvit tillvägagåendet

hos campestris. En flaska sattes framför ingången för att infånga stekeln och med
säkerhet kunna konstatera, att det gällde aculeatus.

Vid framgräfningen, som måste göras tämligen brådskande, lyckades det ej att

i den mycket lösa och nästan som en vätska rinnande sanden träffa den rufipes-ce\\,

som helt säkert varit föremål för de omtalade åtgärderna af aculeatus. Dessa åtgärder

skulle emellertid vara svåra att förstå, om man ej finge tyda dem i analogi med liknande

tillvägagående hos campestris, och ofvannämnda iakttagelse ökar därför i någon mån
sannolikheten af ett parasitiskt lefnadssätt hos aculeatus.

2. På landborgens sluttning norr om Stora Rör sågos M
/e Pompilus fumipennis

och rufipes i liflig verksamhet med gräfning. Två fumipennis-individer sågos kl. 11

vara i besittning af livar sin stora spindel (Drassodes pubescens). Ännu 7 timmar

därefter, d. v. s. kl. 6 e. m., hade ingendera lyckats få någon håla färdig för den lösa

sandens skull, som oupphörligt rasade ner. Under denna tid hade de varit nästan oaf-

brutet sysselsatta, flyttande sig från den ena fläcken till den andra och ibland flyt-

tande sina spindlar flera meter från de föregående gömställena.

Talrika individer af P. aculeatus, både JJ och $$, sågos på platsen i närheten

af de ställen, där fumipennis och rufipes gräfde, och aculeatus-honoma, sågos gräfva

med stor ifver på vissa punkter, där förmodligen någon af de andra arterna förut gräft.

Resultatet var dock äfven här blott, att den tillämnade hålan helt snart rasade samman.
Då det var uppenbart, att ingendera af de båda fumipennis-mdividema, under

den återstående delen af kvällen skulle få någon håla till stånd, lades den enas spindel

i en flaska, där en aculeatus förvarades. Denne visade intresse genom att beröra spindeln

med antennerna, hvarför flaskan öfvertäcktes med. sand till följande dag för att lämna

aculeatus tillfälle att i lugn och ro fästa sitt ägg på spindeln, om han skulle ha lust där-

till. Detta visade sig dock följande"morgon ej ha varit fallet. (Jfr n:o 3.)

Denna dag, -,',,, hade den andra fumipennis ännu gårdagens spindel hängande

på det sista gömstället och bemödade sig fåfängt under hela dagens lopp att anordna

någon duglig håla åt den. Samma var förhållandet 2S
/6, fastän den stundom flyttade

spindeln kortare sträckor. Att det var samma spindel, kunde ses därpå, att de yttre

lederna på vänstra bakbenet voro afbrutna.

1 1910, sid. 13.
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3. Den under n:o 2 omtalade Pompilus fumipennis hade ännu % alltjämt sam-

ma spindel kvar, som han redan -'„ setts vara i besittning af. 1 åtminstone 1 dagar

hade han sålunda förgäfves bemödat sig att gräfva någon användbar håla ål spindeln.

Såsom förut nämnts, var sanden på de flesta punkter af denna backe sa lös, at1 den näs-

tan rann som en vätska. På vissa punkter hade den sedan det sista obetydliga regnet

kvar ett ringa sammanhang i själfva ytan och till ett djup af några få mm. Då stek-

larna började gräfva på en sådan punkt, såg det i början ganska lofvande ut för en lyck-

lig utgång. Men då efter flera timmars arbete hålan ändå ej blef färdig, befanns

detta bero därpå, att i stället för den från gängens golf bortkrafsade sanden ständigt

ny sådan rann ner från både tak och väggar för att i sin tur bortskaffas, emellertid

uppstod på detta sätt under ytskorpan icke en smal gång, utan en hälighet af sådan

vidd, att dess svaga tak inom kort ej förmådde bära sin egen tyngd, utan störtade in,

därigenom görande om intet en lång tids arbete. Då emellertid alla de ofvannämnda
PomjmZm.s-arterna voro talrika på platsen, var det påtagligt, att andra väderleksförhål-

landen måste ha rådt under föregående år, hvilka skulle möjliggjort hålors gräfning

utan sa oerhörda tidsförluster som innevarande sommar. Dessa andra väderleksför-

hållanden kunde knappast ha varit något annat än en rikligare nederbörd, som gjort

sanden till större djup mera sammanhängande, ty den genomväfning af fina svamp-

trådar, som jag funnit 1 sammanhäfta sandkornen i vissa lager af de norrländska älf-

niporna, saknades här för det mesta och förekom endast på ganska begränsade fläckar,

hvilka, såsom det senare visade sig, endast få steklar lyckades anträffa. Det borde

därför vara skäl i att försöka, om icke i brist på regn en artificiell bevattning af sandens

yta skulle framkalla åsyftad verkan. Såsom nedan omtalas, utfördes också detta för-

sök och med lycklig utgång.

Den ofvannämnda fumipennis hade hela dagen varit sysselsatt med gräfning

i samma håla, men med täta afbrott, mest för att jaga bort de talrika aculeatus-indi\i-

der, som oupphörligt närmade sig och ofta inträngde i själfva hålan bakom den gräf-

vande, men äfven för att besöka den på ett par meters afstånd upphängda spindeln.

Då fumipennis sålunda aflägsnade sig för en stund, brukade en eller annan aculeatus

begagna tillfället att gå in i hålan. Om efter denne ännu en annan aculeatus inträngde,

plägade båda förskräckta komma hastigt ut, sannolikt livar och en föreställande sig,

att den andre var hålans rättmätige ägare. Om fumipennis vid hemkomsten ertappade

någon aculeatus i sin håla, rusade denne i stor hast ut och förföljdes ett stycke på väg-

at' den förbittrade fumipennis.

Dagen närmade sig emellertid nu sitt slut, utan att hålan ännu blifvit användbar.

Detta framgick däraf, att, då spindeln med pincetten flere gånger lades framför hålans

ingång, i hopp att bytets närhet skulle föranleda stekeln att öfverse med hålans ofull-

komlighet, lian dock regelbundet åter bar bort det till ett helt närbeläget gömställe

och sedan återtog sitt hopplösa sisyfusarbete. Jag hämtade då i mina fångstflaskor

vatten ur en källa nedanför landborgens fot och begöt därmed marken ofvanför den

plats, där hålan gräfts, i hopp att sanden därigenom skulle bli sammanhängande nog

för att tillåta hålans färdiggräfning.

1 1910, sid. 28.
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Både fumipennis och i närheten vistande aculeatus-inåivider drucko först begär-

ligt af vattnet, som de denna ovanligt .torra tid nödgats länge umbära. Sedermera

återvände fumipennis till sin gräfning och fann nu, sannolikt med tillfredsställelse, att

sanden ej mer rasade ner ifrån taket, i samma mån som han gräfde bort den från golfvet.

Inom jämförelsevis kort stund var ändtligen, efter minst 4 dagars fruktlöst arbete, en

användbar håla färdig, hvilket kunde märkas därpå, att stekeln hämtade sin spindel

och drog in den på vanligt sätt vid spinnvårtorna.

Medan nu fumipennis var sysselsatt med äggläggningen och hålans stängning,

infångades en aculeatus, och sedan fumipennis drifvits ut ur den ofullständigt stängda

hålan, sattes fångstflaskans mynning framför hålans ingång. Det var dock nu rätt

sent på kvällen (kl. y2 7). Solen hade vikit från boplatsen, och det började kännas

kyligt. Aculeatus var synbarligen ej hågad att vid denna sena timme uträtta arbetet

att gräfva bort den sand, som dolde spindeln. Han gick visserligen in i hålan, men
sågs länge sitta där sysslolös eller blott putsande antennerna helt nära ingången. En
annan aculeatus, som sedan erbjöds samma, under dagens lopp eljes sannolikt mycket
eftersträfvade tillfälle att gräfva fram spindeln, visade sig också alldeles likgiltig. Han
infångades då åter i flaskan. Spindeln med fumipennis-ägget framgräfdes och inlades

i ett rör, och efter hemkomsten lät jag aculeatus gå in i detta rör, som lades på ett half-

mörkt ställe och lämnades i ro. Efter en stund gick aculeatus fram till spindeln, som
han berörde med antennerna. Därvid märkte han ägget, som han genast började för-

tära. Sedan detta var gjordt, trefvade han ett par minuter på spindelns kropp och

fäste därefter under mina ögon sitt eget betydligt mindre ägg på samma punkt af spin-

delns abdomen, där fumipennis-ägget suttit fästadt.

Utgången blef sålunda här en annan än vid det under n:o 2 omtalade försöket

att förmå en aculeatus att lägga sitt ägg på en spindel, som ännu ej bar något fumipen-

nis-'ågg. Det tycks sålunda, som om närvaron af fumipennis-'é,gget samt förtärandet

af detta skulle behöfvas för att framkalla äggläggningsreflex hos aculeatus.

Ur röret, som sålunda nu innehöll spindeln med därpå fästadt ägg, aflägsnades

aculeatus, för att han ej genom sina rörelser skulle ofrivilligt skada det ömtåliga ägget.

Genom införandet af fuktade bomullsproppar i hvardera ändan af röret skyddades

ägget för torka. Agget, som sålunda var lagdt "/„ på kvällen, kläcktes natten mellan
- 1 *%, d. v. s. efter en embryonaltid af 3 dygn. Spindeln var förtärd 7

/7 med undantag af

mundelar och främsta benparet. Samma dag började larven spinna kokong.

4. På samma boplats, som omtalas i det föregående, sågs 27
/n kl. 11 f. m. en Pom-

pilus fumipennis komma bärande en Drassodes pubescens. Spindeln hade sannolikt

nyss blifvit fångad och mindre grundligt paralyserad än vanligt, ty äfven utan yttre

retning rörde han något ett af benen. Stekeln uppsökte ett gömställe för sitt byte och

använde sedan lång tid till att utse plats för hålan. Då det föregående dag hade reg-

nat med blott korta afbrott, var sandens yta fuktig och ganska sammanhängande.

Det första försöket att gräfva en håla tycktes därför, utifrån sedt, utfalla mycket till-

fredsställande, men det oaktadt afbröt stekeln sysslandet med denna håla, just som
det kunde antagas, att den skulle vara färdig, och började gräfva på ett närbeläget

ställe. Äfven här såg början mycket lofvande ut. Men då stekeln använde en rent
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af orimligt lång tid på gräfningen af hålans innersta dol, kunde detta knappasl bero

på något annat, än att han nått torr sand, som ouppliöliigi rusade ner från sidorna, i

samma mån som kammarens golf fördjupades. Någon lämplig kammare kom därför

ej till stånd, utan i stället en alltför vid hålighet. Stekeln afbröi rätl ofta gräfningen

för att dels besöka, dels flytta sin spindel från det ena gömstället till del andra. Till

gömställen användes dels de utspärrade kottfjällen af på marken liggande tallkottar,

dels en till marken nedhängande gren af en liten ekbuske. Men dessa gömställen voro

otillräckliga att bevara bytet åt sin ägare. Tre eller fyra fumipennis-måxvider, som varil

mindre lyckliga i sin jakt, ströfvade ständigt omkring i närheten och upptäckte samt
bortsläpade upprepade gånger spindeln, medan hans ägare sysslade med gräfningen.

Hade jag ej med pincetten återtagit detta orättfångna byte, skulle det ej kommit den

rättmätige ägaren tillgodo. Dessa tjufaktiga individer läto dock äfven fördrifva sig af

ägarens förbittrade angrepp, om de ertappades af honom vid spindelns bortsläpande.

Vida allvarsammare blef situationen, om det i stället var en af de rätt talrikt öfver bac-

ken framtågande myrorna (Formica sanguinea), som ville tillägna sig spindeln. Långt

ifrån att låta sig bortskrämmas af stekelns hot, gick myran snarare anfallsvis tillväga,

och då stekeln vid sina försök att bita henne fick myrsyran i munnen, rusade han häf-

tigt därifrån med släpande vingar och alla tecken till ett ytterligt obehag, lämnande

sitt byte i sticket. Då jag därför kl. y24 lämnade platsen, utan att spindeln ännu blif-

vit inburen eller hålan fullbordad, var det ej annat än livad som kunde väntas, att ste-

keln vid min återkomst en timme senare förlorat sin spindel. Han gick nu omkring

och sökte efter denna utan att vidare bry sig om hålan. Denne stekel var igenkännlig

därpå, att han saknade den ena antennen. En annan fumipennis befanns däremot ha

satt sig i besittning af spindeln och kom nu bärande den till sin håla, som han under

tiden gräft färdig. Spindeln släpades ner vid spinnvårtorna på vanligt sätt, stekeln

fäste på den sitt ägg och började därpå stänga hålan, hvarvid sanden packades med
hastiga slag af abdomens spets.

För tidsbesparingens skull bortjagade jag stekeln, sedan han till blott hälften

fyllt sin gång med sand. En af de aculeatus-individer, som förut kringsvärmat honom,

kom då fram och gräfde sig ner i den nyss stängda gången. Efter 7 minuters förlopp

kunde man vid belysningen med en spegel åter se honom närmare gångens mynning,

med hufvudet uppåtvändt och med hastiga slag af abdomen packande den sand, som
han krafsat bakom sig för att fylla hålan. Först efter ytterligare 20 minuters förlopp

hade aculeatus fyllt gången i det närmaste ända till mynningen. Han infångades nu i

en öfver ingången ställd, upp och nedvänd flaska, och det var egendomligt att se, huru,

medan aculeatus inom flaskhalsen ännu krafsade sand öfver hålans mynning, den många

gånger bortjagade, men lika ofta återvändande fumipennis samtidigt på yttersidan från

alla håll krafsade sand rundt omkring flaskans hals.

Spindeln framgräfdes och befanns bära ett litet aculeatus-ägg på samma plats,

där det större fumipennis-ägget plägar fästas. Vid inläggningen af spindeln i ett glas-

rör råkade ägget komma i beröring med glaset och häftade så fast därvid, att det loss-

nade från spindeln och förolyckades.

Vid spindelns framgräfning hade i sanden bildats en grop af 10 cms längd, 7 cms
K. Sv. Vet. Akad. Handl. Bd il. N:o 10. 2
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bredd och 4 cms djup. I botten af denna grop hade den spindeln omslutande cellen

haft sin plats, och då den återvändandefumipennis där märkte lukten af spindeln, an-

vände han den återstående delen af dagen till det fruktlösa arbetet att fylla hela den

stora gropen med sand, med den framgång att omkring kl. y2 7 blott en obetydlig in-

sänkning återstod.

5. Vid min ankomst till ofvannämnda boplats 2

7e kl. l

/25 e. m. sågs en P. fumi-

pennis just aflägga besök hos sin i ett grässtånd upphängda spindel och därefter skynda

bort i en så bestämd riktning, att det var tydligt, att han redan träffat sitt val af plats

för hålan och sannolikt hade den nära färdig. Detta befanns också vara fallet, ty efter

äimu ett par besök hos spindeln släpade stekeln den snedt nedför backsluttningen om-

kring 8 m, där han lade spindeln ifrån sig och gick vidare omkring 2 meter i samma
riktning, där han efter något sökande återfann sin håla, i hvilken han fördjupade sig

för att gräfva upp ännu litet sand. Efter få ögonblick återvände han emellertid för att

hämta spindeln, hvilken han denna gång släpade vid pass 1 meter närmare hålan, hvar-

efter han lät den ligga för att åter orientera sig. Denna gång använde han så lång tid

på att söka efter hålan, att jag, för att spara tid, med pincetten framräckte spindeln, vid

hvilken stekeln genast hängde sig fast, hvarefter jag nedlade den omedelbart framför

hålans ingång. Sedan stekeln grundligt stuckit den redan förut alldeles orörliga spindeln

för att betaga den lusten att på egen hand förflytta sig, såsom han förmodligen föreställ-

de sig att den gjort, gick han ned i hålan, krafsade sand ett ögonblick, hvarefter han kom
upp och drog ner spindeln vid spinnvårtorna. Efter en stund visade fumipennis hufvu-

det nära ingången och packade sand med bakkroppen. En kringströfvande Mutilla

rufipes sökte just då intränga i hålan, men fumipennis bet den och jagade med lätthet

bort den. Hålan tycktes nu till hälften sandfylld, och fumipennis drogs fram med pin-

cetten. I stället hvälfdes öfver ingången en flaska med en Pompilus aculeatus. Inom
kort fann denne hålans mynning, i hvilken han inträngde. Först efter 12 minuters vän-

tan visade han sig åter, på vanligt sätt packande sanden med abdomens spets. Han in-

fångades nu, och hålan uppgräfdes på det sätt erfarenheten visat mig vara bäst i så lös

sand, nämligen med tillhjälp af blåsning. Sedan sandens öfversta lager borttagit s med
en spade, kan man vanligen ej se den ringaste antydan om, hvar den sandfyllda gången

går fram. Men sanden ligger i den lösare. Vid stark blåsning lossna därför företrädes-

vis sandkornen i gången, medan den kringliggande sanden är något fastare, och på
detta sätt kan gången följas ända till sin nedre ända, där ingen sandfyllning finns. Gån-

gen gick snedt nedåt till en längd af omkring 10 cm, där cellen låg ungefär 6 cm vertikalt

under ytan. Spindeln, som drogs fram, bar det lilla aculeatus-ägget på sidan om abdo-

men. Den inlades på vanligt sätt i ett glasrör med bomullsproppar i hvardera ändan.

Agget kläcktes 3

/7 , således efter 3—4 dygn. Sedan larven förtärt sin egen spindel, försågs

han med en annan af samma slag, som han likaledes förtärde. Kokongen spanns u~ ir
'/

7 .

Sedan jag dragit mig ett par steg från platsen, kom fumipennis åter fram och pac-

kade sand ända in i den tomma cellen, synbarligen i föreställningen att spindeln låg

kvar innanför sanden, som förmodligen bibehöll en svag spindellukt. Därefter var han,

så länge jag stannade på platsen, d. v. s. till bortåt kl. 72 8 på kvällen, sysselsatt med
att fylla den grop, som uppstått vid hålans uppgräfning. (Jfr n:o 4.)
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6. En aculeatus sågs samma dag ihållande, men utan något resultat gräfva på

ett ställe i den lösa sanden, som oupphörligt rasade igen. .Medels sandens undanblås-

ning bragte jag då här i dagen en korsspindel, på hvars bakkropp satt en n\ kläckt, un-

gefär 2 mm lång rufipes-\a,rv. Spindeln inlades i en flaska, i hvilken en aculeatus insläpp-

tes, hvarefter flaskan nedgräfdes i sanden. Efter omkring '/, timme befanns, att acu-

leatus förtärt rufipes-larven, hvaremot han ej fäst sitt ägg på spindeln. Han hemför-

des då. Spindeln inlades i ett glasrör, i hvilket äfven stekeln insläpptes, hvarefter den

lämnades i ro ett par timmar. Då röret framtogs, kunde det vid lampsken ses, att ste-

keln genom abdomens förlängning och gaddens utsträckning vid beröringen med spin-

deln förberedde sig till äggläggning. Då den emellertid synbart oroades af ljuset, läm-

nades den en stund i mörker. Det visade sig sedan, att stekeln fäst sitt ägg på sidan

af spindelns bakkropp. Det kläcktes 3

/7 . Larven förtärde spindeln på 10 dagar och

spann kokong I3
/7 .

7. Samma dag och på samma plats sågs en Pompilus rufipes gräfva sin håla, hvar-

efter han hämtade sin på något afstånd förvarade korsspindel, som därvid släpades

vid ett ben, medan stekeln gick baklänges. I samma ställning släpade han äfven in

spindeln i hålan. Sedan han fått tid att anbringa sitt ägg och delvis stänga hålan, bort-

drefs han, och en flaska med en aculeatus hvälfdes öfver ingången. Därvid rasade emel-

lertid hålan alldeles samman. Sedan efter sandens bortblåsning korsspindeln med
rufipes-ägget blifvit funnen, inlades den i ett smalt rör, i hvilket efter hemkomsten
en nyss fångad P. aculeatus insläpptes. Röret, i båda ändarna täppt med bomullsprop-

par, lades på ett halfmörkt ställe. Stekeln trefvade en stund med antennerna på spin-

deln, förtärde därpå ägget och började åter trefva på spindeln. Då stekeln syntes

mycket intresserad af spindeln, äfventyrades försöket att flytta fram röret i fullt dags-

ljus för att bättre kunna iakttaga hvad som försiggick. Stekeln trefvade med utsträckt

gadd omkring på spindelns bakkropp, ställde sig så bakom spindeln, med hufvudet

vändt från honom, och tycktes försöka sticka in sin gadd i spindelns abdomen. Om detta

var afsikten, så lyckades det ej, men plötsligt framstjälptes under stark uppåtresning

af själfva gadden den korta och breda slidan vid gaddens bas, hvilken effekt stekeln

tycktes ernå genom att under dragning framåt trycka gaddens bas mot spindelns hud.

Ett ägg framträdde ur slidan och fastklibbades vid spindelns bakkropp, nära spetsen.

Det framgår af de hittills anförda iakttagelsefallen, att P. aculeatus för ett parasitiskt

lefnadssätt på bekostnad af såväl P. fumipennis som rufipes. Ägget kläcktes 3
/7, men

larven dog redan om ett par dagar.

8. För tidsbesparingens skull tycktes det vara fördelaktigare att besöka den ofvan

omtalade boplatsen framåt kvällen, kl. 6—7, enär det vid flera tillfällen visat sig, att

såväl P. fumipennis som rufipes vid denna tid omsider fått sina hålor färdiga och efter

mindre lång tidsutdräkt hämtat sina spindlar för att inbära dem. Så var äfven fallet

Vt- Ett par rufipes-individer, som vid min ankomst till platsen ifrigt gräfde, sågos

snart därefter bära in livar sin korsspindel. Då fångstflaskan med en aculeatus sattes

öfver ingången till den enas håla, störtade denna så fullständigt samman, att det var

omöjligt återfinna spindeln, synnerligast som de infångade korsspindlarna vid denna årstid

äro mycket små och svåra att urskilja bland det i sanden inblandade barrträdsaffallet.
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Bättre lyckades det med den andra, i det mynningen, då fångstflaskan sattes

däröfver, förblef öppen. Aculeatus gick genast in, men befanns efter en längre stund

sitta sysslolös framför den sand, som' rujipes, innan han bortdrefs, krafsat ner fram-

för spindeln i cellen. Detta fall var såtillvida af särskildt intresse, som denna aculeatus

nyss förut gått in i en fumipennis-håla, (se n:o 10) och kanske där aflagt ett ägg. Emel-

lertid framgräfdes korsspindeln, sedan aculeatus åter infångats i flaskan. Spindeln,

som ännu bar rufipes-'ågget, inlades i ett glasrör, i hvilket samma aculeatus efter hem-

komsten insläpptes. Efter kort trefvande på spindeln uppdagade aculeatus rujipes-

ägget och förtärde det, medan jag höll röret i handen och blott bortskymde den från

fönstret infallande dagern. Omedelbart därefter började stekeln vrida och förlänga

spetsen af sin abdomen. Han stod nu med hufvudet vändt mot spindeln, och hans

abdomen var således riktad från spindeln. Det oaktadt sågs vid de ofvannämnda vrid-

ningarna af abdomens spets gadden skjutas ut allt längre och till sist äfven dess bas

med ett framträdande ägg, som denna gång fastklibbades vid glasrörets vägg. Gad-

den själf hölls därvid böjd uppåt nästan i rät vinkel mot abdomens längdriktning. Må-

hända var det svårigheten för stekeln att vända i det smala glasröret, som framkallade

detta ogynnsamma resultat. Emellertid tycks fallet bekräfta min förmodan att för-

tärandet af ägget utlöser äggläggningsreflexen. Såsom ofvan nämnts, var det också

samma aculeatus, som kort förut trängt in i en fumipennis-håla,, hvaraf sålunda ytter-

ligare bekräftas den under n:o 6 omtalade erfarenheten, att aculeatus parasiterar hos

både fumipennis och rufipes.

9. Sedan den aculeatus, som lagt ägget, blifvit aflägsnad, insläpptes en annan

stekel af samma art i röret. Denna brydde sig ej om det vid glasröret fastklibbade

ägget, men visade intresse för spindeln såsom näring, i det han så länge bearbetade

ena bakbenets lår, att det sargades, och en stor droppe blodvätska sipprade ut, hvaraf

stekeln uppsög en del. Den på detta sätt upptagna näringen framkallade emellertid

ej äggläggningsreflex hos stekeln, fastän röret i flere timmar förvarades på ett mörkt

ställe.

10. Samma dag och på samma plats iakttogs en P. jumipennis, som kort före

de under n:o 8 omtalade steklarna fått en användbar håla till stånd, i hvilken han sedan

inbar sin spindel, såsom vanligt en Drassodes pubescens. Åtskilliga aculeatus-hidivider,

som redan under gräfningen visat stor närgångenhet och upprepade gånger blifvit bort-

drifna af jumipennis, ströfvade fortfarande omkring i närheten. En af dem gick in

1 hålan kort efter det spindeln blifvit insläpad, och jag såg den ej efter flera minuters

förlopp åter komma ut. Men då efter ytterligare ett par minuter jumipennis själf kom
ut för att putsa sina antenner, innan han begynte stänga, tog jag för gifvet att den nämn-
da aculeatus aflägsnat sig ur hålan, utan att jag märkt när det skedde. Detta visade

sig dock ej vara händelsen, ty när jag hvälft en fångstflaska med en annan aculeatus

öfver ingången, trängde visserligen denne in i hålan och stannade där rätt länge, så att

jag begagnade tillfället att se efter, huru arbetet fortskred i en under arbete varande

rufipes-håla, ett stycke därifrån. Men vid min återkomst funnos 2 aculeatus-individer

i flaskan, hvaraf det blir påtagligt, att den aculeatus, som jag sett intränga omedelbart

efter spindelns insläpande, egendomligt nog undgått att upptäckas af den samtidigt
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innevarande fumipennis, som doek måst tränga sig förbi honom för ati före honom
komma ut. Fumipennis-ägget befanns efter spindelns uppgräfning ha blifvrl utbytl

mot ett mindre aculeatus-ägg, och det torde kunna anses sannolikt, att det var den försl

i hålan inträngande aculeatus, som lagt detta ägg. En af de båda cbculeatus-inåividerna,

infångades ånyo och användes vid det under n:o 8 omtalade försöket med en al rufipe,

inburen korsspindel.

11. En aculeatus sågs 7- länge gräfva på en sandig gångstig, där fumipennis

hade en boplats. Stekeln infångades och sanden bortblåstes på den punkt, där han lagt

i dagen ett ihållande intresse. Därvid blef en Drassodes synlig, som pä sidan af ab-

domen bar ett stort fumipennis-ägg. Spindeln inlades i ett glasrör, hvarvid emellertid

ägget kom i beröring med glasväggen och fastnade vid den. Det var sedan ej möjligt

att varaktigt fästa ägget vid spindeln, utan det måste löst läggas ofvanpå honom. Ef-

ter hemkomsten insläpptes stekeln i röret, där han ej visade synnerligt intresse för spin-

deln, utan blott bemödade sig att komma ut. Vid hans rörelser föll ägget ner och blef

liggande vid sidan af spindeln. Röret lades på en mörk plats. Efter omkring '

, timme
befanns, att stekeln hade försökt anbringa sitt ägg på spindeln, men förmodligen med
anledning af det trånga utrymmet misslyckats, så att ägget i stället blifvit fastklib-

badt vid glasrörets vägg. Märkligt var emellertid, att denna stekel lagt sitt ägg utan

att ha förtärt fiwiipennis-ägget, hvilket fortfarande låg oskadadt bredvid spindeln.

(Jfrn:o2och9.)

12. En Pompilus aculeatus bevakade en gräfvande fumipennis och gick med korta

mellantider fram till och in i hans håla för att se efter, huru arbetet fortskred eller, då

detta kanske torde förutsätta en alltför invecklad tankegång, snarare för att se, om
fumipennis ännu afslutat sitt arbete. (Jfr n:o 20.) Ifall den gräfvande stekeln vid dessa

besök var inne i hålan, brukade aculeatus komma ut som skjuten ur en kanon, och fast-

än fumipennis ej förföljde, stannade den flyende ofta ej, förr än han i snabbaste lopp

sprungit bortåt Va meter. Men äfven om fumipennis för tillfället ej var inne i hålan,

utan borta på besök hos sin spindel, brukade aculeatus komma mycket brådskande ut

och springa undan ett tiotal cm för att i skydd af ett grässtånd eller någon liten mosstufva

afvakta tiden för nästa besök. Vanligen dröjde det ej längre än 7, minut, innan acu-

leatus i sin otålighet gjorde ett nytt försök.

Såväl fumipennis som rufipes tyckes föröfrigt instinktmässigt ana en fiende i

aculeatus, ty medan de båda förstnämnda sammanbo såsom ganska nära grannar utan

några svårare misshälligheter, anfalla de genast med tydlig förbittring och tumla om i

häftig kamp med aculeatus, så snart de se denne närma sig gräfningsplatsen.

13. Sedan från den under n:o 11 omtalade spindeln stekeläggen aflägsnats, släpp-

tes en annan aculeatus in i röret, som därpå nedgräfdes i sand under 2 timmar. Då det

efter denna tids förlopp åter togs fram, visade det sig, att stekeln ej lagt något ägg på
spindeln. (Jfr n:o 2, 9 och 14.

)

14. Sedan stekeln aflägsnats ur röret, insläpptes i hans ställe en annan aculeatus och

röret nedgräfdes åter. Ännu efter flera timmar hade intet ägg blifvit lagdt (jfr n:o 2, 9, 13).

15. En Pompilus fumipennis sågs 9
/7 frampå eftermiddagen släpa in sin spindel.

Sedan han börjat stänga, framgräfdes spindeln, som då bar stekelns ägg i vanlig ställ-
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ning. Den inlades i ett glasrör, i hvilket efter hemkomsten en aculeatus insläpptes.

Medan jag höll röret i handen, och i åsyn af många åskådare, förtärde aculeatus ju-

mipennis-ågget och fäste efter en stund vid fullt dagsljus sitt eget ägg i det uppätnas

ställe på spindelns bakkropp.

Åt den fumipennis, hvars håla uppgräfdes, gafs omedelbart därefter i ersättning

för den borttagna spindeln en annan af samma slag (Drassodes), som lades vid ingången

till den nu tomma cellen. Vid sin återkomst bar stekeln bort spindeln ett stycke och

ägnade sig sedan länge med ifver åt sysselsättningen att först och främst stänga den

tomma cellen och sedan äfven försöka fylla den grop, som uppstått vid cellens blott-

läggande. Dock glömde han under tiden ej bort den i utbyte erhållna spindeln, som
han, enligt, hvad som framgick af hans handlingssätt, tydligen ej förväxlade med sin

egen. Han afbröt plötsligen arbetet med gropens fyllande, besökte den nyss bort-

släpade spindeln och lade den på toppen af en liten mosstufva, hvarefter han började

gräfva en ny cell på alldeles samma plats, där han nyss sökt utplåna spåren af den

förra cellen. Efter långvarigt arbete hade han ändtligen kl. 7 fått en cell färdig, i hvil-

ken spindeln insläpades.

16. En ny och mycket talrikt befolkad boplats för Pompilus fumipennis och ru-

fipes samt följaktligen äfven för aculeatus uppdagades i en sandgrop med sakta sluttande

sidor i den unga tallskogen sydost om pensionatet Solhäll vid Stora Rör. På norra sidan

skyddade äldre tallskog för vinden, medan på södra sidan ungträden gåfvo vindskydd

utan att dock utestänga solen, som belyste platsen från tidigt på morgonen till kl. 7—

8 på kvällen. Att läget var synnerligen gynnsamt, framgick af den mängd, hvari stek-

larna formligen vimlade om hvarandra under soliga dagar. Utom de nämnda stek-

larna förekom äfven Astata stigma synnerligen talrikt, därjämte äfven Tachysphex la-

tivalvis samt enstaka individer af Pompilus cinctellus, Agenia hircana, Ammophila sa-

bulosa och Diodontus tristis.

Ett stort missförhållande tycktes dock denna sommar äga rum mellan pompili-

dernas individantal och tillgången på spindlar på denna plats. Under flera dagar till-

bragte jag på platsen 3 timmar hvarje eftermiddag, d. v. s. den för iakttagelser på dessa

steklar gynnsammaste tiden på dagen. Dock såg jag under denna tid aldrig rufipes

bära någon spindel, fastän den ständigt gräfde. Fumipennis åter lyckades stundom

få tag i en och annan Drassodes, hans vanligaste byte. Men äfven här var det högst

få, som gynnades af jaktlyckan. Så t. ex. funnos under loppet af eftermiddagen 10
/7

blott 2 spindlar på väl ett 30-tal fumipennis-individer. Dessa 2 spindlar bytte därtill

under tiden ägare 4—5 gånger, hvarvid ibland häftiga strider, stundom åtföljda af

stympningar, utkämpades. Dessutom föranledde osäkerheten till lif och egendom hvarje

tillfällig innehafvare af endera spindeln att släpa den i långa bukter på ett 20-tal meter

utanför själfva boplatsen för att undandraga den upptäckt af afundsjuka kamrater.

Ofta ändades dock den långa bukten helt nära själfva utgångspunkten, där spindeln

då för en kort stund lades på ett nytt gömställe för att snart åter släpas omkring. Un-

der sådana förhållanden var det högst få, som kunde få någon håla till stånd, och den,

som möjligen fått en sådan färdig, hade under tiden beröfvats sin spindel, så att han ej

längre hade något att lägga in i cellen.
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Med anledning af dessa ogynnsamma omständigheter syntes del lämpligl at1 an-

vända en af spindlarna till ett försök af samma slag, som omtalas under n:o 2, '.), L3 och

14. Spindeln inlades sålunda i ett rör, i hvilket en aculeatus insläpptes. Rörel hölls

i handen, oeh sedan genom dess värme stekeln blifvit lifligare, började han undersöka

spindelns bakkropp. Pä hans rörelser märktes, att han sökte fumipennis-ägget, < ch dé

något sådant ännu ej fanns, började aculeatus bita i det hvitgula och upphöjda locket

till ena bakkroppsstigmat, hvilket har en flyktig likhet med ett ägg. Därefter började

han förberedelser att fästa sitt eget ägg på spindeln, men steg snart ner från dennes

kropp och fortsatte vridningarna af abdomens spets, till dess gadden trängde ut och

restes upp, hvarvid ur den i denna ställning frigjorda basaldelen ett ägg framträdde

och fästes vid glasets vägg. Detta försök gaf sålunda ett annat utslag än de under ti:o

2, 9, 13 och 14 omtalade, enär de där omtalade steklarna ej visade lust att lägga ägg
på en spindel, som ej bar något fumipennis-ägg förut. Måhända hade den långvariga

bristen på tillfälle till äggläggning gjort aculeatus på denna plats ifrigare att få placera

ett af sina ägg. Måhända spelade också handens värme rollen af retmcdel till fram-

kallande af äggläggningsreflex (jfr n:o 18, 22 och 25).

17. Till jämförelse med under n:o 16 omtalade fall lades en af de båda spindlarna

på sanden i en liten grop, i hvilken den ena aculeatus efter den andra gjort gräfnings-

försök. Hvarje aculeatus, som passerade nära förbi spindeln, studsade och undersökte

honom några ögonblick, men aflägsnade sig snart utan att röja någon benägenhet vare

sig att lägga ägg på spindeln eller att släpa honom till något gömställe, hvilket senare

skulle varit hvarje själfförsörjande pompilids första åtgärd. Man finner, att parasit

-

degenerationen hos aculeatus ingående förändrat de vanliga pompilider tillkommande

instinkterna.

18. En Pompilus fumipennis sågs 15

/7 syssla med stängningen af en håla, hvar-

för det kunde antagas, att han där nyss förut inburit en spindel. Så befanns också

vara fallet, sedan hålan uppgräfts. Spindeln med jumipennis-ägget inlades i ett glas-

rör, i hvilket en nyss på platsen infångad aculeatus insläpptes. Medan röret bars i handen

och blott skyddades för de direkta solstrålarna, förtärde aculeatus det på spindeln

fästa fumipennis-ägget. Sedan satt han emellertid så länge orörlig, att det föreföll

antagligt att någon äggläggning ej skulle bli af under den ganska svala kvällen. Till

jämförelse med n:o 16 försöktes därför att påverka stekeln genom att en stund omsluta

röret med handen. Inom kort visade stekeln de vridningar af abdomens spets, som
enligt föregående erfarenhet förebåda snar äggläggning, och rätt snart framträdde äf-

ven ägget och fästes på spindelns abdomen. För att stekeln ej skulle genom att klättra

fram och tillbaka på spindeln skada sitt ägg, erbjöds honom tillfälle att gå ut, i det den

stängande bomullsproppen aflägsnades. Men knappt hade detta skett förr än stekeln,

som dittills putsat sina antenner, vände sig om och efter att en stund ha berört sitt ägg

med antennerna förtärde äfven det. Fallet kan anses som ett af de ej synnerligen ovan-

liga exemplen på skadlig urartning af instinkten. (Jfr n:o 23 o. ff.

)

Sedan röret åter blifvit tillslutet, lades det i fickan för att hemföras, då det var an-

tagligt, att stekeln efter en sådan kraftig utfodring skulle åtminstone under nattens

lopp bli benägen att lägga ännu ett ägg. Af en händelse togs det efter omkring 10 mi-
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nuter åter fram ur fickan, och det visade sig då, att stekeln åter satt på spindeln och

höll på med de äggläggningen förberedande vridningarna af abdomens spets. Ägget

framträdde och fästes ordentligt vid spindeln, hvarefter röret genast öppnades i hopp

att stekeln skulle gå ut. Sedan han som vanligt efter äggläggningen en stund putsat

sina antenner, vände han sig om och berörde ägget med antennerna, men förtärde det

ej, utan vidtog samma åtgärder, som skulle ifrågakommit, om spindeln legat i en håla

i sanden, d. v. s. försökte stänga. Med hufvudet vändt från spindeln, försatte han sina

framben med de långa gräfborsten i snabbaste gräfrörelse mot glasväggen, allt under det

han skred några steg framåt. Han vände sig om för att se efter effekten af denna åt-

gärd, och då någon sådan ej var synbar, upprepade han med största energi de krafsande

rörelserna. Härunder kom han fram till glasrörets öppna ända och gick ut. Några

packande rörelser med abdomens spets, sådana han brukar utföra vid stängningen,

kommo icke här ifråga. Sannolikt är väl, att beröringen med sanden är erforderlig

för att framkalla detta slags reflexrörelser.

19. En Pompilus rufipes sågs 21
/7 i korta flygsatser bära en mindre korsspindel

på landborgens sandiga sluttning vid Stora Rör. Plötsligt lade han spindeln ifrån sig

på sanden och började söka i häftiga, kretsande flyktslag lågt öfver sanden. Då en

öppen håla i sanden sågs omedelbart bredvid min sittplats, flyttade jag mig undan ett

stycke för att ej skrämma stekeln, i händelse att det var denna håla han sökte. Så vi-

sade sig också vara fallet, ty stekeln begaf sig snart dit, krafsade upp litet sand och

flög därefter åter bort till sin spindel, som han denna gång drog ett stycke närmare.

Ett nytt besök gjordes vid hålan, och ännu litet sand gräfdes upp, hvarefter spindeln

drogs ännu närmare.

En Pompilus aculeatus hade under tiden börjat visa intresse för den förutnämnda

stekelns åtgöranden. Han närmade sig hålan, medan rufipes gjorde ett besök där,

men upptäcktes af denne och bortdrefs. Dock satte han sig blott omkring 15 cm från

ingången, och det var tydligt, att han bespejade rufipes, ty knappt hade denne med den

hemburna spindeln försvunnit genom hålans ingång, förr än aculeatus genast skyndade

fram och likaledes gick in. Jag väntade nu få se aculeatus hastigt komma ut, men det

var tvärtom rufipes, som först visade sig vid ingången. På dennes lugna antennputs-

ning kunde det märkas, att han ej upptäckt den objudna gästen. Steklarna måste

dock ha gått om hvarandra i gången. Det visade sig också sedermera, att gången ett

stycke innanför mynningen hade en betydande utvidgning, där påtagligen aculeatus

tryckt sig intill väggen, medan aculeatus passerade förbi. Emellertid begaf sig rufipes

mycket snart in igen, och nu dröjde det blott några ögonblick, innan aculeatus kom myc-
ket brådskande ut, hvarefter han slog sig ner på sanden ett stycke därifrån och infånga-

des i en flaska. Sedan rufipes fått tid till äggläggning, skulle hans spindel framgräfvas,

men det lyckades ej att i den nedrasande sanden upptäcka cellen. Dock är det anför-

da fallet utan tvifvel en ytterligare bekräftelse på min föregående erfarenhet, att acu-

leatus äfven parasiterar hos rufipes likaväl som hos fumipennis.

20. På kvällen kl. 6—7 22
/7, en varm dag, besöktes den under n:o 19 omtalade

platsen. Såsom oftast vid denna tid på dagen, förutsatt att väderleken var lämplig, vi-

sade sig flera rufipes-mdivider vara i besittning af korsspindlar, för hvilka de uppsökte
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gömställen eller som de släpade närmare en nära färdig håla. En mfipes, med hvilken

det senare var fallet, utsågs till föremål för iakttagelse af den anledningen, at1 han

skarpt bevakades af en aculeatus. Detta iakttogs, da han lagl spindeln ifrån sig på fil

nytt gömställe och uppsökt sin hala, i hvilken han gick in för att afsluta cellens gräf-

ning. Knappt hade han försvunnit genom ingången, förr än en aculeatus kom fram

bakom några på 20 cms afstånd liggande tallkottar och likaledes begaf sig in, fastän

synbarligen med en viss tvekan och fruktan för att ertappas. Han kom. också genasl

ut igen och uppsökte åter sitt gömställe bakom tallkottarna. Sedermera lörnvade

han samma besök ungefär hvar 3:dje minut, och för hvarje gäng valde han något på

20—25 cms afstånd från ingången beläget ställe att afbida händelserna- utveckling.

(Jfr n:o 12.) Vanligen kröp han ner bakom växtaffall på marken, där lian hvar ken

kunde se hålan, ej heller ses därifrån. Detta senare var påtagligen en omständighel

af vikt, ty sedan rufipes en gång mött honom i ingången och eftertryckligt tuktat honom,

då steklarna, fastbitna vid hvarandra, tumlade om på marken, förföljde rufipes allt-

jämt, sin parasit, så snart han blef denne varse på ett 10-tal cms afstånd. Flera afbrott

i gräfningen förekommo, då rufipes besökte sin spindel och släpade honom närmare.

Hans frånvaro brukade ibland vara tålamodspröfvande långvarig, såsom alltid när

det gäller rujipes, som nästan mer än någon annan pompilid är mån om sin toalett och

under ändlösa putsningar öfver hela kroppen hvilar efter hvarje ansträngning att bära

sin spindel. Äfven under dessa afbrott i gräfningen, då hålan sålunda stod öfvergifven,

besöktes den af aculeatus med nästan regelbundna mellantider (jfr n:o 12), hvilka skulle

kunna betraktas såsom ett mått på hans otålighet, ifall man har rätt att tala om otålig-

het hos en stekel, som i mer än en timmes tid sitter sysslolös under väntan på att få

sätta sina planer i verket. Mina iakttagelser hade börjat omkring kl. 6,10, och försl

kl. 7,40 inbar rujipes sin spindel. Aculeatus hade hela tiden hållit sig i närheten, och mot
slutet tycktes hans besök upprepas något oftare.

Då jag ville förvissa mig om, att stekeln verkligen utbytte rufipes-ägget mot sitt

eget, infångade jag aculeatus i en flaska. Just då rujipes börjat stängningen, ett tecken

således till att han lagt sitt ägg, framgräfdes spindeln, hvilket lyckades väl, enär stekeln

ännu blott hunnit fylla blott en ringa del af gången med sand.

Spindeln med rufipes-'ågget inlades i ett glasrör, i hvilket efter hemkomsten acu-

leatus insläpptes. Då han nått fram till spindeln och berört honom med sina antenner,

började han omedelbart förtära rufipes-ägget. Snart därefter började han förlänga

spetsen af sin abdomen och vrida den i åtskilliga riktningar. Men då han det oaktadt

dröjde med sin äggläggning, lades röret på ett halfmörkt ställe, där det lämnades i ro

i något mer än '/, timme. Då det efter denna tid framtogs, visade det sig, att aculeatus

fäst sitt ägg på sidan af spindelns abdomen, ungefär i samma ställning som det förtärda

rufipes-ågget haft.

Tillsammans med de under n:o 1, 6, 7, 8, 19, 21, 22 omtalade iakttagelsefallen

bildar ofvanstående iakttagelse ett, såsom det förefaller, tillräckligt bevismaterial för,

att Pompilus aculeatus står i ett parasitiskt förhållande till mfipes. Då han, såsom

framgår af åtskilliga andra iakttagelsefall (n:o 3, 4, 5, 10, 11, 12, lo, 18), visat sig lika

otvifvelaktigt vara parasit hos P. fumipennis, kan det om hans parasitiska metod sägas,

K. Sv. Vet. Akad. Harull. Band 47. N:o 10.
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att den i det afseendet liknar gökens, att båda dessa parasiter hemsöka flera slags värd-

djur, rätt ansenligt skilda till arten.

21. Medan Pompilus rufipes förekom talrikt redan i midten af juni, var det dock

jämförelsevis sällan som han sågs med något byte, och de då infångade korsspindlarna

voro alla mycket små. Den på samma ställe boende P. fumipennis tycktes däremot

redan vid denna tid haft riklig tillgång på sitt vanliga byte, Drassodes. Efter midten af

juli tycks en ändring ha inträdt i detta afseende, i det rufipes allt oftare visar sig i be-

sittning af byte, och därtill äro de af honom infångade korsspindlarna ansenligt större

än förut. För P. fumipennis tyckas däremot mot slutet af juli jaktbytena börja tryta,

och det är nu sällan denna art visar sig, fastän dess flygtid eljes brukar räcka till som-

marens slut.

:

, sågs en rufipes på vanligt sätt bära in en korsspindel i sin håla. Sedan stekeln

fått tid till äggläggning, uppgräfdes hålan, hvarvid närmare cellen metoden att med ett

glasrör bortblåsa sanden med framgång användes. Gången var 10 cm lång, och cellen

var belägen 8 cm under markytan. Då spindeln skulle framdragas ur den sand, som
rasat ner öfver honom, lossnade rufipes-ägget, som alltid är lösare fästadt än hos någon

annan af våra pompilider. Det upphämtades dock på det sätt, att det fastklibbades

vid den med saliv fuktade pincettspetsen. Däremot lyckades det ej att klibba fast

ägget vid spindeln, som blifvit inlagd i ett glasrör med en nyss infångad aculeatus. Detta

betydde emellertid föga för denna mindre nogräknade stekel, ty då det vid pincetten

fastklibbade ägget framräcktes omedelbart öfver spindelns buk, förtärdes det genast af

stekeln, som en stund därefter gjorde de vanliga förberedelserna till äggläggning och

snart fäste sitt ägg vid spindelns abdomen.

Fallet är således en ytterligare bekräftelse på de under n:o 20 meddelade slutsatserna.

22. Då Pompilus aculeatus således utan tvekan anförtror sitt ägg åt så olika spindlar

som Drassodes och Aranea, insamlade af så olika Pompilus-a,rter som fumipennis och

rufipes, låg frågan nära tillhands, huru aculeatus skulle förhålla sig till spindlar af andra

familjer, insamlade af andra Pompilus-arter än de nämnda.

Tillfällen att experimentellt utröna detta erbjödos ej ofta, ty med undantag för de

ofvannämnda arterna samt plumbeus voro pompilider sällsynta i den trakt, där aculeatus

var så vanlig. Emellertid träffade jag 2

77
vid Ekerum på mark af helt annat slag, be-

stående af grusmylla, en Pompilus, som af professor Chr. Aurivillius bestämts till

unguicularis, sysselsatt med att gräfva håla, hvari sedermera en thomisid af släktet

Xysticus inbars. Sedan stekeln fått tid att på spindeln fästa sitt ägg, framgräfdes den,

och efter hemkomsten insläpptes en nyfångad Pompilus aculeatus i samma glasrör,

där spindeln förvarades. Stekeln berörde visserligen spindeln och ägget med sina an-

tenner, men tycktes bli förskräckt och gjorde ihållande försök att tränga sig ut på sidan

af de röret tillslutande bomullspropparna. Fastän röret länge lämnades i ro på half-

mörkt ställe, inträdde ingen ändring i detta beteende. Någon lust att förtära detta

slags ägg på en sådan spindelart hade tydligen ej aculeatus. (Jfr n:o 37.)

Thomisiden borttogs nu, och i stället inlades en af rufipes infångad korsspindel,

utan något ägg. Högst påfallande var olikheten i stekelns beteende mot denna spin-

del. Långt ifrån att såsom i förra fallet röja förskräckelse och försöka komma ut, vi-
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sade sig stekeln genast intresserad af denna spindel, hvilkel framgick ai del »ätt, på

hvilket han klättrade fram och tillbaka på den, medan han trefvade på den med sina

antenner, sannolikt under sökande efter något ägg. Kast än något sådant ej lanna att

förtära, förebådade vridningarna af abdomens spets, att stekeln kände lust att Lä£

ägg på denna spindel, och icke långt därefter fäste han ett sådant på den uppåtvända
ryggsidan af spindelns abdomen. Han liknade således de under n:o 16 och 25 omtalade

steklarna däri, att äggläggningsreflexen för sitt framträdande ej kräfde ett föregående

förtärande af någon annan stekels ägg.

23. En korsspindel, på hvilken P. aculeatus lagt ägg, hade förvarats i ett glasrör,

till dess ägget kläckts och larven nått en storlek af 2—3 mm. I detta rör insläpptes en

annan P. aculeatus för att få utrönt, om stekeln skulle förtära larven af sin egen art för

att sedan anbringa sitt eget ägg på spindeln. Erfarenheten med n:o 6 ger vid handen,

att aculeatus stundom förtär åtminstone den alldeles nykläckta rufipes-\a,rveu. I );i

emellertid ifrågavarande aculeatus icke blott icke ville taga någon befattning med den

larvbärande spindeln, utan t. o. m. med tydliga tecken till förskräckelse skyndade undan

vid beröringen med honom, ligger det nära tillhands att antaga, att orsaken härtill var

larvens egenskap af aculeatus-l&rv. Det skulle naturligtvis vara en högst fördärflig in-

stinkt, som skulle kunna tillåta stekeln att ga in i den egna artens larvkamrar för att

förtära det af den egna arten lagda ägget eller den redan kläckta larven. Att någon

därmed jämförlig" urartning af instinkten dock förekommer, framgår af det i det före-

gående omtalade fallet n:o 18, där en aculeatus förtärde sitt eget nyss lagda ägg, visserligen

för att kort efteråt lägga ett nytt. Saken måste emellertid på experimentell väg afgöras

(se n:o 24—36).

24. En Pompilus rufipes sågs 3
/8 inbära en korsspindel i sin håla, kring hvilken

flera aculeatus-honor ströko omkring. Sedan rufipes fått tid till äggläggning, framgräfdes

hans spindel med vidhäftadt stekelägg och inlades i ett glasrör, i hvilket en nyss infångad

aculeatus insläpptes. I fullt dagsljus sågs aculeatus genast förtära ägget och omedelbart

därpå med spetsen af sin abdomen börja trefva på korsspindeln, hvarefter inom kort

under de vanliga krystande rörelserna ägget framträdde och fästes vid spindelns abdo-

men i det förtärda rufipes-äggets ställe.

25. Den under n:o 24 omtalade korsspindeln med vidhäftadt aculeatus-'ågg hem-

fördes, hvarvid dock till följd af skakningen under en lång vandring ägget befanns ha

lossnat. Försök gjordes visserligen att åter fästa ägget vid spindelns abdomen, men
detta lyckades ej bättre än att, då ny aculeatus insläpptes, ägget föll ned och blef liggande

vid sidan af spindeln. Den insläppta aculeatus blef genast intresserad af spindeln, men
märkte synbarligen ej det bredvid liggande ägget, fastän hans trefvande antenner ofta

kommo i beröring därmed. Det visade sig föröfrigt fullkomligt onödigt att bjuda denna

stekel äggkost för att förmå honom att själf lägga ägg. Inom kort hade han fäst sitt

ägg på spindeln. (Jfr n:o 16 och 22.)

26. Följande dag, 4

/8, insläpptes till denna spindel en nyss infångad aculeatus.

Utan ringaste tvekan förtärde han genast det aculeatus-ägg, som förut fanns på spindeln,

och efter att länge ha suttit stilla på spindelns ryggsida, fäste han på spindelns bakkropp

sitt eget ägg.
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27. Samma dag på kvällen insläpptes en annan nyss fångad aculeatus till korsspin-

deln. Han gick genast fram till spindeln och förtärde aculeatus-ägget, och sedan jag en

stund hållit röret i handen, lade han sitt eget ägg på abdomens ryggsida, hvarefter han

aflägsnades.

28. Omedelbart därefter insläpptes ännu en annan samtidigt med den förra in-

fångad aculeatus. Lika litet som den föregående visade han någon pietet mot det af

en individ af hans egen art lagda ägget, som han förtärde, hvarefter han rätt länge blef

kvarsittande på spindelns ryggsida, innan han började de intensiva strykningar af ab-

domens spets mot spindelns bakkropp, som kanske äro att betrakta som ett retmedel

för att framkalla äggläggningsreflexen. Slutligen hade emellertid äfven han anbragt sitt

ägg på spindeln och utsläpptes ur röret.

29. Dagen därefter, 5
/8, insläpptes på morgonen en nyfångad aculeatus, som genast

förtärde det sedan föregående dag kvarsittande ägget och i stället lade sitt eget, hvar-

efter han återfick friheten.

30. Omedelbart därefter insläpptes en rufipes. Dennes beteende var påfallande

olika. Medan aculeatus i främsta rummet tänkte på ägget, men däremot aldrig bjöd till

att flytta spindeln, betraktade rufipes påtagligen spindeln som ett lyckligt fynd, hvilket

det i första rummet gällde att bringa i säkerhet för att i sinom tid inlägga det i en håla.

Denna stekels första åtgärd vid anblicken af spindeln var därför att gripa tag i en af hans

bakhöfter och bära honom omkring i röret under sökande efter lämpligt provisoriskt

gömställe. Därvid skrapades ägget mot glasrörets vägg och fastnade vid denna. Då
röret lades på ett mörkt ställe för att därmed framkalla intrycket af mörkret i cellen,

skulle man kunnat vänta, att rufipes skulle fästa sitt ägg på spindeln. Men ännu efter

ett par timmar hade detta ej skett, fastän röret länge värmdes i handen, och sannolikt

är väl, att det ej heller skett, om röret lämnats ostördt i längre tid, hvarför rufipes af-

lägsnades.

31. På spindeln fanns sålunda numera intet ägg. För att experimentet skulle

kunna fortsättas, måste en aculeatus förmås att utan den stimulus, som man kan tänka

sig förtärandet af ett förut befintligt ägg utgöra, anbringa sitt ägg på spindeln. Två

aculeatus infångades, och den ena insläpptes till spindeln. Han gick, utan att visa något

synnerligt intresse och utan att ens stanna, flera gånger fram och tillbaka öfver spindeln.

Långvarig uppvärmning af röret i handen gjorde ingen ändring häri. Denna aculeatus

visade sig således olämplig för ändamålet, och den andre insläpptes i stället. Efter en

stunds värmning af röret röjde denne de vanliga tecknen till snart stundande ägglägg-

ning, och fastän det i början såg ut som om han ämnat fästa sitt ägg vid den bomulls-

propp, med hvilken röret var tillstängdt, enär han länge strök spetsen af sin abdomen
mot denna, ändrade han dock i sista ögonblicket sitt handlingssätt, i det han gick fram

till spindeln och fäste ägget på dennes bakkropp. (Jfr n:o 16, 18, 22, 25.)

32. Den tillfälligt afbrutna kontinuiteten i spindelns funktion såsom äggbärare

var nu således återknuten, och försök gjordes att åter insläppa nyssnämnda aculeatus,

som ej velat fästa något afseende vid en spindel, som ej bar något ägg. Då denna brist

nu var afhjälpt, visade stekeln ingen tvekan att förtära ägget, hvarefter han, sedan röret

rätt länge värmts i handen, på spindelns bakkropp fäste sitt eget ägg. Uppvärmningen
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af röret, som afser att framkalla en temperatur, erinrande om den på de solstekta hö-

platserna rådande, visar sig vara, om ej absolut nödvändig, sa dock i hög grad lignad ;i1l

påskynda äggläggningen.

33. På eftermiddagen anskaffades en ny aculealus, som lika litet som de föregå-

ende kunde motstå begäret att förtära sin föregångares ägg. Afven lian ;i sin sida

fullgjorde efter en stunds uppvärmning sin plikt att själf lägga ägg.

34. På kvällen infångades 2 nya aculeatus. Den först insläppta af dessa förtärde

såsom alla de andra det förut befintliga ägget och förmåddes genom samma åtgärder,

som förut omtalats, att i stället anbringa sitt eget.

35. Den andra af de sist infångade aculeatus insläpptes därefter och förhöll sig på

samma sätt som alla de föregående. Detta var den 6:te aculeatus, som denna dag lagt

ägg på spindeln.

36. Visserligen fanns knappast vidare anledning att betvifla, att på samma sätt

hvarje insläppt aculeatus skulle handla på alldeles samma sätt, åtminstone så länge spin-

delns* konserveringstillstånd var tillfredsställande, men då följande morgon, %, en ovan-

ligt liten aculeatus anträffades, föreföll det af intresse att låta dess larv förfoga öfver den

ganska stora korsspindeln för att få utrönt, om af den rikligare utfodringen skulle framgå

en stekel af ansenligare storlek än modern. Den lilla aculeatus fick sålunda förtära ägget

på spindeln och ditlägga sitt eget. Det kläcktes %, och den fullvuxna larven spann

kokong ie-17
/8. Själf var denna aculeatus den 12:te i serien af 12-faldig hyperparasi-

tism och, om den rufipes, som ursprungligen infångat spindeln, medräknas, den 13:de

innehafvaren, som markerat sin äganderätt genom att på densamma anbringa sitt ägg.

Det under n:o 30 omtalade intermessot, då en annan rufipes för en stund tilläts på sitt

sätt förfoga öfver spindeln, har därvid ej tagits i betraktande.

Resultatet af försöksserien n:o 24—36 visar, att det stundom ej är så väl beställdt

med ändamålsenligheten i naturen, särskildt livad beträffar djurens handlingar, hvilka,

vare sig instinktmässiga eller ej, ingalunda alltid äro inriktade på artens intressen, hvar-

på jag redan förut, 1 just på tal om aculeatus, anfört några exempel. Hvad som ofvan

omtalats försiggå under konstlade förhållanden, kan nämligen mycket väl tänkas äga

rum äfven i fria naturen, nämligen att en lång följd af själfparasiter inom en art omintet-

göra för hvarandra resultatet af långvariga ansträngningar till fortplantningens betryg-

gande och därigenom i högst väsentlig mån nedsätta artens individantal och spridnings-

möjligheter.

37. Ett nytt försök gjordes att erbjuda aculeatus ett annat slags spindel, än de af

fumipennis och rufipes infångade. En Pompilus unguicularis hade i sin håla burit in

en ung thomisid af släktet Xysticus och som vanligt lagt sitt ägg på abdomens undersida.

Denna spindel med stekelägget inlades i ett glasrör, i hvilket en aculeatus insläpptes.

Denne tog ej alls någon befattning med spindeln, öfver hvilken han många gånger sprang

fram och tillbaka utan att visa den minsta uppmärksamhet. Ej heller beaktade han

det på spindeln sittande ägget, hvilket till sist, i anledning af att stekeln oupphörligt

gick fram däröfver, lossnade och föll bort. Lägges härtill den under n:o 22 omtalade

1 1910, sid. 27.
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-annoiikt. v bryr sig om andra slag af spindlar

r han* ävdarl

iakttagelsefaU vunna erfarenheten

anses konstaterad!

:

er i närheten af boplatser för P. rmfipes och

-fa* tillsammans.

- -mnda
id har arbete

12. \'i - : tillhjä nerna förmår uppspana

gräl

6, 7, 8, 19, 20, 21, 22. 24) som

10, 11, 12, 15, 1É ... .dera af dessa

•

y.h fumipt n:o

On /' aculeatu d tillräcklig uthållighet, sedan han uppdagat

rufipei :.',
I fumvpenm i och 5 provianterad cell, ses

it för att - hålans ingång. En
rufipes- eUei fumipenni -agget blifvit utbytt

/' ,///w/„

G< aculeatu . ett glasrör, i hvilket förut en spindel med
/-//-//' '...' fumipenni 'ägg blifvit inlagd, kan man lätt bereda sig tillfälle att få bevittna

den arten* p- ka metod, '-när lian inom detta tränga utrymme, som

honom framkalla] tällningen om en cell, äfven i fullt dagsljus ses

det på spindeln förut befintliga ägget för att längre eller kortare stund därefter —
ofta ..: .'(, ,jd fullt dagslj stället anbringa sitt eget (n:o 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11,

lö, 18 20 21, 24).

Om j glasröret inlägges en från rufipi eller fumipenni tagen spindel utan ägg,

.ill aculeatu. vanligen <j lägga ägg på den (n;o 2, •*, 13, 14;. bock inträffar detta stun-

dom (n o 10, 22 och 25), isynnerhet om röret värmes i handen.

h, Om aculeatu insläppe* i etf rör, där en spindel, som redan barett aculeatus-ägg,

blifvil inlagd, förtal itekeln detta ägg ai sin egen art för att få tillfälle att anbringa sitt

'i 36) I ndantagsvis inträffade det, att en aculeatus förtärde sitt eget nyss

lagda ägg \<>i atl strax däreftei på samma spindel lägga ett nytt (n:o 18).

i
/' aculeatu \ ill ej befatta lig med ipindlar, infångade af andra pompilider än

/' rufipt och fumipenni . Han förtär ej heller de på sådana spindlar fästa äggen (n:o

• - oi i. 37)

k. Vid äggläggningi n ipelar gadden ingen roll. Ägget anbringas ej i något med
gadderi itucket hål, utan sedan gadden utsträcl ts i sin fulla längd och upprests i rät

rfnkel mol ryggsidan, framträdei Lggel vid dess l>as. Del fästes med något vid den

föl i utträdande äggpolen befintligt klibbämne viå spindelns liud och kommer först där-

eftei fullständigt fram. I denna lästa äggpol uppstår larvens hufvud, och larven måste
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således på egen hand bita hå] på spindelns hud vid äggets fästepunkt. Mer eller mindre
långvarig gnidning af abdomens spets mot spindelns hud byoke vara erforderlig, för att

framkalla ägglä ggn ingsrefle \

.

Agenia hircana ABR.

Om denna art meddelar SCHIÖDTE, 1 att den ses inbära spindlar i hal på stockai

och trädstammar. Han har doek ej sett boet. GiRAl i» fann ett bo al denna art i en

Rubusska.m. Han fann däri 4 spindlar i h\ar sin kammare. De särskilda kamrarna \

blott skilda af löst hopade märgsmulor. Stekt-lus la i \ satt på sidan af bakkroppens
främre del. "

„ hade två larver spunnit kokong, ur hvilken imago framträdde

Enligt bestämning af LuCAS skulle en af spindlarna varit en Salticus. Giraud framhåller,

att denna art, som saknar beväpning såväl på framtarser som baktibier och som därför

enligt Lepelktikk^ mening skulle vara parasitisk, det oaktadl är bobyggare. Dock
gnager den ej själf gängar, utan begagnar sig af förut befintliga sådana.

1. Denna art träffas ej sa sällsynt pa Öland pä väggarna af gamla stenlador, där

stenarnas mellanrum fyllts af ett slags murbruk samt löst liggande Lerhaltig sand. 1

detta material har Collctc* dan.sia na ofta gräft gångar, och i gamla öfvergifna sådana

ser man ofta Agenia hircana intränga under sökandet efter spindlar. sågs på en

sådan stenlada vid Ryd i Glimminge en .1. hircana, som satt sig i besittning af en spindel,

Segestria senoculata L.. hvilken han bar uppför stenmuren, fasthållande den på samma
sätt som Agenia variegata, d. v. s. vid spinnvårtorna, sa att spindeln hängde nedåt. Enär

jag i första rummet ville förvissa mig om, hvilket slags byte denna stekelart insamlar,

tillvaratogs spindeln, just som stekeln med den ämnade intränga i ett hal mellan ett par

stenar, där cellen således var afsedd att inredas.

'2. Medan jag, sittande pa marken nedanför väggen, var sysselsatt med att iakttaga

en hircana, som i murens alla skrymslen sökte efter spindlar, såg jag stekeln plötsligt

stanna i jämnhöjd med mitt på 1 '/, meters afstånd befintliga hufvud, höja framkroppen

och så plötsligt flyga fram för att sätta sig i mitt ansikte, livad som härvid var af in-

tresse var flyktens sicksackformiga bana. sa mycket lättare att iakttaga, som stekeln

styrde kosan nästan rakt mot mina ögon. Jag fick sedan pa samma plats anledning att

göra samma iakttagelse på andra individer af samma stekel, som likaledes flögo ut från

väggen för att sätta sig på någon del af min person, och ett tydligt minne vaknade där-

vid, att jag iakttagit en liknande flykt hos andra steklar, fastän jag ej kan erinra mig

hvilka.

3. Pa en af de gamla jätteekarna i Halltorps hage, livats bark pa södra sidan

lossnat och fallit af, sågos talrika larvgangar utmynna, hvilka. på grund af deras högst

ansenliga storlek, knappt kunna antagas härröra af någon annan insekt än den här tak-

tiskt ännu förekommande Cerambyx a n/o. På denna del af ekstammen rörde sig i sol-

skenet åtskilliga individer af Agenia hircana. Somliga inträngde under sitt sökande efter

1 1837, sid. 323.
2 18(}<). sid. 467.
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spindlar i de nämnda gångarna, men kommo snart ut igen. En annan sågs i besittning

af en spindel, som den vid spinnvårtorna bar uppåt stammen. Förmodligen ämnade
stekeln med sin börda försvinna i någon af gångarna, där spindeln sedan, till följd af

träets hårdhet skulle varit otillgänglig för mig. Då jag emellertid såg, att spindeln ej

var någon thomisid, som eljes brukar vara de andra ^(/enm-aiternas byte, utan i likhet

med den under n:o 1 omtalade tillhörde någon annan familj, skyndade jag att försäkra

mig om både stekeln och hans rof, utan att afbida uppsökandet af någon håla, hvilken

stekeln föröfrigt tycktes ämna välja så högt upp på stammen, att det sannolikt skulle

varit omöjligt att nerifrån marken iakttaga stängningssättet. D:r A. Tullgren, till

hvilken jag sändt såväl sistnämnda som den under n:o 1 omtalade spindeln, har benäget

meddelat mig att båda tillhöra samma art, Segestria senoculata L.

Bembex rostrata L.

Första gången omnämnes denna stekel af Linné i Gottlandsresan. 1 I antecknin-

garna 7 juli 1741 öfver vägen mellan Burs och Råne heter det: »Jordbi flögo på några

ställen af wägen, som hade det varit Biswärmar; det var et slags wilda Bi, som i sand-

jorden gjordt sig hål och nästen, där de hade sina ungar, men ej mer än en unga till mans,

som war då han ännu låg i sin hölsa til skapnad och storlek af ett Ållon. Sjelfwa Bien

woro stora som Bolgettingar. . .

»

Af den följande beskrifningen framgår, att det åsyftade djuret måste varit Bem-
bex, hvars starkt förlängda mundelar föranledt Linné att föra den till släktet Apis.

Den beskrefs också sedermera i Fauna Suecica och Systema Naturae under benämningen

Apis rostrata. Om dess lefnadssätt namnes: »Habitat in Europae monticulis arenosis;

in singulis nidis unico pullo.

»

Latreille 2 vet berätta, att den gräfver med stor skicklighet och lätthet sin gång

i sanden med tillhjälp af de kammade framtarserna. Den omkring 1 fot långa gången

har en mera vågrät än lodrät riktning och slutar innerst med en enkel cell. Bytet utgöres

af hvarjehanda dipterer, såsom Syrphus, Bombylius, Eristalis, Lucilia m. fl. I ett bo

fanns en 10 mm lång larv, omgifven af 6—7 ex. af Eristalis tenax. Latreille talar äfven

om, huru Bembex hemsökes af guldstekeln Parnopes carnea, som den fördrifver och söker

döda.

Lepeletier3 beskrifver paralyseringen af bytet. Han uppger, att alla de inlagda

flugorna voro vid lif och kunde röra sina ben, fastän de saknade förmåga att gå. Detta

beror på att, såsom Lepeletier bevittnat, stekeln griper dem med frambenen och sticker

dem med sin gadd i nervsystemets centra. En sådan åtgärd är nödvändig för att de skola

hålla sig friska, till dess larven kläckes och börjar äta af dem. Bembex stänger sin gång

med sand för hvarje gång som han flyger ut.

1 sid. 24 ti.

2 1809, sid. 413—18.
1 1825, B. 479 och 1841, sid. .Hi2.
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Dahlbom 1 uppger, att de af Bembex gräfda gångarna äro förgrenade, och at1 ofta

flera individer träffas i samma bo.

Fabre- har lämnat mycket detaljerade och mycket uppmärksammade skildringar

af lefnadsförhållandena inom släktet Bembex, hvaraf han iakttagit sex arter, hvaribland

äfven B. rostrata, ät hvilken också en stor del af skildringen är ägnad. Platsen för lians

iakttagelser var en sandig mark vid stranden af Rhone, beväxt med glest stående, låga

järnekar, och däremellan nästan naken, bestående af fin, torr och mycket rörlig sand.

Bembex rostrata ses komma hastigt flygande och slå ner utan ringaste tvekan på någon
punkt, som ej för ögat afviker från den öfriga sanden. Med sina med gräfborst ut rustade

framtarser börjar stekeln, under det han stöder på de fyra bakre benen, i växelvisa tag

krafsa i marken med så hastiga rörelser, att sanden, som kastas bort mellan de bakre

benen i en oafbruten stråle som vore det en vätska, faller ned på ett par decimeters

afstånd. I samma mån som stekeln gräfver, rasar den lösa sanden igen och fyller gropen.

Men af den mycket dunkla beskrifningen på gräfningen att döma tycks det vara Fabre' s

mening, att, sedan sanden befriats från gruskorn och växtaffall, som bortbäres med
käkarna, stekeln med hufvudets tillhjälp tränger sig ner genom den lösa sanden, åtmin-

stone om hålan redan förut gräfts och det blott gäller att genombryta det sandlager, som
fyller ingången. I alla händelser rasar sanden igen af sig själf bakom stekeln, då han
nedtränger till det underjordiska boet, i hvilket själfva cellen, som omsluter larven, är

den enda del, som har orörliga väggar. Svårigheten att intränga på detta sätt är större,

ifall stekeln är belastad med bördan af en fluga, som med benen hålles tryckt mot buk-

sidan. Att gå ut är mindre besvärligt. Stekeln måste äfven då tränga sig genom den

sammanrasade sanden, men detta är lättare, då alla benen äro fria.

I ett färdigt bo inlägges en mindre fluga, såsom en Lucilia caesar eller en Syrphus

corollae. Blott en enda fluga inlägges i början, och åt denna anförtros ägget, som fästes

på dess ena sida. 3 Detta gäller ej blott B. rostrata, utan alla Bembex-Sbitevna,, fastän

arten af den först inlagda flugan plägar växla efter de särskilda stekelarterna. Denna
vana, från hvilken det ej ges något undantag, ställer Bembex alldeles ensam bland rof-

steklarna. Dessa pläga eljes på en gång inlägga hela det förråd, hvarpå larven skall nära

sig under sin uppväxt, och innan cellen för alltid slutes, på ett af de inlagda bytena

anbringa sitt ägg. Att Bembex blott inlägger så otillräcklig föda åt sin larv, beror på att

han skall återkomma med flera byten, när ägget kläckts och larven förtärt sin första

fluga. Dessa senare inburna flugor äro större och utgöras enligt Fabre's uppgift hos

Bembex rostrata af tabanider. Under omkring 2 veckors tid fortfar stekeln att dag för

dag inlägga nya flugor åt sin växande larv, hvars anspråk till sist bli så stora, att stekeln

har all möda att kunna tillfredsställa dem. För en Bembex-art, som insamlar medel-

stora flugor, sådana som Musca domestica och Eristalis tenax, beräknar Fabre, att larven

för sin uppväxt skulle behöfva ett sextiotal. För sådana, hvilka i likhet med B. rostrata

företrädesvis samla tabanider, torde kräfvas ett eller två dussin, alltefter de infångade

arternas storlek.

1 1845.
2 1856, sid. 185, 1879, sid. 221—259.
3 I sitt första meddelande om en art, som han betecknar som B. vidua, uppger F., att ägs;et skulle vara fäst

på flugans abdomen, hvilket ej öfverensstämmer med senare iakttagelser.

K. Sv. Vet. Akad. Handl. Band 47. N:o 10. 4
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De af Bembex infångade flugorna uppges af Fabre vara orörliga. Sällan kan man
hos en eller annan se några svaga rörelser af farserna — de sista spåren af ett slocknande

lif . Men då af Cerceris eller Sphex paralyserade byten visa samma skenbara liflöshet, kan

frågan om lif eller död endast afgöras af det skick, i hvilket offren bibehålla sig. Medan
orthopterer samlade af Sphex, fjärillarver af Ammophila, skalbaggar af Cerceris bibehålla

böjligheten i sina leder och friskheten i sina färger, om de förvaras i små pappersstrutar

eller glasrör, är det annorlunda med af Bembex samlade flugor. Eristalis och Syrphiis

jämte alla de andra, som ha lifliga färger, blekna, och samma förändring undergå tabani-

nidernas präktigt färgade ögon. I pappersstrutar torka de på 2 eller 3 dagar och bli

bräckliga; i glasrör mögla de och ruttna. De äro sålunda döda, riktigt ordentligt döda,

redan då stekeln bär hem dem till sin larv. Om några ännu bibehålla en rest af lif, äro

få dagar eller timmar tillräckliga att göra slut på deras dödskamp.

Då således de inlagda bytena ej kunna bibehålla sig friska längre än 2 eller 3 dagar,

böra de ej inläggas i större antal redan i början, ty larven vägrar bestämdt att äta af flu-

gor, som ej äro oklanderligt färska. Ingången till hålan bör vara stängd för att utestänga

parasiter. Men icke desto mindre bör den vara lätt att öppna, då stekeln ofta skall gå

in, belastad med byte. Detta villkor skulle ej kunna fyllas, om boet befunne sig i sådan

mark, som gräfsteklar i allmänhet pläga välja för sin bogräfning. Om ingången kunde

stå öppen af sig själf, skulle det för hvarje gång kräfvas ett besvärligt och långvarigt

arbete för att stänga den med jord och gruskorn eller för att åter öppna den. Det är

därför boet gräfves i en mycket lös jordmån, i fin och torr sand, som ger vika för stekelns

minsta ansträngning och af sig själf sluter ingången, på samma sätt som ett böljande

draperi ger vika för handen, lämnar fri genomgång och sedan återtager sin plats.

Fabre diskuterar frågan, huruvida de som byten inlagda flugornas tillstånd beror

på stekelns oförmåga att paralysera utan att döda eller på bytets egen beskaffenhet.

De flugor, som han frånryckt en hemvändande Bembex, ha stundom sitt hufvud upp

och nedvändt, som om stekeln försökt att vrida om deras nacke. Vingarna äro skrynk-

lade och pälsen, om sådan finnes, är tillrufsad. Fabre har till och med sett flugor, som

fått buken uppsliten genom stekelns bett. Men vanligen är dock bytet oskadadt.

I alla händelser, infångandet af flugorna, snabbflugna som de äro, måste ske med
en brådska, som ej tillåter att paralysera utan att döda. Stekeln måste gripa sitt byte

helt oförhappandes, utan att hinna afpassa anfallet. Mandibler, klor, gadd, alla vapen

måste användas samtidigt för att göra ett hastigt slut på en strid, där minsta obeslut-

samhet skulle ge den angripne tillfälle att fly.

Det är mycket svårt att få bevittna jakten. Det har emellertid lyckats Fabre,

tack vare den omständigheten att han på boplatsen för Bembex plägade skydda sig för

solhettan med en paraply, under hvars skugga äfven tabaniderna sökte skydd. Den
ena Bembex efter den andra upptäckte dem där och slog ned på dem med blixtens hastig-

het. Efter en strid af omätbar korthet, där ögat ej hann urskilja den anfallande från den

anfallne, flög stekeln genast bort med bytet mellan benen. Vid ett så plötsligt anfall

och en så snabb bortflykt är det klart, att ej stekeln kan afpassa användningen af sin

gadd. Denna gör utan tvifvel sin tjänst, men den riktas på slump. För att ge nåde-

stöten åt tabanider, som ännu kämpade mellan stekelns ben, har Fabre sett Bembex
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tugga på deras hufvud och thorax. [Man kan med fog undra, huru detta var möjligl att

se, om allt passerade sa hastigt, som han heskrifver.]

I betraktande af det ofvan anförda tror Fabre, att å ena sidan beskaffenheten al

det alltför snart torkande bytet och å andra sidan svårigheterna, som härröra af atl an-

fallet måste ske så snabbt, äro orsakerna till att Bembex förser sina larver med döda l>\ ten

och därför nödgas mata dem dag för dag.

Fabre beskrifver vidare, huru Bembex hemsökes af parasitflugan Miltogramma,

som föröfrigt parasiterar hos de flesta rofsteklar. Men här tillkommer det egendom I i ga,

att stekeln, som ej borde kunna undgå att märka de ofta talrika parasitlarverna vid sina

tätt upprepade besök i boet, det oaktadt ej gör något försök att befria sig från d< ssa in-

hysingar, som förtära det mesta af det inburna fodret och till och med kunna föranleda,

direkt eller indirekt, stekellarvens död.

Slutligen lämnar Fabre en detaljerad skildring af larvens kokongspinning, som
inledes därmed, att så att säga en modell af tunn och genomskinlig silkesväfnad, öppen i

den tjockare ändan, först tillverkas. Genom den öppna ändan drager larven in sandkorn,

med hvilka silkesmodeIlens insida beklädes. Till sist förfärdigas ett lock framför den

dittills öppna ändan, samma lock som afstötes, då imago gör sitt utträde.

Wesenberg-Lund, som en dag i augusti månad haft tillfälle att besöka en koloni

af Bembex rostrata i Tidsvilde Hegn i Danmark, lämnar på grund af där gjorda iaktta-

gelser en skildring, 1 som i vissa afseenden öfverensstämmer med Fabre's, men i en del

detaljer afviker från alla eljes föreliggande uppgifter om denna stekel. Denna skildring

har blifvit mycket spridd och ofta citerad, framförallt med anledning af den tyska öfver-

sättning, som Handlirsch lämnar i sin monografi. 2

Boplatsen beskrifves som skyddad för vinden. Jordmånen utgjordes af lös, fin

sand, som dock några tum under ytan var fast. Marken var sparsamt täckt af vissna

löf och litet Empetrum. En Bembex beskrifves komma flygande och med förvånande

säkerhet slå ner på en punkt, som ej ser annorlunda ut än den omgifvande marken.

»Trykket ind til Bugen, med Bug mod Bug, holder den med Mellem- og Bagbenene en

stor Flue; det er en Eristalis. Nu laegger den Byttet fra sig og giver sig saa med stor

Iver til at grave paa den Plet af Sandet, hvorpaa den slog sig ned. Under dette Arbejde

ser jeg den mere end en Gäng standse og ile los paa Byttet for at se, om det er i Behold.

»

Därefter beskrifves gräfningen, då stekeln, hvilande på de två bakre benparen, genom
en ytterst snabb rörelse med frambenen kastar bakom sig sanden i en oafbruten stråle.

»Lidt efter lidt forsvinder Dyret ned i Jorden; man ser tilsidst kun Hullet og Sandsojlen;

endelig standser ogsaa den. Dyret er nu naaet ned til det fäste Sandlag, i hvilket den

har gravet sin Celle ud, og hvor nu Larven ligger ventende paa den Flue, som endnu

ligger udenfor Hullet. Moderen kommer da ud, spejder forsigtig omkring for at se,

om nogle Fjender, Snyltefluer o. a. skulde lure i Naerheden, iler saa hen efter Fluen og

forsvinder med den ned i Jorden. Et 0jeblik efter kommer den ud igjen og skraber

Sandet for eller lukker med en Sten, som den saa igjen overdaekker med Sand. Jag gjem-

mer saadanne Stene, som Bembex har lagt for Aabningen; de ere altid brede og flade,

1 1891, sid. 19—44.
2 1893, sid. 678.
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for at Dyret kan bide över dem med Kindbakkerne, hvormed de slaebes hen. » Härefter

följer beskrifningen på gången, som ytterst är sammanrasad, men längre ned blir allt

tydligare. Cellens innehåll af en stor stekellarv, omgifven af dels friska och oskadade

flugor, dels rester af förut förtärda sådana, ger anledning till samma slutsats, som Fabre
framställt, nämligen att Bembex dagligen förser sin afkomma med färskt foder.

Flugorna beskrifvas såsom döda, men därtill fogar Wesenberg-Lund den upp-

giften, att deras thorax alltid är »mer eller mindre knust, idet Maerkerne af Bembex
Kindbakker som dybe Saar findes paa Siderne, naesten altid lige över Tegulae. Det

er som om Dyret ved at trykke disse ind vilde forhindre Fluen i ethvert Flugtforsog.

»

Fabre's uppgift, att flugorna vanligen äro oskadade, tror W.-L. knappast kunna
vara riktig. Själf har han undersökt 31 flugor, och alla hade de märken efter Bembex'

käkar. »Provede man med en Naal Siderne af Thorax, kunde man altid overbevise sig

om, at det var knust.

»

Orsaken till, att de af Bembex infångade flugorna befinna sig i ett sådant tillstånd,

anser W.-L. ligga däri, att denna stekel saknar den förmåga att paralysera bytet med
gadden, som tillkommer öfriga rofsteklar. Dock tror han ej med Fabre denna oför-

måga härröra däraf , att flugorna äro honom för snabba, enär så många andra gräfstek-

lar, som fånga samma slags byte, kunna paralysera det. Ej heller gillar han Fabre' s

öfriga tolkningsförsök, att flugornas nervsystem ej lämpar sig för paralysering samt att

flugorna alltför hastigt torka. Däremot anser W.-L., att Bembex har en alltför styf och

oböjlig abdomen för att kunna paralysera. Tänker man sig denna stekel sittande öfver

sitt byte, skulle den ej med sin gadd kunna nå upp till nervknuten i flugans thorax.

Frågan, om Bembex i detta afseende står alldeles isolerad bland rofsteklarna, anser sig

W.-L. kunna besvara nekande. En del crabroniner, och isynnerhet Oxybelus, anser han

i likhet med Bembex sakna paralyseringsförmågan, emedan deras abdomen skulle vara

för oböjlig. De af dem infångade flugorna äro också döda och ha alla krossad thorax.

Detta anser W.-L. vara ett primitivt stadium hos rofsteklarna, och de åsyftade arterna

uppges i morfologiskt afseende stå vespiderna nära. Det förefaller W.-L. svårt att från

Bembex' vana att många gånger om dagen fodra larverna och lika många gånger öppna

och stänga boet härleda öfriga rofsteklars vana att på en gång inlägga allt foder och

därefter stänga boet för alltid. Utan att vilja lägga mycken vikt därvid erinrar emeller-

tid W.-L., att såväl Fabre som han själf i Bembex-boen funnit ett större antal på en

gång inburna färska flugor, och han anser, att man häri skulle kunna se en ringa början

till det hopande af foderförråd, som utmärker öfriga rofsteklar.

W . -L. kompletterar Fabre's skildring af kokongen, i det han påpekar de små hål

i sandhöljet, som man kan se i en krets omgifva kokongen ungefär på dess tjockaste

del, på insidan motsvarade af särskilda anordningar i silkesbeklädnaden.

Slutligen lämnas ännu en uppgift om Bembex' lefnadsvanor, som det kan vara af

intresse att här framhålla. När W.-L. kom till boplatsen omkring kl. 11, såg han Bembex
komma hemflygande med flugor. Han använde nu 1

'/, timme på att gräfva upp boen,

men fann, att detta erbjöd betydande svårigheter, så att han på den nämnda tiden blott

hann undersöka 5 eller 6 sådana. Då han sedan efter en knapp timmes frånvaro åter

kom till platsen — det borde väl således ha varit ungefär kl. V, 2 — fann han förhållan-
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dena alldeles ändrade. Ingen enda sågs nu bära in flugor, men i ställel voro mer än 50

individer samtidigt sysselsatta med att gräfva hålor, och detta fortgick till efter kl. 6,

då W.-L. lämnade platsen. Då således alla steklar i kolonien voro sysselsatta med atl

gräfva nya hålor, bör Bembex ha flera larver samtidigt att uppföda i skilda bon.

Marciial, 1 som iakttagit Bembex rostrata i slutet af juni p;i dyner vid hafssl randen,

såg stekeln under de 3 första veckorna af juli aldrig hemföra något byte utan (»lott

sysselsatt med ändlöst ihållande gräfningar. Då Marciial, som nämndt, ej fann, att

stekeln under denna tid jagade flugor, betraktar han de ständiga gräfningarna som
ändamålslösa, ett slags tvångshandlingar eller en aberration af instinkten, som i bästa

fall blott kunde tydas som en förberedande öfning. Först 23 juli fann han en Bembex
bära en Eristalis, som ännu under 3 dagar därefter visade lifstecken i rörelser af munde-
larna och inälfvorna. Marchal tror därför i motsats till Fabre, att ett slags paraly-

sering förekommer. För att möjligen få bevittna denna band han en Eristalis vid en

silkestråd och lät henne flyga på boplatsen. Efter långvarig väntan såg han en Bembex
slå ned på flugan och sticka henne i luften, hvilket emellertid gick så hastigt, att inga

detaljer kunde urskiljas, och Marchal uppger själf, att han egentligen icke kunde se

något annat, än att vid ändan af tråden plötsligt funnos två djur i stället för blott ett

förut. Marchal tror, att ett så hastigt öfverfall ej kan stå i samband med någon nog-

grann metod, och att verkningarna af det bibringade stynget därför måste vara mycket

växlande.

Handlirsch, 2 som ej själf tycks ha gjort några biologiska iakttagelser, fram-

håller, att man ej utan vidare kan antaga, att Lepeletier berättar en saga, då han

säger, att Bembex sticker sitt offer och bedöfvar det, så att det ännu 10 dagar därefter

visar spår af lif, samt att stekeln inlägger förråd af foder åt larverna. Å andra sidan

anser han Fabre's och Wesenberg-Lund's sakuppgifter för oantastliga. I fråga om
de teoretiska slutsatserna anser han, att Wesenberg-Lund väl till stor del kommer att

få rätt, när en gång utförligare undersökningar isynnerhet öfver exotiska former komma
att göras; men å andra sidan komma samma undersökningar sannolikt att i vissa afse-

enden modifiera de framlagda åsikterna. Särskildt anser Handlirsch det förhastadt

att tala om en närmare frändskap mellan Bembex och vespiderna. Rofsteklarna visa

ur morfologisk synpunkt vida större öfverensstämmelse med apiderna än med vespiderna.

Ferton's iakttagelser 3 öfver Bembex oculata och rostrata strida i många afseenden

mot Fabre' s och Wesenberg-Lund 's. Beträffande uppgiften, att de af Bembex fån-

gade flugorna skulle vara döda, erinrar han, att redan Lepeletier uppgifvit, att Bembex

sticker och förlamar sina byten, så att de ännu 10 dagar därefter visa spår af lif. Själf

fann Ferton aldrig, som Wesenberg-Lund, att flugorna visade några märken efter

stekelns mandibler, aldrig fann han, såsom Fabre, bytena bära spår af något häftigt och

oaktsamt öfverfall. De flesta voro t. o. m. lefvande. Af 20 flugor, framgräfda ur en

cell, tillhörande Bembex oculata, hade 16 ännu ej angripits af larven; af 12 ur en annan

1
1893, sid. 96.

2 1893, sid. 692.
3 1899, 1902, sid. 514, 1910, sid. 150.
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cell voro 8 ännu orörda. På 12:te dagen därefter voro 2 af dem vid lif, och ännu på
13:de dagen rörde sig en. De längst öfverlefvande voro de största och de som täcktes

af ett fastare kitinhölje, hvarigenom de mindre hastigt torkade.

Det stora antalet orörda byten i samma cell visar, att Bembex oculata stundom

förser sin larv med ett förråd af flugor, afsedt för flera dagar, hvilket kan vara af sär-

skild vikt, ifall olämpligt väder skulle lägga hinder i vägen för daglig jakt.

Ferton har ofta sett Bembex rostrata sticka omigen en redan förut paralyserad

fluga. Då stekeln kom flygande till sitt bo med bördan af en fluga, brukade Ferton
fånga den i en håf och tvinga den att släppa flugan, som han sedan lade vid boets ingång.

Då stekeln sedan släpptes, återkom den snart, kastade sig ånyo öfver flugan och stack

den än på sanden, där den låg, än helt nära därintill. I andra fall åter flög stekeln bort

med sitt byte ett stycke och paralyserade det i flykten. I de båda förra fallen hade

Ferton goda tillfällen att se stekelns tillvägagående, då den med framåtkrökt abdomen
stack flugan ett stycke bakom munnen. Exekutionen försiggick tillräckligt långsamt

för att mycket tydligt kunna iakttagas, och samma scen hade Ferton ofta tillfälle att

bevittna. På detta sätt behandlade flugor kunde ännu flera dagar därefter göra små
rörelser, särskildt med mundelarna. Någon yttre skada kunde ej märkas. Äfven vid

paralyseringen i flykten kunde man se stekelns abdomen kröka sig mot flugan.

Flera andra sphegider sticka sina offer på samma sätt som Bembex strax bakom
munnen, såsom Philanthus, Astata och Tachysphex. I sin instinkt att använda gadden

visar således Bembex ingen afvikelse från andra sphegider. Med de sociala vespidernas

brutala fångstmetod har denna stekels ingenting gemensamt. Wesenberg-Lund's
slutsats, att Bembex ej kan paralysera, måste således vara oriktig. Och på samma sätt

förhåller det sig med samme författares liknande uppgift om Oxybelus, hvars byten också

skulle ha krossad thorax. Det är emellertid uppenbart, att Oxybelus paralyserar, och

lika litet som på de af Bembex infångade flugorna har Ferton kunnat finna någon yttre

skada på thorax af de talrika flugor, som han framgräft ur Oxybelus-celler.

Från de sociala vespiderna afviker Bembex ytterligare genom att på sphegidernas

sätt fästa ägget på bytet. Ägget fästes med ena ändan vid flugans thorax, omedelbart

under vingroten. Det står upp i nästan vertikal ställning, och då det är stort (4 mm
långt och 1 mm bredt), når det upp öfver den på ryggen liggande flugans kropp. Genom
sin tyngd skulle det sträfva att stjälpa omkull flugan och därvid förmodligen skadas af

de hvassa sandkornen, om ej detta förekommes genom den egendomliga anordningen,

att vingen på samma sida alltid är utspänd, hvarigenom balansen bibehålles. Ytter-

ligare en anordning hos Bembex oculata, som förmodligen afser att hindra vingen att

återgå till sitt hviloläge, framhålles af Ferton, 1 sedan han gjorts uppmärksam därpå

af sin tecknare. På den sida af flugan, där ägget har sin plats, är nämligen mellanbenet

vridet ur led och utsträckt under den utspända vingen.

En afvikelse visar Bembex från de flesta sphegider i äggets vidfästning, nämligen

att den pol af ägget, i hvilken larvens hufvud uppstår, är den fritt uppstående ändan,

medan eljes larvens hufvud plägar uppstå i den vid bytet fästa polen, så att larven ome-

delbart plägar börja suga på bytet vid sin fästepunkt. Men i detta afseende öfverens-

' 1902, sid. 514.
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stämmer Bembex med sin nära släkting, Slizus, hvaraf åtminstone en art, Btizua triden .

såsom Ferton funnit, 1 dessutom visar den bland de europeiska sphegiderna enastående

vanan att lägga sitt ägg i den ännu tomma cellen, innan något byte inburits, en vana

som denna art skulle ha gemensam med Monedula punctata i Sydamerika enligt II i D-

son's iakttagelser.

I anledning af Wksiom-.kkc-Lind^s u])])gift, att l'x mbcx i Danmark skulle lägga

flugan ifrån sig, då den öppnar sin gång, framhåller Ferton, att hvarken han ell< i Le-

peletier iakttagit något sådant i Frankrike, där tvärtom stekeln ständigt håller fasl

flugan, under det den gräfver bort sanden ur ingången. Ej heller har han någonsin

funnit Bembex vid stängningen af sina hålor använda några platta stenar såsom under-

lag för sanden. Beträffande den förra uppgiften förutsätter han möjligheten af en in-

stinktvariation och framhåller i samband därmed, huru sällsynta sådana äro.

Det amerikanska forskarparet Peckham2 har funnit, att Bembex spinolae Lep.

har öfverensstämmande lefnadsvanor med sina europeiska fränder, i det den inbär foder

af flugor till sin växande larv. Flugorna ha ej krossad thorax, och några visa svaga

lifstecken. Stekeln har också setts sticka sina flugor. Däremot visar denna stekel den

olikheten från de europeiska arterna, att den stundom lägger flugan ifrån sig framför

ingången, ifall en längre del af gången är sandfylld och således kräfver lång tid för att

öppnas. Detta är ett lämpligt tillfälle för de parasitflugor, som äfven här i särskildt

hög grad hemsöka Bembex, helst som flugan ej lägges med någon hänsyn till dess sä-

kerhet, utan hvar som helst. Stundom blir hon öfvertäckt af den sand, som stekeln

kastar ut ur gången, och måste sökas fram ur sandhögen.

För att utröna om Bembex spinoloe skulle proviantera flera bon samtidigt, såsom

Wesenberg-Lund förmodar vara fallet med B. rostrata, märkte Peckham några indi-

vider med olika färgfläckar och anbragte fläckar af samma slags färg kring de af hvarje

individ besökta hålorna. Under 3 timmars tid den l:sta dagen och under 1 ';, timme
den följande dagen återvände dock hvarje märkt stekel blott till en enda håla, hvaraf

Peckham sluter, att åtminstone denna art endast har ett bo i sanden att sörja för.

Bouvier3 refererar utförligt ur litteraturen föreliggande biologiska meddelanden

om släktet Bembex och bifogar för hvarje detalj sina egna erfarenheter om B. rostrata

på dynerna vid kusten af Normandie. De öfverensstämma nästan helt och hållet med
Ferton's. Sålunda har han iakttagit, 4 att en större mängd flugor inläggas på en gång,

och framhåller fördelen af detta förfaringssätt, i händelse en längre tids ruskig väderlek

skulle omöjliggöra anskaffandet af nya flugor för hvarje dag. De infångade flugorna

visa mycket sällan någon yttre åverkan. De äro paralyserade och visa rörelser af sna-

beln och tarserna. Paralyseringen tillgår på det sätt, som Ferton iakttagit. Flugan

hembäres fasthållen med endast mellanbenen, ej äfven med bakbenen, såsom Wesex-

berg-Lund uppger. Redan Lepeletier har iakttagit, att Bembex, i det ögonblick han

kryper in genom den trånga ingången, öfverflyttar flugan från mellan- till bakbenen, så

att den ses räcka utanför stekelns abdomen. Det är enligt Fabre af detta ögonblick som
1 1910, sid. 147.

t
2

1898, sid. 58; 1905, sid. 119.

L
3 190°-

4
1. c. sid. 31.
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Miltogramma begagnar sig. Wesenberg-Lund's uppgift, att Bembex skulle lägga flugan

ifrån sig vid ingången, tror Bouvier möjligen kunna förklaras däraf, att sanden på platsen

var mycket lös, så att gången till en större längd rasat samman. I mycket sällsynta fall

såg Bouvier Bembex för ett ögonblick släppa bördan, just då den skulle bäras ner,

emedan ingången var mycket trång och behöfde utvidgas. Däremot konstaterar han,

att stekeln högst ogärna vill släppa sitt byte. Sålunda har han sett en Bembex gräfva

en hel kvarts timme med en Eristalis under buken. En annan sågs under 10 minuter

arbeta, medan han bar på bördan af en Lucilia. Med rätta uttröttad, lade han därefter

flugan ifrån sig och fortsatte att gräfva under 1 minut, men återtog sedan flugan. Med
nämnda tvifvelaktiga undantag fasfchölls alltid flugan under gräfningen. [Det måtte

varit högst afvikande omständigheter, som tvingade Bembex att använda 10—15 minuter

på arbetet att öppna ingången till boet, hvilket eljes plägar utföras på mindre än en

minut.] Den af Wesenberg-Lund omtalade användningen af platta stenar vid boets

stängning har Bouvier lika litet som någon annan iakttagare fått bevittna.

I det föregående har en tämligen utförlig sammanställning lämnats af de vikti-

gaste resultat, till hvilka de författare kommit, som själfva haft tillfälle att iakttaga

lifvet i .Bem&ex-kolonierna. Det har synts mig lämpligt att erinra om dessa, enär jag

själf under den gångna sommaren haft synnerligen goda tillfällen att iakttaga ett par

J5em&ea>kolonier under tiden 28 juni—13 augusti. Då dessa kolonier funnos så nära

min bostad, att jag utan hinder för mina öfriga arbeten kunde besöka dem ett par gånger

dagligen, och då min erfarenhet om Bembex rostrata sålunda grundar sig på en eller van-

ligen flera timmars daglig samvaro under sex veckors tid med de gynnsammaste vä-

derleksförhållanden, torde jag kunna anses äga förutsättningar att uttala mig om
de motstridande uppgifterna. Detta synnerligast som jag haft fördelen att vara för-

beredd på, i hvilka frågor ovisshet förelåg, och därför omedelbart kunnat inrikta min

sträfvan på kontrollerandet af de särskilda författarnas sakuppgifter.

En lång erfarenhet har visat mig, hurusom försummelsen att omedelbart anteck-

na detaljerna vid studiet af steklarnas lefnadsvanor ofelbart hamnar sig genom oklar-

het och luckor i minnet. Jag har därför gjort till min oföränderliga vana att iakttaga

stekellifvet med anteckningsboken i handen, hvarigenom åtminstone gröfre minnesfel

undgås. Vid studiet af så komplicerade och i så rask följd växlande handlingar, som
här ifrågakomma, kan det emellertid, trots spänd uppmärksamhet, knappast undvikas,

att vissa detaljer uppfattas otydligare. Att så har skett, blir isynnerhet uppenbart

vid den senare följande omredigeringen af de hastigt nedkastade anteckningarna öfver

de omedelbara intrycken. Därvid framträder ofta behofvet af förnyade iakttagelser,

med uppmärksamheten företrädesvis riktad på förut dunkelt uppfattade detaljer. I

fullständighetens och tillförlitlighetens intresse kunna därför upprepade tillfällen till

iakttagelse ej för högt uppskattas.

Jag har föranledts till dessa reflexioner af de hvarandra så motsägande uppgif-

terna i litteraturen om lefnadsvanorna hos släktet Bembex, och hvilka man, med känne-

dom om instinkternas stora konstans i t. o. m. vidt skilda delar af jorden, knappt kan
skrifva på variabilitetens konto. Det är naturligt, att tydningen af fakta och teoretiska

spekulationer öfver ett visst kunskapsmaterial måste ställa sig olika allt efter de väx-
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lande synpunkterna. Men själfva sakuppgifterna borde dock visa större öfverensstäm-

melse. Att de ej göra det, kan ej tydas annat än som bristande noggrannhet i iaktta-

gelsen hos endera af de författare, som lämnat de motsägande uppgifterna. Ki:i:i<>\

polemik mot Wesenberg-Lund kan framdragas som exempel. Del måste sägas, att

den senares utförliga skildringar af lefnadsvanorna hos Bembex rostrata, som grunda sig

på den korta tiden af några timmars iakttagelser under loppet af en enda dag, bära tyd-

liga spår af att vara gjorda efter hemkomsten ur minnet och ej efter anteckningar på

platsen. På annat sätt kan det knappast förklaras, att erinringen om några andra, en-

ligt uppgift på samma plats boende steklar smugit sig in i och ofrivilligt sammanblan-

dats med skildringen af Bembex. Så torde t. ex. väl vara fallet, när Atmtiophilas metod

att vid stängningen af hålorna använda en platt sten som underlag för sanden eller

pompilidernas vana att vid iordningställandet af hålan lägga bytet ifrån sig och emellan-

åt genom särskilda besök öfvertyga sig om, att det finnes kvar, tillskrifves äfven Bembex.

Liksom nästan alltid, när skilda sakuppgifter i fråga om steklarnas lefnadsvanor

föreligga, har jag måst ansluta mig till Ferton, den utan jämförelse noggrannaste och

sakligaste iakttagaren af gräfsteklarnas lif, som jag för närvarande känner. Blott i

en enda liten detalj (se n:o 4) har jag funnit en af hans sakuppgifter, ovanligt nog, be-

höfva beriktigas, och uppmärksamgjord på förhållandet, har han oförbehållsamt gifvit

mig rätt.

1. En koloni af Bembex rostrata anträffades 2S
/8 ett stycke norr om Stora Rör

på Öland vid brynet af den präktiga tallskogen på landborgens västra kant. Boplatsen

låg helt nära skjutbanans skottvall, på en mot öster lindrigt sluttande öppen plats,

omgifven af ung tallskog. Jordmånen var mycket sandig, och marken var till största

delen betäckt af en kort, mörkbrun mossa, med fläckar af naken sand, ur hvilken här

och där sköto upp spridda stånd af Festuca ovina samt skottrader af Carex arena iia.

Andra på platsen förekommande steklar voro några pompilider samt Cerceris arenaria,

Ammophila campestris och Tachysphex lativalvis, hvilken senare ofta sågs hemföra sina

kakerlackor, burna bröst mot bröst och fasthållna vid antennerna. I några fall visade

det sig sedermera, att denna Tachysphex begagnade sig af hålor, som jag sett Bembex

börja gräfva, men som af någon anledning lämnats ofullbordade af denna stekel.

Ett 20-tal Z?em&e.r-individer sågos i rörelse, de flesta hanar. Dessa flögo omkring

i oregelbundna bukter, lågt öfver marken, på hvilken de ofta slogo ner dels för att hvila

några ögonblick, dels för att med antennerna undersöka den uppkastade sanden fram-

för hålorna, i hvilka honorna sysslade med gräfning. Några hålor stodo öppna, andra

voro slutna. I senare fallet fanns honan ofta därinne, sysslande med att fördjupa hålan,

hvilket stundom antyddes af rörelser hos sanden i mynningen, då honan baklänges sköt

upp fuktig sand utan att själf komma till synes. Hvarje hålas läge markerades tydligt

af den framför ingången liggande uppgräfda sanden.

Några honor sågos påbörja nya hålor, hvarvid först mossan upprycktes och på

marken liggande kvistar och grässtrån bortsläpades med hjälp af de i förhållande till

stekelns storlek helt svaga mandiblerna. Vid gräfningen hvilar honan på de tvenne

bakre benparen och gräfver uteslutande med det främsta, hvars tarser därvid hållas

inåtriktade, så att gräfborsten på yttersidan vändas ner mot marken. Såväl Fabre
K. Sv. Vet, Akad. Hand]. Band 47. No 10. 5
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som Wesenberg-Lund talar om tarsernas hastiga rörelse såsom åstadkommande en oaf-

bruten stråle af bortslungad sand. Detta förutsätter, att framfötterna skulle röra sig

växelvis såsom hos de i lös sand gräfvande pompiliderna (t. ex. fumipennis och aculea-

tus), hos hvilka man verkligen kan tala om oafbrutna sandstrålar. Men detta sätt att

röra frambenen användes ej af Bembex, som håller sina inåtvända framtarser jämsides

med hvarandra och samtidigt med båda rakar bort sanden mellan de bakre benparen.

Äfven i den lösaste och torraste ytsand kastas därför sanden bakåt i afbrutna skurar.

Samma gräfningsmetod som Bembex har jag sett t. ex. Astata använda.

Då Bembex gräft sig ner till mer än kroppslängds djup, täppes hålans ingång af

den uppgräfda sanden, för hvars uppskjutande baklårens långa hår samt de korta och

tätt ställda håren på baktibiernas baksida och på de båda bakre benparens tarsleder

torde vara afpassade till uppbärande stödyta. Äfven då den uppgräfda sanden skall

bortskaffas längre för att ej belamra hålans ingång, är det uteslutande medels frambe-

nens samtidiga rörelser, som stekeln kastar den bakom sig med rytmiska afbrott. Stör-

re, vid gräfningen lösgjorda klumpar gripas med käkarna och bortsläpas baklänges

ett stycke.

Steklarna afbröto ibland sitt gräfningsarbete och aflägsnade sig långa stunder,

möjligen för att förfriska sig. Ett slags orienteringsflykt tycktes förekomma, i det stek-

larna sågos flyga en stund i oregelbundna bukter, lågt öfver den ingången omgifvande

marken, innan de flögo bort.

Ofullbordade hålor lämnas öppna under stekelns frånvaro, men redan provian-

terade stängas på det sätt, att Bembex med båda de inåtböjda framtarserna samtidigt

rakar sanden med fart bakom sig mot hålans mynning. Sedan detta pågått några ögon-

blick, ser stekeln efter effekten, i det han vänder sig om och med trippande steg springer

på tvären framför ingången, först åt ena sidan, sedan åt den andra och ibland uppre-

pade gånger, synbarligen för att se efter, om ingången är tillräckligt dold. Detta hans

mycket påfallande tillvägagående, som dock ibland underlåtes, erinrar om crabroni-

nernas och andra sphegiders pendlande flykt framför ingångarna till sina hålor, när de

söka dem i t. ex. en sandbrink eller en trädstam. Samma orienteringsmedel användes

föröfrigt af åtskilliga solitära apider äfvensom af humlor.

Medan honan håller på med att gräfva eller stänga sin håla, har hon ofta en beund-

rande åskådare i en hane, som sitter tätt invid på marken, med höjd framkropp och

med de gula frambenen upplyfta och stundom fäktande i tomma luften, medan anten-

nerna samtidigt slå lifligt uppifrån och nedåt. Hans lifliga intresse framgår af det sätt,

på hvilket han vrider sig efter honans rörelser för att kunna följa henne med sina stora

gröngula ögon. Stundom uppvaktas den gräfvande honan af 2—3 hanar samtidigt.

Så snart hon flyger upp, lyfta också alla hanarna och hålla sig tätt tillsammans, sväf-

vande bakom honan. Stundom ses någon af dem göra ett parningsförsök. Parningen

äger rum i flykten.

2. Följande dag, 2

7 , anbragtes märken vid alla hålor, i hvilka honor sågos gräf-

va. De voro 13. En håla, som hela tiden stått sluten, uppgräfdes. Den gick snedt ned-

åt i en svag båge till en längd af omkring 20 cm och ändades i en på 7 cm:s djup belägen,

något vidare kammare. Yttre hälften af gången var sandfylld. Därinnanför satt ste-
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keln själf och drog sig alltlängre tillbaka, i den mån gängen uppgräfdes. I>h rar tyd-

ligt, att han sysslade med något slags gräfningsarbete, fastän cellen redan var färdig

och provianterad. Hvari detta gräfningsarbete bestod, lyckades jag denna gång ej

uppdaga. (Jfr n:o 29.)

Längst in i kammaren fanns stekelns nykläckta, 6 mm långa larv, ännu bibe-

hållande äggets ställning på den först inlagda flugan (en Lucilia), d. v. s. med bakändan
fästad vid thorax, omedelbart under den på samma sida utspända vingens rot. Så-

som Ferton beskrifver hos Bembex oculata, var äfven här flugans mellanben på sam-

ma sida omvridet och utsträckt under den utspända vingen. Det är sålunda påtagligt,

att denna skenbart obetydliga detalj, har ett visst syfte, då samma komplicerade opera-

tion utföres af flera arter af släktet. Ferton's ofvan omtalade tolkning förefaller mig

sannolik.

Vid kammarens ingång låg en annan, större fluga (tachinid), ännu långt utom räck-

håll för den lilla larven och liksom liggande i reserv (jfr n:o 22). Ingendera flugan vi-

sade någon skada på sin thorax.

3. I .6era&e:r-kolonien sågos % flera honor öppna sina hålor och intränga i dem
utan att medföra något byte. Då de åtminstone i flera fall efter kort stunds vistelse

i boet åter kommo ut och stängde på vanligt sätt, ser det ut som om denna stekel skulle

inspektera sina celler, på samma sätt som jag påvisat 1 ske hos Ammophila campestris,

en inspektion genom hvilken stekeln gör sig underrättad om tillståndet i cellen och

om ny proviant är omedelbart behöflig. Såväl vid detta tillfälle som äfven vid andra

sedermera företagna undersökningar af sådana inspekterade celler visade det sig, att

dessa voro provianterade och innehöllo stekellarv i ett mer eller mindre framskridet stadium.

4. Flera Bembex-honov sågos 3
- hemföra proviant till sina celler. Stekeln slog

därvid ned på den uppkastade sand, som angaf hålans plats. Om ej flugan var ovan-

ligt stor, kunde därvid ingenting af densamma ses uppifrån, enär den helt och hållet

bortskymdes af stekelns breda kropp. Att stekeln bar någonting, kunde däremot upp-

ifrån ses därpå, att han ej stödde på mellanbenen, som höllos hopslagna öfver bröstet.

Från sidan kunde man också se den burna flugan, som bars bröst mot bröst, omfattad

af mellanbenen bakom hufvudet, som var vändt framåt. Detta är samma metod som
crabroninerna använda vid transporten af sina flugor, medan Mellinus åter med kä-

karna håller fast i snabeln på sina flugor och Oxybelus bär sina flugor uppspetsade på
gadden.

Utan att lägga flugan ifrån sig började stekeln gräfva bort sanden ur hålans in-

gång. Vid gräfningen stöder han således blott på bortre och främre benparen, medan
han samtidigt gräfver med det senare. Sättet att gräfva med samma benpar, som skall

stöda kroppens framända, är så mycket obekvämare, som stekeln ej likt en hund under

dylika omständigheter krafsar omväxlande med vänstra och högra benet, utan med
båda på en gång rakar åt sig sanden. För hvarje nytt tag med sina gräfredskap håller

stekeln därför på att falla framstupa.

Ferton's uppgift, att flugan skulle bäras med frambenen och att gräfningen skulle

utföras med de bakre benparen, är oriktig. Ingen stekel använder de två bakre ben-

1 1903, sid. 112; 1909, sid. 163.
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paren till gräfning. Sedan jag i bref framhållit min afvikande iakttagelse för Ferton, har

han omedelbart gifvit mig rätt efter att i Algeriet, där han för tillället vistades, ha

underkastat förhållandena hos där boende .Bera&e.r-arter en förnyad pröfning.

Att stekeln, under det han öppnar sin stängda håla, samtidigt fasthåller flugan

och ej lägger henne ifrån sig, är en vana, från hvilken jag i mycket talrika iakttagna fall

aldrig sett något undantag. Att Bem.bex-artema, såväl rostrata som andra, sålunda

skulle, enligt samstämmande uppgifter af iakttagarna, i både norra och södra Frank-

rike samt i Nordafrika visa samma vana som i Sverige, men däremot i det mellanlig-

gande Danmark enligt Wesenberg-Lund visa den afvikande vanan att under gräf-

ningen lägga flugan ifrån sig, förefaller väl föga sannolikt. Visserligen uppger Peckham,

att den amerikanska Bembex spinolae stundom skulle gå tillväga på detta sätt, om gån-

gen är till stor utsträckning sandfylld, men det gäller här en annan art, och därtill tycks

det vara Peckham' s mening, att denna metod mera undantagsvis skulle komma till an-

vändning. Samma är förhållandet med några af Bouvier (sid. 50) iakttagna tvifvel-

aktiga fall hos B. rostrata.

5. Med en pincett frånrycktes en på marken sittande stekel sin fluga, som lades

framför ingången, sedan det konstaterats, att dess thorax ej visade sig på något sätt

skadad. Stekeln, som flugit bort, återkom snart, grep flugan med benen och gjorde

med henne en kortare flyktsväng, under hvilken han sågs kröka sin abdomen framåt,

tydligen för att sticka flugan ännu en gång, på samma sätt som steklarna i allmänhet

behandla ett byte, som de misstänka för att ha förflyttat sig. Då stekeln strax efter-

åt slog ned på marken framför hålan, bar han flugan som förut med mellanbenen.

6. Sedan en större tabanid och en syrphid infångats lefvande i flaskor, hvälfdes

dessa öfver ingången till Bembex-hklor, i hvilka stekeln nyss setts gå in, vare sig för att

inbära en fluga eller blott för att inspektera sin cell. I intet fall ville Bembex taga någon

befattning med den i flaskan inspärrade flugan, utan surrade blott omkring i sitt fän-

gelse. Förmodligen var det väl det trånga utrymmet som var orsaken härtill, enär det

hindrade stekeln att enligt sin vana paralysera i flykten.

7. Upprepade gånger gjordes 7

/7 försöket att, medan Bembex höll på att öppna

sin håla, med en pincett gripa tag i vingen af den burna flugan och rycka den ifrån ste-

keln. Alla de individer, med hvilka detta försök gjordes, återkommo snart, sedan den

första förskräckelsen lagt sig, ryckte till sig flugan, gjorde en flyktsväng under krök-

ning af abdomen och återkommo med flugan buren i vanlig ställning (jfr n:o 5).

8. Samma försök upprepades, med den skillnaden att flugan (en Lucilia) fast-

hölls, då Bembex ville återtaga den. Han krökte då abdomens spets starkt mot flugan

under stickande rörelse. Då flugan släpptes, flög stekeln bort, fortfarande med krökt

abdomen, och återvände därpå för att söka tillfälle att bära in sitt byte.

9. En annan Bembex, som bar hem en syrphid, frånrycktes denna, som sedan

med pincetten starkt fasthölls vid ena vingen. Bembex försökte först i flykten rycka

den med sig, i det han grep den med de 2 bakre benparen, men då detta misslyckades,

tog han äfven frambenen till hjälp, krökte fram abdomens spets mot undersidan af flu-

gans thorax och stack alldeleles tydligt med gadden. Dessa fakta tala till förmån för

Ferton's och Bouvier's åsikt, att paralysering äger rum med gadden, men motsäga
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alldeles bestämdt Wesenberg-Lund's förmodan, att Bembex skulle ha alltför styf och

oböjlig abdomen för att paralysering med gadden skulle kunna försiggå.

10. En stor mängd flugor frånrycktes samma dag de Bembex-wnYw ider, som åter-

vände hem från jakten. De tillhörde skilda familjer, men de flest;i voro syrphider ai

växlande storlek, därnäst i talrikhet voro musciderna och därefter tabaniderna. V \ BB i. 'e

uppgift, att tabaniderna skulle utgöra hufvudbytet för Bembex rostrata, bekräftas »å-

ledes ej här. Sannolikt beror det väl på den lokala tillgången, förutom pa en mängd
tillfälligheter, hvad Bembex väljer för jaktbyten.

Icke minsta spår af skada på flugornas thorax kunde uppdagas, och de flesta

visade genom några rörelser tecken till lif. Särskildt ofta rördes snabeln något. Detta

öfverensstämmer med Lepeletier's, 1 FertonV och Bouvier's uppgifter, men strider

mot de skildringar, som lämnas af Fabre 3 och Wesenberg-Lind. ' Inlagda i ett

glasrör, visade några ännu flera dagar därefter lifstecken, men torkade dock jämförel-

sevis snart, såsom jag alltid funnit fallet vara med de föga seglifvade flugorna.

11. Sedan en Bembex burit in sin fluga och åter kommit upp för att stänga, hölls

en stor, lefvande tabanid framför honom. Tabaniden, som med en pincett fasthölls

vid ena vingen, surrade därvid starkt och väckte därigenom stekelns uppmärksamhet.

Men det var först då den hölls i vägen, så att stängningen hindrades, som stekeln fann

sig föranlåten att gripa den och med krökt bakkropp göra en flyktsväng, under hvilken

han sågs låta sitt byte falla till marken. Därpå stängde han sin håla och flög bort.

Men då han mycket snart återkom till ingången med bördan af en tabanid, som var all-

deles lik den nyss bortkastade, förefaller det ej osannolikt, att stekeln åter uppsökt

den nyss bortkastade, sedan han först afslutat reflexverksamheten med hålans stäng-

ning, hvilken ej lät sig undanträngas af ett efter omständigheterna bättre lämpadt hand-

Ungssätt.

12. Under liknande omständigheter gjordes med en annan Bembex samma försök

att hindra hans stängningsarbete genom att vid ena vingen hålla framför honom en

lefvande syrphid. Stekeln grep den och flög bort med krökt abdomen, kastade i flyk-

ten bort flugan och återvände för att stänga. Däremot uppsökte han ej sedermera,

såsom förmodligen n:o 11, den bortkastade flugan.

13. En ny Bembex-koloni träffades vid Stora Rör 7 juli, på dagen 170 år sedan

Bembex först upptäcktes af Linné. Platsen var en liten jämn slätt på omkring 1000

kvm, täckt med hela mattor af blommande timjan och omgifven af ung tallskog, mellan

hvars toppar man här och där skymtade Kalmarsund. Midt öfver slätten gick en säl-

lan beträdd gångstig, och på båda sidor om denna var det som Bembex lämnat spår

af sin verksamhet i de på karakteristiskt sätt uppkastade sandhögarna (jfr n:o 29),

som förrådde sitt upphof, fastän det var så sent på kvällen, att ingen af steklarna längre

syntes till. Vid gräfning i en af hålorna visade sig denna också innehålla en Beinbex-hane.

Marken på boplatsen utgjordes af sand, betäckt med kort, mörkbrun mossa, Thy-

mus, Scleranthus, Jasione samt fina och glesa grässtrån. Små bara sandfläckar funnos,

562.
1 1841, tome II, sid.
2

1899, sid. 4 och 6.

3
1879, sid. 239.

4 1891.
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som sannolikt alla härrörde från den sand, som Bembex vid föregående gräfningar kas-

tat upp. På något afstånd funnos ljungtufvor och därbakom småskogen af tall.

Båda de vid Stora Rör anträffade boplatserna för .Bew&e.r-kolonier, äfvensom

den boplats, jag för många år sedan hade tillfälle att se vid Uppsala, öfverensstämde

däri, att de voro skyddade för alla vindar af den omgifvande småskogen, som dock ej

hindrade full solbelysning under största delen af dagen.

Följande morgon, en varm dag, då termometern kl. 8 visade +20° i skuggan, sågs

vid denna tid ännu ej någon Bembex i rörelse. Först kl. 8,45 visade sig några hanar,

som jagade omkring i bukter, lågt öfver marken, omväxlande med att de antastade

hvarandra eller slogo ner för en stund på de af uppkastad sand bildade fälten kring

hålornas ingångar. Först efter ytterligare en timme sågs en hona, som sög honung

ur de kringstående timjanblommorna.

Då det ofta visat sig, att kolonier af gräfsteklar, som decimerats genom upp-

gräfning af många celler, på oväntadt kort tid alldeles utrotats, ville jag helt och hållet

skona denna ännu fåtaliga och sannolikt helt unga koloni för denna fara, helst som den

på denna angenäma plats hade alla förutsättningar för att trifvas och tilltaga i antal.

Rikedomen på blommande timjan gjorde lifsuppehället lätt för steklarna själfva, på
samma gång som den lockade till platsen stora mängder af de flugor, som utgöra deras

vanligaste jaktbyten. Längre framåt hösten skulle ljungens blommor slå ut, äfven de

för sin honungsrikedom högt skattade af steklarna. Då därtill markens beskaffenhet

syntes vara den förträffligaste och läget det bästa tänkbara för den sol och värme äl-

skande, men blåst skyende stekeln, torde det vara att hoppas, att denna prydnad för

vår fauna här skall kunna få ett af sina hos oss liksom i andra länder sällsynta stamhåll.

14. Den vidunderligt långa öfverläppen bäres i hvilande tillstånd slagen bakåt,

öfver munöppningen, medan mandiblerna korsa hvarandra där framför. Men en sådan

säregen utbildning af labrum tyder med visshet på någon särskild funktion. Hvilken

denna är, fick jag anledning att misstänka, då ett par med kloroform dödade Bem-
öeavindivider fixerades med nedfälld öfverläpp och utsträckt tunga, omgifven af de

likaledes mycket förlängda maxillerna, som bilda ett sugrör, jämförligt med biens. Det-

ta sugrör var infogadt i och på framsidan omfattadt af den på insidan rännformiga

öfverläppens smala ytterdel, och särskildt var det inpassadt i den i öfverläppens spets

befintliga inskärningen. Efter något besvär, orsakadt af djurens skygghet, lyckades

det mig få se, att mundelarna vid honungssugningen ur timjanblommorna intaga just

denna ställning, hvarvid öfverläppens förrättning sålunda är den att stöda och rikta

det långa sugröret.

15. Talrika 7?era&ea;-individer iakttogos 10
/7, kl. 11—2 på f. m. hembära sina flu-

gor på det under n:o 4 beskrifna sättet, d. v. s. de höllo fast sin fluga med mellanbenen,

under det ingången öppnades. Såsom förut framhållits, kan man därvid i regeln ej se

något af flugan uppifrån. Men det fäste nu min uppmärksamhet, att, då stekeln höll

på att med sitt byte försvinna genom ingången, någon liten del af flugan kommer till

synes bakom stekeln. Detta beror på att vid själfva nedbärandet det bortersta ben-

paret öfvertager förrättningen att fasthålla flugan, sannolikt därför att passagen genom
gången skulle bli alltför trång för den groft byggda stekeln, om han därtill just på det
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bredaste stället af sin kropp skulle tillöka sitt omfång med en fluga. Lepbletieb bar

iakttagit detsamma, och Peckiiam omtalar samma vana hos I'»mbi x .sjtiHol<i< .

16. Vid den förstnämnda boplatsen sågs 10

/7 en Bembex bära in i sin bala en stor

Volucella pellucens. Detta inträffade kl. 1 1, ig, och jagslog mig ner bredvid denna hå-

la för att öfvervaka samma stekels följande åtgärder. Kran nämnda tidpunkt och till

kl. 2,6, således under 2 timmar och 51 minuter, hade stekeln inför mina ögon inburit

10 dipterer, de flesta syrphider, men äfven muscider och en tachinid. Hos åtminstone b

af dessa 10 konstaterades lifstecken. På ingen sågs thorax vara skadad.

Med 8 af de hemburna flugorna gjordes det försök, att de frånrycktes stekeln.

medan han höll på med att gräfva bort sanden ur hålans ingång. Om flugan efter ste-

kelns återkomst från sin flyktsväng ej hölls framför honom, fortsatte han att gräfva

sig ner, kom åter upp efter ungefär % minut och började åter stänga efter sitt i dessa

fall naturligtvis skäligen ändamålslösa besök i boet. Hölls flugan dä eller redan förut

framför honom, sökte han först rycka den med sig i flykten, i det han hakade fast de

bakre benparen vid flugan. Lyckades han icke däri, grep han med benen fastare tag,

krökte in sin abdomen under flugan och stack henne alldeles uppenbart i struptrakten.

Detta kunde mer eller mindre tydligt ses i alla 8 fallen. Då flugan sedan släpptes, gjorde

stekeln med henne en flyktsväng på 4—6 meters längd, lågt öfver marken och med en

guppande flykt, möjligen orsakad af abdomens samtidiga krökning. Vid återkomsten

intog alltid flugan den förut beskrifna ställningen, fasthållen med mellanbenen och

tryckt intill stekelns bröst, och på detta sätt bars hon alltid in, utan att stekeln lade

henne ifrån sig.

Tiden, som förflöt mellan infångandet af de särskilda flugorna, växlade mellan

2 och 12 minuter. Då kl. 2,o den sista flugan inbars, stängde stekeln sin håla mycket

omsorgsfullare än förut. Medan han eljes tämligen vårdslöst krafsade in sand i hålans

ingång och på detta arbete använde högst 1 minut, nedlade han nu under 18 minuter

så mycken möda på stängningen, att det kunde misstänkas, att den var definitiv, och

att denna håla ej vidare skulle öppnas. I stället för att blott uppifrån krafsa in sand

i hålans mynning, drog han sig med ett sandfång mellan frambenen baklänges ned däri

så djupt, att han ej längre kunde ses, och då detta upprepades många gånger, var det

tydligt, att gången på en längre sträcka fylldes med sand. Sedermera kom ordningen

till den vanliga sandkrafsningen ofvan markens yta, hvarvid stekeln, hvilken som van-

ligt kastade sanden bakom sig, alltemellanåt vände sig om och med trippande tvär-

steg, än åt höger, än åt vänster, såsom beskrifvits under n:o 1, förvissade sig, om stäng-

ningen var tillfredsställande, eller om ännu någon liten öppning förrådde hålans läge.

Ett slags rudimentär yttring af den hos en mängd sphegider förekommande vanan

att packa sanden med abdomens spets kunde under stängningens senare del iakttagas.

Såsom jag redan förut framhållit, 1 äro de sphegider, som visa denna vana utpräglad,

utrustade med pygidialfält. Fastän nu Bembex rostrata ej har något sådant, är det andra

arter af släktet, som äro försedda därmed, och det skulle vara af intresse att få tillfälle

att undersöka, om ej den nämnda svaga antydningen till försök att packa med abdo-

mens spets blifvit en inrotad vana hos de med pygidialfält utrustade arterna. Bembex
1

1910, sid. 60.
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rostrata kunde då betraktas såsom en i detta afseende ursprungligare art, hos hvilken

ifrågavarande förrättning ännu ej blifvit någon artvana och därför ej kunnat göra

anspråk på uppkomsten af ett särskildt redskap.

Stängningen afslutades med några flyktslag kring ingången, innan stekeln läm-

nade platsen. Dessa skulle visserligen kunna tydas såsom försök att inprägla platsens

läge i minnet, för att stekeln framdeles skulle kunna återfinna denna håla. Men då å

andra sidan den särskildt omsorgsfulla stängningen skulle kunna tyda på motsatsen,

ansåg jag mig böra följande dag öppna denna håla för att se efter, på hvilket utveck-

lingsstadium stekellarven befann sig, då så många flugor på en gång inlades. För att

kunna kontrollera, om stekeln under min frånvaro öppnade ingången, täcktes denna med
hvarandra korsande tall barr.

Följande dag, u
/7 , befunnos dessa barr ännu kl. 6 e. m. vara orubbade. Hålan

uppgräfdes då och befanns innehålla stekelns i utsträckt tillstånd 20 mm långa larv,

8 friska och ännu ej angripna flugor samt större eller mindre delar af ytterligare 10 flu-

gor. Den under gårdagen inlagda, lätt igenkännliga Volucella pellncens hade äfven

börjat förtäras. Vare sig stängningen varit definitiv eller ej, så hade i alla händelser

stekeln under denna dag ej besökt sin larv, sedan han under gårdagen inlagt ett större

förråd på en gång. Det i fråga om denna stekel mycket gängse uttrycket, att den dag

för dag matar sin larv, får således ej tagas strängt efter orden. (Jfr n:o 18 och 34.)

17. Då den under n:o 16 omtalade stekellarven var mycket stor, låg tanken nära

tillhands, att den var i det närmaste fullvuxen, och att det nämnda förrådet på en gång

inlagda flugor utgjorde den sista portion af foder, med hvilken stekeln ämnat förse sin

afkomma. För att utröna detta inlade jag larven i ett glasrör på ett underlag af

sand och gaf honom af sitt förråd en tämligen stor tabanid, af hvilken han under den

följande dagen, 12

/7 , förtärde innehållet i abdomen och thorax. 13
/7 fick han en större

syrphid, hvaraf han under dagens lopp förtärde samma delar.

Tämligen sent på kvällen af denna dag började larven spinna, utan att bry sig

om några ytterligare inlagda lucilier. Vid spinningen drog han ut trådar ur underläp-

pen och fäste dem, under energiskt klippande rörelser med mandiblerna, än vid sin egen

kropp än vid glasrörets vägg, än vid sanden, som bildade hans underlag, eller vid de

försmådda flugorna. Det gällde här påtagligen att åstadkomma den stödande väf-

nad, som brukar vara en förberedelse till den egentliga kokongspinningen. Emellanåt

afstannade käkarnas rörelser, och man såg ett lifligt muskelspel på kroppens bakdel,

eller vältade sig hela larven rundt på sanden. Man kunde också se rader af sandkorn,

fastklibbade vid trådar, men som det var omöjligt att se anordningen af de fina, vid

kroppen fästa trådarna, kunde arbetets planläggning ej inses. Följande dag var den

af Fabre omtalade silkesstommen till kokongen färdig, öppen i den tjockare ändan

samt så tunn, att larvens rörelser därinne kunde följas. Rundt kring kokongens tjoc-

kaste del sågs en krets af små upphöjningar, motsvarande de af Wesenberg-Lund
påvisade hålen i sandkokongen. Oaktadt kokongen låg på ett lager af sand, drog lar-

ven ej, såsom den af Fabre iakttagna, in någon sand för att fästa på silkeskokongens

insida. I stället tillslöt han under dagens lopp med silk.esväfnad öppningen i kokongens

tjockända och betog sig därigenom möjligheten att tillverka en regelmässig sandkokong.
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Efter ännu en dags förlopp hade larven beklädl insidan af silkeskokongen med <n fer-

nissliknande lager, af ljus färg liksom kokongen själ I

.

18. Vid ankomsten till boplatsen "
7
kl. 11 f. m. iakttogs genast en Bembex, -om

hemförde en muscid. Sedermera antecknades äfven hans återkomsl med nya byten,

hvarvid följande tider erhöllos: kl. 11, 11,6, ll.n, Ll,32, 11,43, II, 58, 12,8, 12,20, 12,26.

På 1 timme 26 minuter hade således denna stek el hemfört !) Iln-oi, al livilka 7 syrphi-

der och 2 muscider; men däremot ingen tabanid, hvarför, såsom redan förut anmärkts,

stekeln hos oss tydligen ej visar någon förkärlek för sådana, utan fångar de aiter, på
livilka platsen har rikaste tillgängen.

Liksom hos den under n:o 16 omtalade stekeln var det påtagligen äfven här fråga

om inläggande af ett förråd på en gång, och det bör uttryckligen framhållas, att i bå-

da dessa fall stora och små flugor funnos blandade om hvarandra. Särskildt kunde
syrphiderna ha en mycket växlande storlek, hvilket ej öfverensstämmer med uppgif-

ten af Fabre och Wesenberg-Lund, att stekeln under provianteringens senare skede

skulle företrädesvis välja stora byten. Det är nog här, såsom fallet i allmänhet plägar

vara hos rofsteklar, som fånga flera byten, att storlek och antal få kompensera hvaran-

dra hos de i cellen inlagda bytena.

Sedan sista flugan inburits kl. 12,26, visade sig stekeln kl. 12, so i ingången, kraf-

sande sand bakom sig. Han gick dock åter ner och fyllde nerifrån ingången med sand.

Sedan kom han ej till synes förr än kl. 12,58, då han tycktes stänga omsorgsfullare än

vanligt äfven till det yttre, hvarför det, äfven i betraktande af det betydande antalet

på en gång inlagda flugor, möjligen kunde antagas, att det också här, liksom i fråga

om n:o 16, skulle vara fråga om slutlig stängning. Hålan märktes därför med kors-

lagda barr. Dessa visade sig ännu orubbade på kvällen 13

/7 . Under 2 \., dagar hade så-

ledes denna stekel ej besökt sin håla. (Jfr n:o 16.) Vid uppgräfning af hålan träffades

stekelns omkring 20 cm långa larv, liggande på sin bädd af mer eller mindre förtärda

flugor och rester af sådana. Af flugorna tycktes 2 ännu vara oskadade. Inlagd jämte

cellens öfriga innehåll på sand i ett glasrör, började larven samma kväll de förberedande

åtgärderna till kokongspinningen. Följande dag spann han silkesstommen till kokon-

gen, men då ej heller denna larv tycktes ämna begagna sig af sanden på det af Fabre
angifna sättet, konserverades han jämte kokongstommen, innan ännu något lock spun-

nits öfver dess öppna ända.

19. Försöket att frånrycka stekeln hans byte vid hemkomsten för att förmå ho-

nom att återtaga det gjordes hvarje gång den under n:o 18 omtalade Bembex slagit ner

framför sin håla. Stekeln var för hvarje gång skygg och vek undan, så snart jag närmade

handen med pincetten. Men då han några gånger blifvit berörd med pincetten vid

mina försök att gripa tag i flugans vinge, tycktes han inse, att påföljden ej blef så svår

som han väntat, och stannade modigt kvar för att gräfva bort sanden. Fastän han

således både såg och kände mig trefva efter flugan under hans bröst, förhöll han sig

tillräckligt lugn, för att jag skulle hinna få ett säkert grepp i flugans vinge, medan han

under tiden litet tveksamt krafsade med frambenen. Med ett enda plötsligt ryck

lyckades jag vanligen lösgöra flugan ur hans omfamning med mellanbenen, hvarvid

stekeln flög bort för några ögonblick. Häraf begagnade jag mig för att under lupen under-

K. Sv. Vet. Akad. Handl. Band 47. N:o 10. 6
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söka flugans tillstånd. Alla nio flugorna visade lifstecken, vanligen tydligare i mån
af deras storlek. Ingen visade sig ha skadad thorax.

De enligt Fabre's och Wesenberg-Lund's beskrifningar mycket tydliga spåren

af våldsam behandling, för hvilken de af Bembex infångade flugorna skulle varit utsatta,

ha ej kunnat märkas af några andra författare. De af mig iakttagna ha hvarken haft

tillrufsad päls eller omvridet hufvud, såsom Fabre beskrifver. Men jag vill erinra

om, huru ytterligt lättrörligt en flugas hufvud är och huru lätt det genom en ringa på-

verkan blir omvridet, samt att en sådan omvridning väl skulle kunna uppstå vid för-

söket att rycka flugan från stekeln, hvarför det tillstånd, i hvilket Fabre fann de flu-

gor, som han fråntog Bembex, ingalunda med visshet kan betraktas som stekelns af-

siktliga verk. Sådana spår af våldsam medfärd, som, enligt Wesenberg-Lund, flu-

gorna skulle visa i krossad thorax och djupa sår af stekelns mandibler, borde, tycks

det, vara tillräckligt otvetydiga för att kunna uppdagas af vana iakttagare, särskildt

om de, såsom här är fallet, blifvit kraftigt varskodda om dylika märkens tillvaro. Skall

man häraf sluta, att Bembex i Danmark behandlar sina offer på ett brutalare sätt än i

andra länder? Under n:o 28 omtalas en fluga, som vid ingången till hålan slet sig lös

från Bembex och flög sin väg. Detta skulle ju varit omöjligt, om dess thorax varit kros-

sad eller dess flygmuskulatur skadad af de påstådda djupa betten.

Vid stekelns återkomst brukade jag framräcka flugan, fasthållen vid ena vingen,

framför hans hufvud. I annat fall brydde han sig ej om henne, och det är tvifvelaktigt,

om han ens märkte henne, upptagen som han var af sin drift att gräfva sig ner, äfven

utan någon fluga att öka foderförrådet med. Som förut omtalats (n:o 16), sökte han

först i flykten rycka den med sig med tillhjälp af de 2 bakre benparen, men då detta ej

lyckades, plägade han taga frambenen till hjälp, medan han samtidigt krökte fram sin

abdomen och stack flugan i halstrakten, såsom det tydligt kunde ses under lupen. Då
flugan därefter släpptes, brukade stekeln med henne göra en kortare flyktsväng, innan

han bar ned henne i hålan. En liten muscid sökte ej stekeln bortföra i flykten, utan

grep den med käkarna och stack den ej. I stället gick han bort och lade den på den

ur hålan uppgräfda sanden. Därefter gräfde han sig ner, kom om en stund upp för att

stänga samt flög sedan bort, utan att bry sig om flugan. En grön Lucilia återtogs vis-

serligen på vanligt sätt och bars i en guppande flyktsväng, men kastades därvid bort,

hvarefter stekeln återkom för att gräfva sig ner, åter visa sig om en stund och därefter

stänga i vanlig ordning. Denna ringaktning för de små musciderna stod i bjärt motsats

li!l stekelns behandling af en stor syrphid, med hvilken samma försök gjordes. Detta

byte ville stekeln alls ej släppa, utan hängde fast därvid och stack det i halstrakten

ifrigare än vanligt. Äfven en helt liten syrphid värderades mer än musciderna, ty fast-

än stekeln, då den framräcktes, redan delvis åter stängt, återtog han den, öppnade

åter sin håla och bar in bytet.

20. En liten lustig episod i samband med sistnämnda, under n:o 18 och 19 omta-

lade Bembex förtjänar att omnämnas. Bredvid ingången till denna stekels håla bör-

jade en annan Bembex gräfva sig ett nytt bo på blott 7 cm:s afstånd från den förres.

Redan hade arbetet fortskridit så långt, att stekeln trängt ned till något mer än sin egen

kroppslängd under markens yta, då grannen, som just hemfört en fluga, vid stängningen
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af sin håla som vanligt skulle från alla sidor kasta sand öfver dess ingång. Han råka-

de därvid också vända bakkroppen mot den andres hala och kastade därvid sanden
bakom sig så långt, att en rätt ansenlig del föll ner öfver ryggen på den gräfvande ste-

keln och naturligtvis i någon mån motverkade dennes arbete. Denne greps då af för-

bittring, ätt döma däraf, att han sprang fram och bet grannen i spetsen af bakkroppen,
hvaraf ju tydligt framgår, att han insåg orsakssammanhanget. Båda steklarna tu in-

lade nu om i luften några ögonblick för att sedan återvända till sina arbeten. Alen inom
kort stördes grannsämjan åter af samma anledning, och den förorättade bestraffade

sin vårdslösa granne på samma sätt. Dock hade denne just i detsamma afslutat sin

stängning, och efter sammandrabbningen i luften begaf han sig på ny flugjakt.

21. Bland åtskilliga försök som l5

/7 gjordes att förmå Bembex att inför mina ögon

ånyo sticka sin hemförda fluga, utföllo de flesta på samma sätt, som beskrifvits under

n:o 16 och 19. Ett med afvikande resultat förtjänar dock att nämnas. Från en stekel

togs en syrphid, som strax åter framräcktes. Stekeln återtog den, gjorde det vanliga

guppande flyktslaget och satte sig därunder för några ögonblick på marken ett par me-
ter från sin håla. När han åter lyfte till flykt, lät han flugan ligga på marken, fördju-

pade sig sedan i sin håla, kom strax därefter åter upp för att stänga och flög bort, utan

att bry sig om flugan.

22. En Bembex sågs 15
/7 inspektera sin håla, d. v. s. han öppnade den och gick

ned däri utan att medföra något byte. Då jag ånyo ville se, i hvilket skick ett bo befann

sig, som på detta sätt inspekterades, uppgräfdes hålan, medan stekeln ännu var kvar

däri. Cellen innehöll stekelns nära 10 mm långa larv, ännu fästad i äggets ursprung-

liga ställning (jfr n:o 2) på den först inlagda flugan. Som vanligt var denna igenkänn-

lig på sin på ena sidan utspända vinge, med det omvridna mellanbenet utsträckt där-

under. Dessutom funnos 4 andra flugor, af hvilka, märkvärdigt nog, en var preparerad

på samma sätt som den förstnämnda, larven uppbärande, i fråga om vingens och mellan-

benets ställning. Märkligt var också, att den fluga, på hvilken larven var fästad, ej

blifvit angripen af denna, hvilket däremot var fallet med ett par af de andra flugorna.

Detta tyckes antyda, att dessa flugor redan funnits inlagda vid äggets kläckning och

redan då funnits inom räckhåll för larven (jfr n:o 2). Alla flugorna voro tämligen små,

liksom i alla celler med helt unga larver.

23. Sedan innehållet i den under n:o 22 omtalade cellen åter blifvit lagdt på sin

plats, drog jag mig något tillbaka, för att stekeln åter skulle våga sig fram. Han begaf

sig genast till den punkt, där ingången förut hade varit, och fastän hela gången ända

ner till larvkammaren låg blottlagd, envisades stekeln, såsom jag äfven iakttagit i andra

dylika fall, att blott gräfva vid ingången och snart sagdt i ändlöshet upprepa sina för-

sök att från denna punkt komma ner i marken, men utan att följa gången nedåt, då den

ju numera saknade tak. Det var tydligt, att stekeln i omgifningen hade några ögon-

märken för att så noggrant kunna bestämma den numera förstörda ingångens ursprung-

liga läge. (Jfr n:o 24.

)

24. Bembex känner ej igen sin egen larv eller bryr sig åtminstone ej om den,

ifall den lägges vid ingången till den upjjgräfda hålan. Intressant var det vid ett sådant

tillfälle att iakttaga stekelns tillvägagående, då taket till såväl hela gången som till
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larvkammaren borttagits, under det golfvet däremot i hela sin utsträckning fanns kvar.

Samvetsgrant började stekeln vid själfva ingången och följde under krafsande rörelser

med frambenen gången några cm nedåt. Men då han helt snart fann, att han på detta

sätt ej kom ned under markens yta, trodde han sig vara på villospår, gjorde vanligen

en kort flyktsväng och slog ner några cm framför ingången, där han med trippande sido-

steg åt höger och vänster besiktigade de närmaste föremålen för att öfvertyga sig om
att platsen var den riktiga. Sedan denna undersökning utfallit efter önskan, återtog

han åter och åter sina resultatlösa försök att komma under markens yta genom att

följa gången några cm.

Då hans larv lades vid själfva ingången, fäste han intet annat afseende vid honom,

än att han försökte undvika honom såsom ett hinder. Men blott sällan sågs han med
frambenen krafsa bort larven på samma gång som sanden. Alltför möjligt är emellertid,

att upprepade försök skulle visat, att en del individer känna igen sina larver, såsom

jag funnit 1 vara förhållandet hos Ammophila campestris.

25. Talrika gånger, minst 10—12, bevittnades 17

/7 tillvägagåendet, när Bem-

bex sticker ånyo sin med pincetten vid ena vingen fasthållna fluga. Med lupen kunde

tydligt ses, huru stekeln med gadden mattade efter flugans strupe, i ett par fall kanske

omedelbart därbakom, d. v. s. efter bröstets framkant. Abdomens böjlighet synes

därför ej vara i någon afsevärd mån mindre hos Bembex än hos flertalet sphegider, hvil-

kas förmåga att paralysera aldrig blifvit bestridd.

26. Samma försök upprepades 2,

/7 med flera i?em&eaMndivider, som hemfört

flugor till sitt bo. Alla stucko, under det jag betraktade dem med lupen, på samma
sätt som namnes under n:o 25, d. v. s. dels i själfva halsen, dels i bröstets främsta del.

Att paralysering med gadden äger rum hos Bembex rostrata, måste därför anses vara all-

deles otvifvelaktigt. För att konstatera detta behöfver man blott ha goda ögon och ha

vana att använda dem.

27. Samtidigt med de under n:o 25 och 26 omtalade försöken bekräftades i hvarje

särskildt fall förut ernådda erfarenheter i afseende på stekelns sätt att bära sitt byte

med mellanbenen och att fortfarande fasthålla det på samma sätt, medan han gräfver

bort sanden ur ingången, hvarjämte undersökningen af flugornas thorax och förekom-

sten af lifstecken lämnade samma resultat som förut. Detta senare innebär, att lifs-

tecken voro vanliga, synnerligast hos större flugor, hvilkas motståndskraft mot stekelns

paralyseringsåtgärder ju också kan väntas vara större.

28. En Bembex sågs y„ slå ner framför den sandfyllda ingången till sin håla med
en ovanligt stor börda, hvilken såg ut som en rödgul humla, men utan tvifvel var

en stor Volucella bombylans, af hvilken art jag träffat några exemplar inlagda i Bembex-

cellerna. Jag ämnade just med pincetten fråntaga Bembex rofvet, då den stora flugan

plötsligt själf slet sig lös och sköt pilsnabbt rätt upp i luften, dit Bembex ögonblickligen

lika snabbt flög efter. Det hela kom så oväntadt och försiggick så hastigt, att båda
försvunnit ur synhåll, då jag hunnit vända ögonen i den riktning de tagit. Stekeln måt-

te emellertid ej lyckats för andra gången bemäktiga sig sitt flyende rof, ty fastän jag

dröjde länge på platsen, återkom han ej. Knappast kan ett tydligare bevis framläggas
1

1903, Bid. 119, u:o il; 1909, sid. 169, n:o 9. sid. 171, n:o 11.
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1) för att de af Bembex rostrata infångade rofven ej äro döda och 2) Eör atl derae thorax

ej är krossad. Ty en fluga med krossad thorax skulle val ändå ej kunna tänkas flyga.

Tydligen hade paralyseringen varit otillräcklig för ett så stort byte.

29. Vid val af plats för gräfning visar sig Bembex liksom gräfsteklar i allmänhel

ofta mycket granntyckt och söker länge, innan han kan besluta sig. A andra sidan

afbrytes ofta arbetet i en håla, äfven sedan stekeln redan nått tämligen djupl under

markytan. Förmodligen är det alltför täta rottrådar, som kunna vara anledningen

till att arbetet här anses hopplöst. Sådana öfvergifna hålor stängas ej af Bembex, h vil-

ken egendomliga vana jag däremot påvisat hos Psammophila, utan de stå sedan allt-

jämt öppna och tjäna ofta hanarna till nattkvarter och tillflykt under mulet och regnigt

väder.

Sedan jag själf haft tillfälle att iakttaga, huru Bembex rostrata gräfver, har Fabbi -

skildring däraf vid förnyad genomläsning gjort ett mycket främmande intryck. Det

torde väl på den plats, där Fabre anställde sina iakttagelser, ha varit lösare och mera

flytande sand, men äfven vid den öländska boplatsen funnos fläckar med sådan lätt-

rörlig sand. Men ej ens där såg jag någonsin sanden af sig själf rasa igen efter den

nedträngande stekeln, såsom Fabre beskrifver. Vare sig det gällde att nygräfva en

håla eller att intränga i en förut gräfd, så syntes gången alltid öppen baKom stekeln,

ända till dess denne själf, såsom ofta skedde, nedifrån gräfde upp sand, hvarmed han vid

fortsatt nedträngande fyllde gången bakom sig. Men denna sand var ofta fuktig och inga-

lunda så lättrörlig som ytsanden, hvartill väl ibland de sanden genomväfvande svamp-

trådarna torde varit en bidragande orsak.

Att nygräfva en håla har jag funnit vara ett för Bembex vida mera tidskräfvande

företag, än som tycks framgå af författarnas beskrifningar. Härtill åtgå flera dagar,

och ehuru steklarna i början afbryta sitt arbete och aflägsna sig längre eller kortare

stunder, tyckas de under gräfningens senare stadier stanna länge inne i gången. Under

det dennas nedre del och larvkammaren äro under arbete, bortskaffas sålunda den ut-

gräfda sanden att börja med ej ända upp i det fria, utan hopas i gångens öfre del för

att sedan på en gång aflägsnas därifrån. Två Bembex-haXov, hvilkas gräfning jag sett

påbörjas u
/7 , stodo ännu på 3:dje dagen därefter, 17

/ 7 , sandfylkla i mynningen, och

de korsade barr, som jag ditlagt "/„ voro orubbade. Då dessa hålor öppnades, voro

de ännu ej färdiga. Steklarna höllo ännu på att gräfva i deras nedxe delar, och några

larvkammare hade ej kommit till stånd. Såsom mina orubbade märken angåfvo, ha-

de steklarna åtminstone från 15

/7 stannat nere under marken. Detta är ej något enstaka

fall. Hålor, som börjat gräfvas 28

/ 7 , voro V8 ännu ej färdiga, och steklarna sutto ännu

gräfvande därinne. I dessa fall hade jag dock ej försökt kontrollera, om steklarna under

denna tid varit ute i det fria. Men en annan håla, i hvilken stekeln 31
/7 omkring kl.

12 höll på att gräfva, täcktes ofvanför den sandfylkla mynningen med korsade barr.

Följande dag efter kl. 6 e. m. voro barren orubbade. Stekeln fanns ännu därinne och hade

vistats där oafbrutet i 30 timmar. Det är att märka, att i intetdera af de ofvan anförda

fallen väderleken lade hinder i vägen för steklarnas verksamhet i det fria. Då emel-

lertid så pass långa tider utan afbrott användas till gräfning, kan det knappast anses

sannolikt, att Bembex samtidigt skulle ha flere larver i skilda bon att sörja för. Att
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så däremot är fallet hos en annan stekel, som då och då inlägger nytt foder till sin väx-

ande larv, nämligen Ammophila campestris, har jag förut påvisat. 1 Men hos denna

stekel är arbetet med gräfningen af hvarje håla helt kortvarigt. Möjligt förefaller det

emellertid, att Bembex använder den fritid, som flugjakten lämnar honom öfrig, till

gräfning af nya hålor. Detta öfverensstämmer väl med livad jag på annan plats sökt

göra sannolikt, nämligen att Bembex ej dagligen inlägger nytt foder till sin larv, utan

i stället med vissa mellantider på en gång ett för flera dagar afsedt foderförråd. För

att med full visshet kunna afgöra denna fråga vore det emellertid nödvändigt att an-

ordna ett öfvervakande genom flera hvarandra aflösande iakttagare. (Jfr n:o 34.

)

Afven i redan färdiga och provianterade hålor ses Bembex ibland, af anledningar,

som jag ännu ej kan inse, hålla sig länge instängd. En håla, i hvilken jag 2,
/7 sett en

Bembex gå in, fylldes strax därefter nedifrån i sin yttre del med af stekeln uppgräfd

sand. Då jag ville kontrollera, huru länge stekeln skulle stanna inne, emedan jag trodde

att det gällde nygräfning af hålan, lades korsade barr öfver ingången. Ännu - 7

7

kl. 6,30 e. m. hade stekeln ej kommit ut. Då hålan undersöktes, befanns stekeln sittande

i gången utanför sin cell, som var afspärrad med ett sandlager af ett par cm:s tjock-

lek. I cellen fanns blott en enda fluga, en Lucilia, som bar stekelns ägg i vanlig ställ-

ning och föröfrigt var preparerad på det i n:o 2 och 22 omtalade sättet. Möjligt är, att

stekeln medförde flugan, just då jag såg honom gå in, och att han stannat kvar efter

att ha fäst sitt ägg på henne. Det såg i detta fall nästan ut, som om stekeln haft för af-

sikt att afbida äggets kläckning (jfr n:o 2 och 22). I betraktande af den långa tid,

som stekeln dröjde kvar i boet, kan hans besök där ej betecknas som inspektion.

Att följa Be?nbex-gången i den lösa sanden, som här och där genomväfves af rot-

stockar och rötter af Carex arenaria, är icke alltid så lätt, synnerligast som gångens

både längd och riktning i olika bon visar en ganska nyckfull växling. De plötsliga, skarpa

böjningarna på en del Bembex-gkngar torde väl dock ha sin orsak i mötande hinder,

som måste undvikas. Längden af gången torde väl i allmänhet vara 18—20 cm, och

larvkammaren befinner sig tämligen konstant på ett djup af 7—8 cm under markytan.

.Men jag finner i en del Bembex-bon en egendomlig omständighet, som jag ej kan tyda,

och som behöfver ytterligare utredning, nämligen att gången stundom fortsätter till

ett djup af 10—12 cm under markens yta, medan larvkammaren anträffades redan

vid en nivå af 7—8 cm. I detta fall är larvkammaren således ej ändställd, utan är ett

sidorum till gången, med hvilken den står i samband genom en kort, sandfylld sidogång.

I den nedersta delen af hufvudgången, som ej visar någon utvidgning, träffar man ofta

stekeln själf sittande under den starkaste solhettan. Möjligt är också att han där till-

bringar natten och ruskiga dagar. I denna del af boet är naturligtvis temperaturväx-

lingen minst. Bembex, liksom andra gräfsteklar, tycks bli maktlös af alltför stark sol-

hetta. Under de mycket heta dagarna i slutet af juli och början af augusti 1911 sågos

inga steklar till vid Bembex-kolomen midt på dagen, men flera honor träffades nederst

i de hålor, som jag då uppgräfde. I en gång träffades en hane 12 cm under markens
yta kl. 2 e. m. (Jfr »Lefnadsförh. och Instinkter» 1910, sid. 29.)

1

1909, sid. 174.
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Larvkammaren eller cellen motsvarar i form ganska nära den blifvande kokongen,

men är naturligtvis större.

I de mycket talrika fall, då jag noggrant aktgitvit på denna stekels stängnings-

arbete, såväl det mera provisoriska, då hålan åter skall öppnas för införandel af färsk

proviant, som det definitiva, då ingen vidare proviantering behöfs, liar jag endast setl

honom använda ren sand som stängningsmaterial. Däremot har jag aldrig, såsom

Wesenberg-Lund uppger om denna stekel i Danmark, sett honom stänga med migon

platt sten såsom underlag för sanden. Visserligen funnos heller inga stenar på denna

boplats, men då jag strödde sådana i olika storlekar att välja på kring hålornas ingång,

visade sig Bembex alls ej uppskatta dem. Ammophila åter, som gräfver nästan verti-

kala gångar, måste förebygga, att den sand eller det småkorniga grus, hvarmed gångens

öfre del fylles, rasar ned i larvkammaren. Hennes första åtgärd vid stängningen är

därför att nedföra ett stort gruskorn som underlag för det finare stängningsmaterialet.

Men i brist på ett stort gruskorn använda Ammophila-Sbiterna utan tvekan en bit af

ett vissnadt blad, ett kottfjäll eller något annat lämpligt växtaffall. Om Bembex hade

behof af något underlag för sanden, skulle han förmodligen på samma sätt första att

tillgripa närmast till hands varande material för detta ändamål. Men fastän trädaffall,

sådant som Ammophila mycket väl skulle kunnat använda, fanns i ymnighet på den

ifrågavarande boplatsen för Bembex, sågs denna stekel aldrig använda något sådant

för sin stängning. Gångens mera horisontella riktning gör för öfrigt allt slags underlag

för sanden öfverflödigt.

Då en håla blifvit färdiggräfd och försetts med proviant och sålunda upprepade

gånger öppnats och åter slutits, ser man den uppgräfda sanden vid ingången vanligen

ligga i två motsatta hufvudriktningar, nämligen dels framför ingången, dels på motsatt

sida därom, d. v. s. öfver taket af gångens yttersta del. Detta är så karakteristiskt,

att jag ensamt på detta kännetecken igenkände den under n:o 13 omtalade boplatsen

för Bembex en kväll, när ingen stekel längre var i rörelse. Att den framför ingången

liggande sanden är en återstod af det vid hålans gräfning ur gången bortskaffade ma-

terialet, är utan vidare klart. Den på motsatt sida om ingången liggande sandhögen

har däremot uppstått vid hålans stängning, då stekeln står framför ingången, med
bakkroppen vänd mot densamma, och därvid kastar sanden bakom sig så långt, att

en betydlig del faller ner på andra sidan om ingången. I sin ifver att dölja ingången

ses han t. o. m. ofta kasta så mycket sand däröfver, att i stället en grop uppstår på den

plats, öfver hvilken han stått framåtlutad med sina flinkt arbetande framben. Ått ste-

keln ibland vänder sig om och på ett egendomligt sätt öfvertygar sig, om stängningen

ännu är tillfredsställande, har omtalats under n:o 1.

Peckham förvånar sig öfver den omsorg, som Bembex spinolae nedlägger på att

dölja sitt bo, då hans enda fiende, parasitflugan Miltogramma, aldrig försöker gräfva

sig ner, utan i stället begagnar det tillfälle, då Bembex med sin fluga håller på att gå in

i boet, till att fästa sin afkomma på stekelns byte. På den boplats jag undersökte sågs

ej heller Bembex rostrata hotas af någon annan parasit än Miltogramma, och dess härj-

ningar voro här ej på långt när så svåra som Fabre beskrifver från Rhönes stränder.

Det var t. o. m. ganska sällan som några fluglarver träffades i Bembex-hoen. Den, så-
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som det förefaller, onödigt omsorgsfulla stängningen, kan väl därför hos oss knappast

förklaras annat än som en inom släktet ärftlig vana, som förvärfvats i andra omgifnin-

gar, där mera svårartade parasiter gjort den nödvändig. Ferton har sett guldstekeln

Parnopes carnea hålla på att gräfva sig in i en sluten Bembex-håla,, men vet ej, om ste-

keln omsider nådde sitt mål.

30. Hanarna af Bembex rostrata gräfva nästan lika bra, men ej på långt när så

uthålligt som honorna. De äro också utrustade med lika många och nästan lika stora

gräfborst som honorna på framtarsernas yttersida. Såsom förut omtalats, pläga hanar-

na taga sig nattkvarter i öfvergifna hålor, som stå öppna. Men äfven i slutna hålor

ses hanarna ej sällan gräfva sig in framåt kvällen. Då i en sådan håla vanligen redan

förut finns en öfvernattande hona, finner man häri en naturlig förklaring till Dahl-
bom^ af Handlirsch betviflade uppgift, att flera individer ofta träffas i samma Bembex-

bo. I det följande erinras under Astata stigma om, att flera af de i lös sand gräfvande

arternas hanar ha vanan att gräfva sig tillfälliga och helt grunda gångar att tillbringa

natten i. Jag tror mig ha iakttagit åtminstone något sådant fall hos Bembex, i hvilket

hanen helt och hållet ensam hade gräft den gång, i hvilken han sökte skydd för natten.

Hanar blefvo sällsyntare efter midten af juli. Den sista hanen sågs 2 augusti,

medan honornas antal syntes oförminskadt.

31. Vid sitt besök i i?em&ea>kolonien fann Wesenberg-Lund, att flugor hemför-

des till boen endast på förmiddagen. Efter kl. l

/22 såg han intet byte hemföras, utan

steklarna sysslade endast med gräfningsarbeten. Såvidt jag kunnat finna, är denna

växling af steklarnas sysselsättningar på för- och eftermiddag beroende af temperaturen.

Steklarna bege sig på jakt endast i solsken och varmt väder, dock ej alltför varmt (se

n:o 29). I juli, då dagarna äro långa, utsträckes jakttiden, d. v. s. den tid då flugorna

äro i rörelse, till långt fram på eftermiddagen. Jag har i midten af juli, en varm dag,

då termometern ännu bortåt kl. 7 e. m. visade +24° i skuggan, sett Bembex hemföra

flugor så sent som kl. 6. Solen hade då vikit från boplatsen, men ännu efter kl. 6 sågs

en och annan syssla med nygräfning af hålor. Vid svalare temperatur denna tid på da-

gen plägar eljes ingen verksamhet i Bembex-kolomen vara synbar, hvilket ej hindrar,

att liflig verksamhet med gräfning kan råda under markens yta. Men sådana steklar,

hvilkas hålor man uppgräft under eftermiddagens lopp, irra ännu ganska sent sökande

omkring eller gräfva på den plats, där deras förstörda bo varit beläget, och tillbringa

sin natt i dessa påbörjade hålor.

32. Såsom under n:o 29 framhållits, plägar Bembex tämligen konstant förlägga

sin larvkammare till ett djup af 7—8 cm under markytan. (Undantagsvis har jag fun-

nit ett så ringa djup som 5 cm och ett så stort som 9 cm.) Då det föreföll mig vara

af intresse att få någon föreställning om den temperatur, som larven är utsatt för

under dagens olika delar, valde jag till en sådan undersökning en medelvarm dag i mid-

ten af juli, sedan under någon tid en tämligen likformig temperatur rådt. Det är att

märka, att kl. 6 e. m. hade solen en stund varit borta från boplatsen, samt att till de

uppgifna tiderna naturligtvis få läggas några minuter, som åtgingo för de särskilda

temperaturmätningarna.
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Omedelbart under sandens yta
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Det förefaller visserligen egendomligt, att temperaturen omedelbart under den
solbelysta sandens yta var några grader högre på morgonen än strax efter middagen,

men detta kan bero på att den förra mätningen verkställdes i något bättre värmeledande

material än den senare. Emellertid framgår såsom hufvudsak en temperaturväxling

af 12° under dagens lopp vid den nivå, på hvilken larvkamrarna pläga vara belägna.

Hade en mätning verkställts före soluppgången, hade växlingen antagligen visat sig

ansenligt större. För öfrigt böra naturligtvis dylika mätningar för att kunna tillåta

några allmängiltiga slutsatser omfatta en följd af dagar med växlande väderlek.

För att ge en föreställning om sandens värmeledande förmåga och följaktligen

för hvilken temperatur stekellarverna kunna vara utsatta, kan det i samband med det

ofvanstående vara af intresse att meddela några temperaturmätningar i en af Pom-
pilas fumipennis och rufipes jämte deras parasit aculeatus bebodd sluttning af ren sand

på kanten af landborgen vid Stora Rör på Öland. Då sluttningen var ganska stark

och större delen af dagen utsatt för solstrålarna samt därtill af omgifvande träd skyd-

dad för de flesta vindar, är det ej annat än hvad man kunnat vänta, att solvärmen där

visade sig nedtränga djupare än i den mera horisontella marken på boplatsen för

Bembex.

Mätningen ägde rum 23
/6 kl. 2,30 e. m. vid en lufttemperatur af + 24° i skuggan.

De två föregående dagarna hade det varit vackert och varmt väder.

1 cm ofvan den solbelysta sandens yta 4 32°

1 » under ytan + 52°

5 » » » + 40

7 » » » +34°

9 » » » +30°

12 » » » + 25°

15 » » » + 21°

Då de nämnda Pompilusarternas larvkamrar pläga ligga på ett djup af 4—8 cm
vertikalt under ytan, framgår af ofvan lämnade uppgifter den temperatur, för hvilken

de på denna plats kunde vara utsatta en visserligen icke alltför varm dag, men dock

tillräckligt varm för att man skall kunna förstå steklarnas obenägenhet för att vistas

på den brännheta sandytan.

33. En af de sista dagarna af min vistelse i närheten af i?era&ea>kolonien uppgräfde

jag ett antal bon för att få en föreställning om det typiska innehållet på larvens olika

utvecklingsstadier. Nedan anförda exempel torde vara tämligen typiska:

a) Bembex-l&rven, 5 mm, satt ännu på den l:sta flugan, en anthomyid, och hade

därtill i sin omedelbara närhet en ännu orörd fluga, en Lucilia. Larven höll på att ömsa

hud. i?em&ea>larven har öfverhufvud tydligare hudömsningar än jag eljes iakttagit

K. Sv. Vet. Akad Handl. Band 47. N:o 10.
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hos någon annan rofstekels larv. Huden afstötes hel och dragés sist öfver bakkroppens

spets.

b ) Bembex-laxv 7 mm. 2 oskadade flugor och 2 delvis förtärda.

c) Bembex-l&rv 10 mm. 10 oskadade flugor (Lucilia), 3 mer eller mindre för-

tärda lucilier,och 1 anthomyid (den först inlagda, såsom kunde ses af vingens och mel-

lanbenets ställning).

d) BembexAaxv 11 mm. 6 oskadade flugor (syrphider och lucilier); rester af 4.

e) Bembex-law 14 mm, höll på att ömsa hud. 8 oskadade flugor af skilda familjer;

rester af minst 4.

f ) Bembex-\a,Tv 22 mm. 13 oskadade och färska flugor af växlande storlek och oli-

ka familjer; rester af minst 10.

Beträffande de äldre larverna i boen e och f bör anmärkas, att då larven ligger

på en bädd af flugrester, på hvilka han då och då tuggar, dessa rester så småningom
sönderdelas till oigenkännlighet i små delar. I all synnerhet är så fallet, om larven

någon tid nödgas umbära färsk föda. Detta gäller t. o. m. om vingarna af de flugor,

som legat längre tid i cellen. Det är därför omöjligt att ens närmelsevis beräkna antalet

flugor, som en sådan äldre larv konsumerat. Knappast kan man heller genom försök

att i fångenskapen uppföda larven få ett tillfredsställande svar på frågan, huru många
flugor en Bembex-la,rv behöfver för sin utveckling. Frånsedt att detta naturligtvis i

hög grad beror på flugornas storlek, så kan ett dylikt försök visserligen upplysa om,

huru många flugor Bembex-larven kan förtära men knappast om, huru många han i verk-

ligheten får. Mina försök att uppföda unga larver ha ej slagit väl ut. Det var endast

larver i långt framskridet stadium, som jag lyckades drifva till förpuppning.

34. Ferton har iakttagit 1 hos Bembex oculata, att denna stekel ej alltid afbidar

äggets kläckning, innan ny proviant, dock alltid blott ett ringa fåtal flugor, inlägges.

Detta öfverensstämmer med min erfarenhet af B. rostrata, och i det föregående äro an-

förda några sådana fall (n:o 2, 22 och 33), i hvilka sannolikt mer än 1 fluga fanns i boet

före äggets kläckning. Men att döma af Fabre's motsatta erfarenhet skulle sådana

fall vara sällsynta undantag. Denna sak torde behöfva ytterligare profvas. Däremot

vill jag ännu en gång framhålla mina med Ferton's öfverensstämmande iakttagelser

beträffande »matandet dag för dag». Ett sådant förekommer helt säkert ej, utan större

förråd, än larven för tillfället kan förtära, inlägges på en gång med vissa mellantider.

Både Fabre och Wesenberg-Lund medgifva sig ha iakttagit något liknande, men
de anse det såsom ett undantag från regeln. Detta inläggande af förråd blir isynnerhet

tydligt, då larven är nära sin förpuppning, hvilket stekeln tycks kunna bedöma, enär

han då, såsom omtalas under n:o 16 och 18, efter att ha inlagt en slutportion åt larven,

stänger omsorgsfullt för att ej vidare öppna. I detta afseende förfar Bembex annorlunda

än Ammophila campestris, hvilken jag funnit2 besöka sin larv, ända tills denna spunnit

kokong. Men äfven mina undersökningar af Bembex-bon, där larven blott varit half-

vuxen, ha öfvertygat mig, att rostrata, liksom den af Ferton undersökta oculata, icke

matar sina larver i samma mening som de sociala steklarna. De större förråd, som på

1

1902, sid. 515.
2

1909, sid. 175.
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en gång inläggas, äro, såsom Fkrton framhåller, 1 en nödvändighel i klimat, 30m flera

dagar i sträck kunna lägga hinder i vägen för steklarnas jakt. Detta kan, som
j
m tror,

ej alltför kraftigt betonas. Medan de sociala steklarna, inbegripel vespiderna, som visa

den största likheten med Bembex, trotsa väderleken, om den blotl ej är alltför o am,
är däremot Bembex, i likhet med andra rofsteklar, i hög grad beroende af at1 vädrel är

i bokstaflig mening vackert. Det är påtagligen otänkbart, at1 en sådan art skulle kunna
bibehålla sig, om den hade den förmodade vanan att ej förse larven med flera byten

än som behöfdes för dagen. Första långvariga regnväder skulle då utrota hela kolonien.

Flera iakttagare framhålla, att en del af de inlagda förråden stundom ej lägges i

larvens omedelbara närhet, utan ett stycke utom hans räckhåll. Om, såsom åtminstone

ofta är fallet, stekeln själf tillbringar icke blott natten, utan äfven kvällen och morgo-
nen samt dagar med ruskig väderlek i boet, kunde man föreställa sig, att han i mån af

behof skulle lägga fram reservförråden för larven. Men mina uppfödningsförsök med
Bembex-\a,rYer i glasrör ha visat mig, att larven, om han börjar lida brist, själf strof -

var omkring, hvarför han, då reservförrådet oundgängligen behöfs, på egen hand skulle

kunna sätta sig i besittning däraf. Föröfrigt visar det sig, att han i brist på annan föda

börjar tugga på och sannolikt äfven förtär en del af de flugrester, som han förut ratat,

och på detta sätt låter det nog tänka sig, att han skall nödtorftigt kunna uppehålla

lifvet, till dess gynnsam väderlek åter inträffar.

Visserligen tror jag mig ha iakttagit, att, då ett förråd af flugor inburits i ett bo

den ena dagen, något förnyadt inbärande nästa dag ej förekommer. Men huru länge

det dröjer, innan stekeln kommer med nästa förråd, har jag ej kunnat utröna. Kontrol-

len häröfver kan ej utöfvas genom öfver ingången lagda märken, enär, som jag påvisat,

steklarna af hvarjehanda anledningar gå in i boet utan att medföra något rof. Därför

kräfves det nästan oundgängligen ett personligt öfvervakande, hvilket utan samverkan

af flera hvarandra aflösande medhjälpare är svårt att genomföra.

Däremot tycker jag mig vid granskningen af innehållet i uppgräfda i?era&ea>celler

kunna skönja en antydan om vissa (4?) perioder i skaffningen för hvarje bo. Den första

skulle omfatta inläggandet af den l:sta flugan, bäraren af ägget, samt åtminstone ofta

före äggets kläckning ännu en annan fluga.

Strax efter äggets kläckning, då larven nått en längd af 6—7 mm, inlägges ett få-

tal (2—4) smärre flugor. På dessa tycks larven få lefva, till han nått en längd af 8—12

mm, då den 3:dje perioden i skaffningen begynner, under hvilken på en gång inlägges

ett antal af 6—10 flugor af växlande storlek. Då detta förråd förtärts, torde larven

ha nått en längd af 18—20 mm, och tiden är inne för slutskaffningen, som plägar omfatta

ytterligare 10—15 flugor, både större och mindre.

Enligt denna beräkning, hvilken jag dock uttryckligen framhåller behöfva genom

långvariga iakttagelser pröfvas, skulle larven under sin uppväxt få ett antal af omkring

30 flugor. Möjligen är detta för litet tilltaget. Dock tror jag, att detta tal kommer
sanningen närmare än Fabre's uppskattning af ett 60-tal för hvarje larv. Så många

flugor ungefär beräknar han hvarje Bembex-\arv få, 2 då de äro af medelstorlek, sådana

1
189!», sid. 4.

2
1879, sid. 233.
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som Musca domestica och Eristalis tenax. Däremot tror han, att det blott behöfs 1-—

2

dussin tabanider, sådana han i Frankrike sett infångas af Bembex rostrata.

Beräkningar öfver rofvens antal äro alltid mycket vanskliga, då rof af så växlande

storlek ifrågakomma som hos Bembex rostrata här i Sverige. Dock tror jag mig i min
statistik öfver innehållet i Mellinus-cellen1 ha ett stöd för åsikten, att ett 30-tal medel-

stora dipterer borde vara tillräckliga för Bembex-laiven. Enligt mina beräkningar,

som i dessa fall ej äro approximativa, utan grunda sig på noggranna undersökningar

af en mängd Mellinus-ceWer, inläggas i hvarje sådan cell i medeltal ungefär 6 (något

mer) medelstora flugor såsom ett för larvens hela uppväxttid afsedt förråd. Några

jämförande mätningar af dimensionerna hos en Bembex och en Mellinus tyckas gifva

vid handen, att man kan anse volymen af den senare stekeln vara ungefär l

/7 af den förra.

Under förutsättning att bådas larver finge lika stora flugor, borde således en Bembex-

portion vara 7 gånger så stor som en Mellinus-^ortion, d. v. s. j5em&ea>larven kunde

göra anspråk på 42 stycken. Men då åtskilliga af de flugor, som ingå bland Bembex-

fodret, äro ansenligt större än de som ifrågakomma för Mellinus, bör antalet i samma
mån sänkas och torde då stanna vid ett 30-tal.

35. På grund af hvad som anförts i det föregående torde hufvuddragen af lef-

nadsvanorna hos Bembex rostrata kunna sammanställas på följande sätt.

a) Bembex väljer soliga, för vinden skyddade boplatser med sandig, men ej all-

deles vegetationsfri mark. Dess flygtid börjar i slutet af juni och fortgår under juli

och augusti, samt sannolikt så länge den varmare årstiden räcker.

b) Till hålornas gräfning åtgå flera dagar, och stekeln stannar därvid ofta mer
än ett dygn utan afbrott under markens yta, alldeles oafsedt väderlekens beskaffenhet.

Vid gräfningen håller Bembex sina starkt cilierade framtarser inåtböjda, så att deras

ändleder nästan beröra hvarandra, och rakar med samtidiga (ej växelvisa) rörelser

af båda frambenen på en gång sanden i kraftiga skurar bakåt mellan de bortre benparen.

Äfven hanarna äro väl utrustade för gräfning och gräfva för att bereda sig nattkvarter.

c) Bembex jagar dipterer af växlande familjer, vanligast syrphider, muscider,

anthomyider, tachinider och tabanider. Stekeln slår ner på det stillastående rofvet,

men paralyserar det i flykten med gadden. Stynget bibringas offret i halsen eller omedel-

bart därbakom. De paralyserade diptererna visa ofta i början lifstecken genom smärre

rörelser, synnerligast af mundelarna, och tydligare i mån af rofvens storlek. Några

tecken till våldsam behandling af rofven med käkarna kunna ej skönjas.

d) Bembex hembär sitt rof bröst mot bröst, fasthållet med mellanbenen, som
hållas hopslagna öfver flugan bakom hennes framåtvända hufvud. Hans metod att bä-

ra rofvet är densamma, som användes af de flugfångande Crabro-arterna.

e) Då stekeln öppnar den med lös sand tillstängda ingången till sin håla, fast-

håller han fortfarande rofvet på samma sätt och stöder sålunda blott på främsta och

bortersta benparen, medan han samtidigt gräfver med det förstnämnda på förut beskrif-

vet sätt. Just då han håller på att försvinna i gången, öfverflyttar han rofvet till bak-

benen, hvarvid en liten del af den förut bortskymda flugan för ett ögonblick blir syn-

lig bakom stekelns kropp. Af detta ögonblick begagnar sig hans parasit Miltogramma.
1 1903, sid. 64.
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f) Den i boet först inlagda flugan är alltid af någon mindre art, men kan vara

vald ur olika familjer. Denna fluga hvilar alltid på ryggen i cellen, och å.1 henne an-

förtros stekelns ägg, som i upprättstående ställning fästes vid sidan af hennes thorax,

omedelbart ofvan vingroten på samma sida. För att flugan ej genom äggets tyngd

skall stjälpas, har stekeln spännt ut hennes vinge på samma sida och tillika vridn om
och utsträckt samma sidas mellanben, möjligen för att hindra \ ingen att återtaga sin

hviloställning. Stundom inlägges ännu en mindre fluga i cellen redan före äggets kläck-

ning.

g) Larvens hufvud uppstår i den fria, upprättstående äggpolen. Den nykläckta

larven blir länge sittande i samma ställning som ägget, medan han äter af samma eller

af den närliggande flugan.

h) Under larvens uppväxttid inbär ej stekeln dagligen nya flugor, utan med sanno-

likt ej så särdeles regelbundna mellantider förråd af flugor, afsedda att räcka några da-

gar framåt. Förrådens storlek ökas i mån af larvens tillväxt. Medan de flugor, som
inläggas till den unga larven, äro mindre arter, förses äldre larver med en blandning

af både mindre och större. En inspektion af tillståndet i larvkammaren, sådan som är

vanlig hos Ammophila campestris, tycks åtminstone ibland förekomma. Efter inläggandet

af det sista och största flugförrådet, då larven är nära fullvuxen, stänges hålan för att

ej vidare öppnas. Denna stängning sker omsorgsfullare än livad förut varit fallet efter

hvarje nytt besök, i det en längre del af gången fylles med sand. Öfver ingången ut-

jämnas visserligen sanden, utan att boets läge dock därigenom blir synnerligen svårt

att upptäcka, åtminstone då det gäller mark med gles växtlighet.

i) Bembex har sannolikt ej flera larver att samtidigt uppföda i skilda hålor, utan

begagnar i stället sin från flugjakten lediga tid till att gräfva nya hålor. Gångens längd

är vanligen omkring 20 cm, och cellen ligger i allmänhet på ett djup af 7—8 cm under

markens yta. Såväl i de under arbete varande hålorna som i den uppväxande larvens

bo tillbringar stekeln natten samt dagar med ogynnsam väderlek. Hanarna söka sig

stundom nattkvarter i samma hålor.

Då Fabre först uppdagade Bembex 1 vana att inbära nytt foder i boet under lar-

vens tillväxt, voro inga andra solitära steklar med liknande vana kända. Numera har

samma vana påvisats hos Monedula punctata (Hudson), 1 Monedula surinamensis (Bré-

thes), 2 Lyroda subita (Peckham), 3 Ammophila campestris (Adlerz), 4 Ammophila Hey-

deni (Ferton) 5 och Stizus tridens (Ferton).'5 Oriktiga äro däremot de i litteraturen

förekommande uppgifterna om liknande lefnadsvanor hos Cerceris, Sphex, Mellinus,

Crabro IV-maculatus och Cr. cephalotes.

Medan Monedula surinamensis enligt Bréthes 7 öfverensstämmer med Bembex

icke blott däri, att den förser sin larv, i den mån denna tillväxer, med paralyserade

1 1892.
2 1901.
3 1898.
4 1903.
5 1908.
6 1910.
7 1901.
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flugor, utan äfven i att fästa sitt ägg på en af flugorna, har Hudson för länge sedan 1

uppgifvit, att Monedula punctata lägger sjtt ägg redan i den ännu tomma cellen och af-

bidar äggets kläckning för att sedan efterhand inbära paralyserade flugor, allt eftersom

den växande larven har behof af nya sådana. Detta bland rofsteklar eljes alldeles okän-

da tillvägagående har af Ferton 2 återfunnits hos den stritfångande Stizus tridens. E-

gendomligt nog har Ferton däremot funnit 3 Stizus jasciatus, som fångar gräshoppor,

gå tillväga såsom flertalet sphegider, i det den på en gång inlägger hela foderförrådet

samtidigt med ägget och definitivt sluter hålan, utan att afbida äggets kläckning.

Med afseende på Stizus tridens påpekar Ferton, att den öfverensstämmer

med vespidernas hela grupp i vanan att lägga ägget i den ännu tomma cellen, samt med
de sociala vespiderna i vanan att mata larverna efter hand som de tillväxa.

Astata stigma Panz.

Den för Ölands sandmarker mest utmärkande sphegiden är Astata stigma, som
där förekommer i en talrikhet, hvartill jag ingenstädes på fastlandet sett något mot-

stycke. Den bebor kolonivis sandbrinkar, där den urhålkar tätt intill hvarandra be-

lägna gångar, som användas år efter år, och af hvilka äfven andra steklar (se Diodontus

tristis) sedermera draga nytta. Den bebor äfven de sluttande marker af lös sand, där

i dessa trakter Pompilus fumipennis och rufipes samt Tachysphex lativalvis äro så van-

liga. Hanarna af Astata stigma, med sin i solen lysande, hvitgula pannfläck, äro sär-

deles i ögonen fallande på dessa platser, där de ständigt stryka omkring eller slå ner

på sanden i afbidan på honornas hemkomst. Påfallande är vidare individernas mera

om A. boops erinrande storlek, medan de i Norrland vanliga individerna äro ansenligt

mindre och vanligen bo enstaka. Någon artskillnad kan jag dock ej uppdaga. Öfver-

allt visar A. stigma den olikhet från boops, som jag redan förut 4 framhållit, att dess hå-

lor under provianteringen ständigt stå öppna, och att stekeln i samband därmed omedel-

bart bär in sitt byte, utan att först lägga det ifrån sig vid ingången, en vana hvari stigma

öfverensstämmer med vissa amerikanska arter.

Sickmann omtalar, 5 att han sett Dinetus pictus mot kvällarna gräfva sig en sär-

skild håla att öfvernatta i. Om de gräfvande individerna varit honor, kan det möjligen

misstänkas, att dessa hålor äro de första anlagen till de vanliga boen, ty de besläktade

Tachysphex-artema, och föröfrigt en hel mängd andra sphegider påbörja under efter-

middagen de hålor, som skola komma till användning under loppet af följande dag>

och tillbringa då i dessa mer eller mindre färdiga hålor natten. Men bland de i lös sand

gräfvande sphegiderna är det vanligt att få se äfven hanarna mot kvällen gräfva sig hålor

till nattkvarter. Detta har jag iakttagit hos Astata stigma, Tachysphex lativalvis, Bem-

1

1892.
2 1910, sid. 147.
3 1908, sid. 554.
4 1903, sid. 53.
5 1893.
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bex rostrata samt äfven hos Pompilus plumbeus, hvilken senare uris hanar, såsom jag

förut 1 omtalat, därjämte ofta ses flera tillsammans öfvernatta i yttre delen af honornas

hålor.

Psen pallipes Panz.

En bland de för Ölands sandmarker utmärkande egendomligheterna tycks vara

bristen på i stjälkar och märgfyllda grenar boende steklar. Fastän hallon och björn-

bär, de för ändamålet lämpligaste växterna, förekomma i ymnighet på dessa marker,

kunde jag under 2 månaders nästan daglig granskning blott finna en enda hallonstam

med anlag till stekelbo. Dock hade jag redan i sommarens början i mängd brutit af top-

parna af de i hallonsnåren kvarstående döda stammarna för att på detta sätt bereda

möjligen befintliga steklar tillfällen att i märgen gnaga sig gångar. Men ännu mot som-
marens slut stodo dessa utmärkta möjligheter till boplatser obegagnade. Kom man
däremot öfver till Refsudden på Smålandssidan om sundet, som där har sin smalaste

del, ej uppgående till 4 km, var det ej sällsynt att träffa bon af t. ex. Passaloecus gra-

cilis i hallonstammarna.

Det enda ofvannämnda undantaget var fyndet af en i en död hallonstams märg
utgnagd stekelgång, som innehöll en Psen pallipes, men eljes ingenting. Möjligen höll

stekeln vid denna tidpunkt, :9
/e? på att anlägga sitt bo genom att själf gnaga en gång

i märgen, och i betraktande däraf att gången i fråga såg ny och obegagnad ut förefaller

detta vara sannolikt, helst då, såsom ofvan nämnts, i dessa trakter inga gamla stekel-

gångar finnas att taga i besittning.

Enligt Westwood 2 lär Kennedy3 ha sett denna art inreda sina celler i halmstrån

på ett tak. Den insamlade bladlöss, i somliga celler ända till 100. Agget var fästadt

vid bakkroppen på en bladlus vid cellens botten. Nördlinger 4 fann boet i murket

pilträ och afbildar det. Sex celler lågo i rad, hvardera 8 mm lång. Giraud 5 har kläckt

denna art ur en Rubus-stam i början af september. Borries 6 uppger, att den bygger

i gammalt trävirke. Nielsen 7 slutligen fann ett bo af denna art i en torr gren af en

rosenbuske. Nederst fanns en cell af 10 mm:s längd och ej bredare än gången själf

(4 mm). Denna cell innehöll en hona. Därefter följde ett märglager af 3 mm:s tjocklek

och en 9 mm lång cell, innehållande en hane. Nielsen uppger, att larvens spanad,

som hos andra pemphredoniner, utom Ceratophorus, blott utgöres af en kort krans

under cellens lock, hos Psen nästan når ned till cellens botten. Af egen erfarenhet

kan jag dock häremot invända, att åtminstone hos Passaloecus gracilis en vidlyftigare

larvspånad plägar förekomma i cellerna. Denna stekels larv förbereder sig till sin för-

1
1906, sid. 11.

2
1840, vol. II, sid. 197

3
1838, sid. 14—18.

* 1848, sid. 270.
5

1866, sid. 470, anm.
1897.

1 1900, sid. 269.
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puppning genom att sammanspinna några gruskorn i botten af cellen till en liten klump,
en spanad som egentligen blott är en fortsättning af ett mycket tunt lager, hvarmed
man kan se hela cellens insida beklädd. Upptill, under skiljeväggen till ofvanbelägna

cell, spinner dock larven ett fastare, pergamentartadt lock, som tunnas ut nedåt och

öfvergår i den nämnda tunna väggbeklädnaden.

Diodontus tristis v. d. Lind.

Om denna art uppger Dahlbom, att den bygger i sand och samlar bladlöss på
alarnas blad. Nielsen 1 har sett både denna art och D. minutus kolonivis bebo lodräta

eller svagt sluttande sandväggar. Båda äro duktiga gräfvare, som lösgöra sanden med
mandiblerna och feja bort den med benen. Gångens längd växlar hos båda arterna

från 1,5—4 cm. Blott en cell finnes, föga bredare än gången, innehållande 8—10 små
gula bladlöss. Nielsen förmodar, att Diodontus-arterna,, emedan de bygga i marken,

i olikhet med de i trä eller stjälkar boende pemphredoninerna skulle förfärdiga en ko-

kong. Sedermera2 har han vid fyndet af en större koloni af D. tristis funnit denna för-

modan bekräftad. Steklarna bebodde en affallshög från en trädgård och begagnade sig

af ihåliga växtstjälkar och grässtrån såsom ingångar till cellerna. Kokongen var spet-

sigt äggformig, mjuk, af en ljus spanad, i hvilken på yttersidan inblandats jordklumpar,

småsten och foderrester.

Själf fann jag D. tristis vara mycket vanlig på Ölands sandmarker, där åter den på
fastlandet så vanliga D. medius tycktes vara sällsynt.

1. På några flygsandskullar väster om vägen mellan Isgärde och Stora Rör träf-

fades genom ras uppkomna små lodräta brinkar, genomborrade af labyrintiska gångar,

som beboddes af 3 olika slags steklar: Astata stigma, Diodontus tristis och Lionotus to-

mentosus. Den förstnämnda stekeln torde varit upphofvet till de flesta af dessa gångar,

och helt visst voro de ett verk af otaliga generationer. Sedermera hade de två andra

steklarna funnit gångarna bekväma och afpassat dem för sina ändamål, D. tristis sär-

skildt genom att använda dem till ett slags förstuga och från någon punkt i deras inre

själf utgräfva sina betydligt smalare gångar. Framför brinkarna svärmade nästan stän-

digt en mängd Diodontus-ha,na,r, som afbidade honornas hemkomst och slogo ned här

och där på sandväggen, dock utan att intränga i gångarna. Stundom sågs en och annan

hona komma hemflygande, och parningsscener utspelades. De små hanarna fasthöllo

sig länge med mandiblerna kring de ansenligt större honornas hals, livarvid spetsen af

deras bakkropp knappt nådde bakom midten af honans.

Honorna hemburo i flykten små bladlöss, som höllos med mandiblerna. De voro

vinglösa, brungröna och rörde benen ganska lifligt, men kunde ej gå. Det var svårt

att finna cellerna i den labyrintiska oredan af ^staia-gångarna, men då jag förut3 funnit

1

1900, sid. 275.
2

1904, sid. 11.'}.

s
1906, sid. 34.
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D. medius anlägga flera celler utmed en gemensam hufvudgång, förmodar jag, at1 ii

också är fallet med tristis.

2. På många andra platser träffades sedermera bon af Liknande beskaffenhet,

d. v. s. i sandbrinkar, där Astata stigma urhålkat gångar. Däremot såg jag ej D. In k

gräfva hålor i horisontell mark, såsom dess större släkting D. medias har för sed.

3. I väggen af en gammal stenlada vid Ryd i Glömminge träffades åtskilliga indi-

vider af denna art boende. De begagnade sig af de gångar som Colletes davesiana något

föregående år gräft i den lerhaltiga sand, hvarmed stenarnas mellanrum voro fyllda,

men, såsom det kunde ses af den utanför ingången utkastade sanden, de hade äfven här

i väggen af de för deras ändamål alltför vida Co^etes-gångarna gräft sina egna, mindre

gångar.

Diodontus in in ut us Fabr.

Om denna art uppger Borries, 1 att den blott anträffas på sand och besöker med
bladlöss besatta örtartade växter.

Själf har jag funnit den på en sandås utanför Norrköping samt på Öland på samma
lokalitet som förutnämnda D. tristis, med hvilken den förekom blandad, men icke på
långt när så talrik, från början af juli. Den kom flygande med små bladlöss och kröp

med dem in i gångar i de små lodräta brinkarna. I öfverensstämmelse med stekelns

oansenliga storlek voro gångarna mycket smala. Stundom öppnade de sig på brinkens

yta, i hvilket fall de voro helt och hållet gräfda af denna stekel; ej sällan åter öppnade

de sig ett stycke in i gamla af Astata stigma bebodda och säkert ursprungligen af denna

stekel gräfda gångar.

De bladlöss, som setts hemföras af denna stekel, ha varit bevingade. De ha ej

röjt några lifstecken.

Rhopalum clayipes L.

Om denna arts bobyggnad och kokongspinning lämnas meddelanden af Ver-

hoeff, 2 som uppger, att denna stekel till foder åt sina larver insamlar muscider. I boens

anordning i ihåliga stjälkar och fina, märgfyllda grenar kan skönjas en öfvergång mellan

serie-anordning af cellerna till förgrenad gång. Kokongen är hvad han kallar »Ein-

schlusscocon », d. v. s. mellan cellväggen och kokongen finnes ett mellanrum, och i ko-

kongväfnåden äro inneslutna delar af omgifvande cellvägg.

Borries3 uppger, att arterna af släktet Rhopalum bebo björnbärs- och hallonstam-

mar samt andra med märg utrustade växtstjälkar, dock sällan upprätta, utan helst

gamla, på marken liggande. Cellerna ligga i rad och åtskiljas af märgsmulor; dock har

han funnit bon af Rh. tibiale i tjockare hallonstammar, där utrymmet tillät anläggningen

1 1897.
2

1891, sid. 53; 1892, sid. 724.
3

1897.
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af sidoceller utmed en hufvudgång. Boet af Rh. clavipes har han funnit i en torr, afbru-

ten askgren, där cellerna lågo i rad i märgen, men han omnämner äfven fyndet af denna

arts bon i Cynips-galläpplen. Medan hän funnit Rh. tibiale samla myggor, utgjordes

däremot foderresterna i det nämnda clavipes-hoet af en Psocus-art.

Enligt Nielsen 1 skulle uppgiften om psocider såsom foder hos denna art ha bekräf-

tats af Wesenberg-Ltjnd. Själf har Nielsen i denna arts bon funnit små myggor af

mycetophilernas och cecidomyinernas grupper. Han afbildar och beskrifver också

olika slags bon från de enklaste, i ihåliga stjälkar eller i smala kvistar af ask och fläder,

där cellerna äro radvis anordnade med skiljeväggar af från väggarna lösskrapade smu-

lor, till de mera komplicerade, efter förgreningssystemet anlagda, i märgen af tjockare

grenar. Bouwman har i Holland funnit denna arts bon i vassrör. Fodret i cellerna

utgjordes af Psocus bifasciatus. Till jämförelse kan nämnas, att den amerikanska Rh.

rubrocinctum af Peckham 2 befunnits anlägga sina bon i hallonstammar, medan Rh. pe-

dicellatum bebodde små hål i en gammal stubbe. Båda arterna insamlade myggor som
foder.

Till hvad som är kändt om släktet har jag knappast något nytt att tillägga ur egen

erfarenhet, enär min bekantskap med detsamma är af mycket flyktig beskaffenhet.

Blott en enda gång, w
/7, har jag på Öland haft tillfälle att iakttaga en Rhopalum clavipes,

som med någon liten börda mellan benen sökande flög utefter kanten af ett mycket

gammalt halmtak. I ett af stråen kröp stekeln in. Då jag var alltför ifrig att ej låta

honom undkomma, råkade jag vid halmståets framdragande skada både stekeln själf

och isynnerhet hans rof, som utgjordes af en mycket liten, gulaktig mygga. Något

annat träffades ej i halmstrået, men möjligt är, att det murkna strået blifvit afslitet,

och att cellen funnits i dess kvarsittande del. Förgäfves återsökte jag arten såväl på
samma som på andra, liknande platser.

Entomognatlius brevis v. d. Lind.

Den enda uppgift jag funnit i litteraturen om denna arts lefnadssätt är Borries'

meddelande, att den träffas på sand och sandiga vägar i juli och augusti. Såsom jag

förut framhållit, kan man af formen på pygidialfältet hos denna art sluta sig till att han

gräfver sitt bo i marken.

1. Den första gången jag anträffade Entomognathus var vid Ekerum på Öland, 22
/7,

men fyndet gaf ej någon antydan om hans lefnadssätt, ty han träffades blott på floc-

karna af Laserpitium, och jag sökte förgäfves någon boplats i närheten.

2. Något mera upplysande blef ett fynd -y
7 vid Stensö, söder om Kalmar. Där

sågos flera honor af Entomognathus med crabroniners vanliga pendlande flykt sökande

flyga utefter den branta väggen af ett i grusblandad jordmån gräfdt dike. Några sågos

intränga i små gångar med mycket trånga öppningar, möjligen tillhörande Diodontus

minutus, som bodde på samma plats. Dock stannade de där så få ögonblick, att det ej

' 1900, sid. 265.
2 1905, sid. 74.
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kunde misstänkas, att de tagit någon af dessa gångar i besittning. Samma var för-

hållandet vid en annan fyndplats i samma trakt, nämligen de branta väggarna af ett

grustag. Emellertid framgår, att Entomognathus hör till de steklar, som förlägga ingån-

garna till sina hålor i nära vertikala ytor eller brinkar, pu samma -ätt som Hoploordbro

IV-maculatus.

3. % hade jag ett nytt tillfälle att besöka samma plats och fann älven da flera

Entomognathus-individer krypa in i mycket små ingångar till sina hålor. En af dem
fångades med bördan af en liten jordloppa, som fasthölls med mellanbenen och trycktes

mot stekelns bröst. Förgäfves söktes däremot stekelns cell i den med groft grus och

stenar blandade sanden, sedan gången följts ett tiotal cm från brinkens yta. Som jag

befann mig på resande fot, tillät tidens knapphet ej den erforderliga noggrannheten

vid framgräfningen, nödvändig isynnerhet i sådan jordmån, där inblandade större stenar

föranleda så plötsliga och tvära böjningar af gången, att den ej på vanligt sätt låter

sig sonderas.

4. En ny koloni af Entomognathus, boende rätt långt från de förutnämnda, träf-

fades 13

/8 vid Stensö. Liksom de förut anträffade var den fåtalig. Hålorna voro äfven

här gräfda i en liten sandbrink, i detta fall belägen i en sluttande vägsida. Som förut

framhållits, voro ingångarna mycket små. Flera steklar sågos komma flygande med
sitt rof fasthållet med mellanbenen för att efter några ögonblicks pendlande flykt fram-

för ingången fördjupa sig däri. Af samma skäl, som meddelas under n:o 3, kunde jag ej

heller denna gång gräfva fram några celler. Däremot lyckades det mig infånga en ste-

kel med hans rof i det ögonblick, då han höll på att krj^pa in i gången. Rofvet var i

detta, liksom i förra fallet, en liten jordloppa, rödbrun till färgen. Då sålunda samma
slags rof anträffats i rätt långt från hvarandra skilda kolonier, kan det ej anses vara en

tillfällighet eller en lokal vana, utan haiticider torde kunna anses som denna stekels

regelmässiga byten. Därmed har det ringa kända antalet skalbaggfångande rofsteklar

fått en tillökning, och särskildt har därmed crabroninernas mångfrestande grupp blifvit

känd för en ny artvana i afseende på val af rof. Medan flertalet arter inom denna un-

derfamilj samla fluglika dipterer af mycket olika slag, fånga andra myggor, harkrankar,

dagsländor, psocider, bladlöss, hemipterer af miridernas familj, mikrolepidopterer, my-
ror, parasitsteklar och jordloppor. En sådan betydande växling i valet af rof tyder på
en hög grad af anpassningsförmåga, en förmåga, som äfven framträder i den ansenligt

växlande bobyggnaden.

De jordloppor, som jag funnit infångas af denna art, tillhöra Longitarsus luridus

Scop. enligt benäget meddelande af ingeniör J. B. Ericson.

Crossocerus denticnis H. Sch.

Denna lilla art träffades boende i väggen af en gammal stenlada, hvarest den

lerhaltiga sand, med hvilken mellanrummen mellan stenarna voro fyllda, under en

följd af år blifvit genomkorsad af labyrintiska gångar, ett verk af en Colletes, såsom de

talrika kvarliggande cellerna utvisade. Colletes davesiana bodde fortfarande i en del
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af dessa gångar, hvarjämte Diodontus tristis och Agenia hircana åtminstone begagnade

ingångsöppningarna, medan de däremot ur Oo?/etes-gångarnas väggar själfva urhålkat

celler mera afpassade för deras egen storlek. Så var äfven fallet med Crossocerus.

Nedanför väggen stodo snår af slånbuskar, och utefter dessas nedre del, ett 20-tal cm
öfver marken brukade Crossocerus-honorim i sakta flykt sväfva fram under sökande

efter byte. Bytet utgjordes af mycket små fluglika dipterer.

Thyreopus peltarius Schreb.

I ett föregående arbete 1 har jag beskrifvit den af Thyreopus cribrarius använda
jaktmetoden. Th. peltarius visar en liknande vana. Denna art bebodde en gångstig,

som gick öfver en sandig mark vid Stora Rör på Öland. På dessa sandmarker är en

Thereva-art med snöhvitt ludna hanar vanlig. Under solheta dagar pläga dessa hanar

i yrande dans stiga högt upp i luften för att därefter plötsligt låta sig falla rakt ned till

marken, påfallande lika sakta dalande snöflingor. En utefter gångstigen på omkring
1

2 meters höjd flygande Thyreopus peltarius stannade vid anblicken af en sådan på
marken hvilande Thereva-hane, stod några ögonblick som en falk stilla i luften och slog

så plötsligt ned på flugan i en riktning, som bildade ungefär 45° vinkel mot den vågräta

marken. Hans rörelse därvid var så förvånande snabb, att han bokstafligen försvann

ur min åsyn för ett ögonblick och först åter kom till synes liggande på ryggen på marken

och med gadden instucken i flugans bröst. Fallet är af intresse att anföra, enär crabro-

ninernas förmåga att paralysera sina byten med gadden af vissa författare blifvit be-

stridd.

1910, sid. 55.
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