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Inledning

Dcn 3 juli 1990 besё ktc andreforfattarcn Batfors_

。mradct vid Dalalven i nOra Uppland,framst br

att lcta cfter knapparc. Darvid utnytlades OCkSa

bclysning nattctid mcd ficklampa br att om ma―

ligt fa tag pa imagines av knappama som gama
kryper omkring pa sitt utvecklingsvirkc i mё rker.

Pa undcrsidan av en ingertJock gren av en
vindfalld asp upptacktcs kl.23.30 ctt par av lang―

honlingen L′ ′9ρ
“
s′′72ε′′′αr′s(Paykun,1800)j′

`″
ノα Pa grund av b五 standc dd ttOrdes inga

forsё k att narlllare klarlagga bi01ogin mcn ttndCt

anmaldes till Bengt Ehnstrё m vid Databankcn fё r

hotade dJur vid Sverigcs lantbruksuniversitet

Lokalen bcsё ktes den 5 september av fё rstcfOr―

fattaren br att om maligt klarlagga bi010ginお r

alteno Nagra till syncs lampliga vindfanda aspar

(VaraV en uppenbarligen ar samma sOnl parettogs
pa den 3 juli)undersё ktcs noggrannt och cfter

nagra tirnmars sё kandc patraffades larver som

nlisstanktes tillhё ra L′ゴ9ρ
“
s′夕′ε′夕′α′′s Larvma―

tcrial och angripna grenar fOrevisadcs fOr bl a

Bcngt Ehnstrё ln samma dag och undcr h6stcn har

ytterligare matcrial insanllats pa ett par lokaler i

Uppsalas omgivningar av Ehnstrё m och Hcnrik

wanin sOm Ocksa lyckats klacka nagra excmplar

av L ′lr77Cr′′αrlrs Aven ur Batforsmatcrialet har

ctt excmplar klackts mcn dcssutom ctt cx av den

narstacnde L`′ 9ρfrs′
`わ

rr′ Oslrs(L.).

Historik ёver tidigareり nd

Tidigarc har artcn med sakcrhct endast tagits vid

ett tillぬ lle i Sverige,namligen i juli 1902 vid

Bcnnebol ca 4 mil NO Uppsala i uppland Enligt

Ringscnc(1913)hade Vintern innan avverkats di―

vcrse adla lovtrad, bl a lind, pa vilkct tradslag

arten togs i 2 excmplar. Ett av dcssa fё rvaras i

Bohcmans samling i Riksmuscum.Arten tas dock

upp redan av Grill(1896:324)som anger''Sve―
rige enligt Paykull och Schё nherr''.Nagra belagg―

excmplar fran dcnna tid ar dock inte kanda.

Artcn ar tagcn 2 juli 1940 i sё dra Finland i ctt

excmplar pa ett“ peltrad(Pッ″ンS″αJIts)vid Lo可 a

Kaikuma(4 mil V Helsingfors)och brCkOmmer
myckct sallsynt i McHaneuropa och Ryssland

(Bl′ &MChl 1989).De kanda ttnd10kalema i
Norden visas pa kartan i Fig.1.

Manga brsok att atednna anen har』 ortS i

Benncboltraktcn,men utan framgang(Lundbcrg
1978).En orsak kan vara att flcrtalet letat pa lind

trots att bl a Horion (1974: 176-177)anger asp

och poppel som vardtrad.Horion angcr att en or―
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Fig. l. Kiinda fyndlokaler for Leiopus punctulatus (Pay-
kull) i Norden.

Known records of Leiopus punctulotus (Paykull) in Fen-
noscandia.

sak att arten kopplats till lind kan vara fcirvflxling
med den niirstAende Oplosia fennica (Payk.).

I Sverige har Leiopus punc'tulatus ansetts till-
hdra urskogsreliktema och troligen redan vara ut-
dcid i landet (Ehnstrdm & Wald6n 1986: 295).

Identifiering

ιι′opン sρ
“
″ε′

“
′α′′s liknar den narstた nde L ″

`―
わtr′οs′s som ar Vanlig i Syd― och MenansvcHge

(funnen i samtliga landskap inklusive G. Sandё n

upp t o rn Vastinanland och dessutom i Halsing―

land)De bada artema skitter sig bl a iお りandc
karaktarcr:(1)′ 夕′ε′′′αrン S ar klart tecknad i svart

och vitt rned tva svarta tvarband pa tackvingama;

κ′わfr′οs′s ar incr diffust tccknad incd smalare och

svagarc band i badc framrc Och bakre delen,far―

gen ar vitgra och brunsvart;(2)sidotaggcn pa

halsskёlden hos ′
`わ

ン′οs〃 s ar langre Och spctsi―

gare, nagot bakatriktad samt belagen tydligt

bakom nlittcn av halsskё lden.Karaktarerna fram_

garav Fig 2-4,pa vilka aven dcn snarlika Oρ ′θsブ

“ル 4′たα medtagits.

Blologiska lakttagelser

Angreppen vid Dalalvcn studerades pa tva aspar.

Dcn cna hade vindfallts aret innan(1989)och lag

tvars ёver en svacka i en glanta i blandskog.Topp―

dclcn av kronan hade dёtt rnedan aspcn stod och

hade ganlla angrepp av langhomingen A(ヽ α71′ /1ο dc―

″ιs c′αν″′s(SChrank)OCh i barkcn fanns klackhal

av barkborrar av slaktct乃 )p9ρ 力′ο′′s Pa friska

delar av stammen patraffadcs sma larver,och aven

nagra i puppkammare,av langhomingen Sα p`′
‐′α
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Fig.24. Habitus. - 2. Leiopus punctulatus (Paykull). - 3. L. nebulosrs (Linnaeus). - 4. Oplosia fennit'a (Paykttll)
Exemplar ur Lantbruksuniversitetets samling. Foto: Rune Axelsson.



ρ
`ア
メわ′

・́
rα (PallaS),Samt pa ctt parti starka angrepp

mcd bade fun_Och halvvuxna larvcr av langhor_

ningen χν′οr″′ε/1ン s″ンSrJε′s(L.).Pa en gren med
halt fastsittande bark konstatcrades angrcpp av yt―

tcrligarc en langhoming, nanlligcn Obrプ ン″, εακ―

r力α′・レιィ771(L.)

I stambarkcn fanns ocksa imagines(bada kё _

nCn)aV barkborren xッ′
`わ
θrン s crypr9ρヵαg夕s(Rat―

zeburg).

L′′ο′frs― larver kundc varken hittas i stamdelen

ener i grenarliggandc pa backen Darcmotlycka―

dcs dct battre nar halvtorra grcnar(locklek 2-4

Cm)i krOndelen ovan backcn undcrsё ktes(Fig.5).

I dessa konstaterades angrepp mcd halv― och full―

vuxna larvcri fOrberedda puppkammarc.Larvema

levde i karakteristisk svart bastbZark och dc fu‖―

vuxna farade i en del fall splintcn.Puppkammaren

hade anlagts undcr hard ytbark Ett fttskt flyghal

i en gren tydde pa att angrcppct kan ha skett redan

da aspen stod pa rot Angrcppsbilden framgar av

fotot pa en puppkammarc(Fig.6)

Den andra aspen,soln lag nagra hundra meter

fran dcn fё rsta,hadc vindfants for 3-4 ar sedan.

Algar hadc gnagt av dcn mcsta barken pa bade
grcnar och undersidan av stammcn.Pa krondelen

hade algama inte komnlit at ёversidan av stam‐

mcn och i anslutning till cn puppkammarc av Sα―

ρ
`′

ゼα′′′ヵ
`rα

 fanns ocksa en fullvaxt ι
`′

9ρ′s―

larv som gnagt cn grund puppkammarc i splinten.

Denna lag under lё st sittande anmarkningsvart

torr bark.Stammcn var har 15 cm lock.I anslut―

ning till en kvistknagg med kvarvarandc bark

fanns aven 3 halvvuxna lar17er.

Bada aspama lag i glantor Och dc patraffande

angreppen fanns i solexponerade delar.

Under hё stcn 1990 har arten eftersё kts pa
manga 10kaler i Uppsala― traktcn av Bcngt Ehn―

strё m,framst pa hyggen Endast i ett fan,ca 15

km NO om Uppsala,samt annu en 10kal nara
Ringselles ttndplats vid Bennebol,har laⅣ er pa―

traffats i 2-5c,l grova grcnar.Tva av dessa larver

fOrpuppadcs efter fё rvaring i kylskap undcr cn

manad och puppoma klacktes redan eier 8 dygn
i23° C.Ett par exemplar klacktcs dcssutom i slutct

av januari etter att ha brvarats utomhus till nyar

av Ehnstrёnl och Hcnrik Wanin.

Uppenbarligen torkar vindfallda aspar pa hyg―

gen alldeles for snabbt ut och dct ar mttligt att

det ar gynnsanlmare fOr arten i vindfallda aspar i

bcstind rcspcktivc att huvuddclen av angrcppcn

kanskc skeri kronorna pa stlcnde aspar.Dctta far

kolllinande undersёkningar ge svar pa.

Leiopus punctulatus dterfunnen i Sverige l3l

Fig.5.Vindfalld asp Vid Batfors 5 1X.1990 1 dё da gre―

nar i nlitten av bildcn fanns angrepp av L′ J9′′s Foto:
S Lundberg

Windfallen aspen trcc at Batfors 5 ix.1990. Lawae of
ι

`′
9ρ

“
s′ン″ι′′′α′′s(Paykull)and L ″′わン′οs′s(L)

wcrc found in dcad branches in thc ccntral part of the
plcturc.

Ur matcrialct fran Batfors har endast cn ιιブ9ρンs

′夕′ε′夕′αr′s klackts i slutet av januari efter intag―

ning i vame dcn l nOvcmber,Inen dessutom in―

tressant nog aven ett excmplar av L`′ op′s″ιわ′′ο―

s″s Dcnna art har i Sve五 ge klackts ur ctt stort

antal lёvtrad, aven asp, mcn i detta fan tidigare

ur en gren mcd fuktig bark liggande pa backcn

(Lundberg pa Gotska SandOn).Hur Vanligt det ar
att bada artema lcvcri samma grenar och om den

mycket anmannare Zj 72′ b′′Os“ s ockSa kan kon_

kurrcra rncd L′ ′71ε′ン′α′Irs i aspgrenama far ocksa

framtida undersё kningar klarlagga

Lart7er har tillvaratagits och vissa skillnader

konstaterats vidjamおrelse med larvcn av L″
`b′

―

′οs夕s.Eventuell beskrivning av larven kommer att

goras i annat sammanhang

Det bёr papckas att Batfors_。 mradet sedan hё s―

ten 1990 ar skyddat som naturreservat med insam―

lingsfё rbud fёr inscktcr.

ι′ブρ′ンsρ′ηCr′′α′
“
s bёr mcd stor sannolikhet

kunna patraffas pa flcra lokaler i sydOstra Svcrige.

Vi villtacka framst Bengt Ehnstめ m brttalp bade
med litteraturuppgiftcr och kompletterande upp―

gifter om arten samt Runc Axelsson br ttalp med

foton.
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3cm
Fig. 6. Puppkammare av Leiopus punctulatus (Paykull) i aspgren frAn Uppsala{rakten. Foto: Rune Axelsson.

Pupal chamber of Leiopus punctulatus (Paykull) in an aspen branch.
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