
Hylesinus olciperda Fabr. (Col. Scolytidae)
En tiversikt 6ver artene ftirekomat och levnadaeiitt i Sverige

.4.v

TEURE PALM

Denna barkborre iir beskriven frin Nledelhavsomridet. diir den siiges ha
sin huvudutbredning och siirskilt ftirekomnra i olivtr:id, men den iir av
gammalt ocksi kiind frin Svdryssland, Iiaukasus och s1*dliga liisteuropa.
Llnge norrut - i llellaneuropa. England och Danmark - har arlen spora-
disk fiirekomst och anses vara sillsynl. Som viirdtriid uppges, fiirutom oliv-
trid, :rsk, syren och liguster samt undantagsvis bok. l,Itomlands angriper
arten siYiil stammar av un6;triid som grenved.

Det ftirsta siikra svenska fyndet av Hulesirurs oleiperdo gjordes den 15/7
1946 vid ^{lnarp i Skine vid hirvning i parken under gamla ltivtriid iPalm
1941 s.205).1 Den 9/6 1953 fann jag arten pe n1'tt i )Iiilardalen (Upl. Over-
grans sn), likalcdcs i garnmal liivskog, och pe hdslen suurma flr dess tiver-
givna Singsysten i frin askkronorna nerblista torrgrenrr och i klena ask-
stammar. som rtijts bort vid en ikerkant (Palm 1954 s. 28). Nigra Ar scnare
rapporlerar Stig Lundberg (1961 s.68). att han konstalerat barkborrcn vara
mycket utbredd i Stockholmstraklen pfl gamla askar, d5r den fiirelriidesvis
lever i lrddens fina, nedhflngande grenar och ofta fiirorsakar, att dessa diir.
Enligt Lundberg skulle utlecklingen normall vara 2-ririg och 6vervintringen
ske som larv. Samma ir omtnlar Tor-lirik Leiler (1961 s. 208), alt han ocksi
antrdffat arten i friska askkvistar i huvudstadens omgivningar, bide i deras
upplands- och siirmlandsdel. Yid en cxkursion, som jag sommaren dirpfl
tillsammans med Stig Lundberg gjorde i \hlardalen nigon mil so Enkiiping,
letade vi sirskilt efler angrepp av Hglesinus oleiperckr. \'i fann sidana -de flesta gamla och iivergivna 

- 
pA itskillisa platser och praktiskt taget pi

alla gamla askar som understiktes, ej blott diir asken viixle som skogstrad
ulan ocksA pi enstaka trid i all6er. rid k\-rkor, girdar etc. .{.rten svnes alltsfl
ha slor utbredning i \ftilardalen. rarom ocksil vittnar senare rapporterade
f1'nd frln \-iisterAstrakten (\'stm.).

Slutligen har jag sommaren 1964 pi Gotland funnit ulbrcdda angrepp av
Hglcsiruts oleipenla. Niira liatthamra pi iistra sidan av iln y[xer pi alltftir
torr mark en del allFtrid :rv ask. De har elt ov:ixtligt rrtseende, och niir jag

l Enligt en nolis i Ent- Tidskr. 1907 s.96 skulle arlen redan i juni 1899 ha plhiiffats
i samma landskap vid Klinta nim Ringsjdn, en uppgifl som dock ej medta8it! i 1939 trs
nordiska skalbaggskatalog, fdrmodligen pl grund av alt beleggexemplar ej kunnrt Ater-
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den 22/7 understikte dem, befanns de i stor utstreckning vara angripna av
barkborren. \Iflnga fina grenar och kvistar i tr[dens kronor var avtorkade
och d6da, medan iinnu grdna smagrenar, 1-2 cm grova och siirskilt 2-iriga
skott, uppvisade pAgiende angrepp. I gingarna fanns nistan fullvixta larver,
alla av samma storlek, och fragment av d6da moderdjur. Ur hemtagna gre-
nar klecktes 5-1518 imagines i stort anlal. Ett par av de ovextligaste traden
hade i nedre delen av stamnen, dir barken var tjock och skorpig, pabiirjade
angrepp av Hglesinus crenatus l-abr. Sannolikt skulle askarna inom n6.gra ffl
Ar komnra att helt avd6. I oleiperda-gingarna pitriiffades larver av Dasytes
plumbeus lliill. samt imagines av Dromius 4-notetus Panz. (derav ett ny-
klickt ex.), Rftinosirnus pllnirostris Fabr., Iissodema cutsot Gyll. och /-.
1-pustuletum trIarsh., alla rovinsekter (och/eller avfallsitare).

De under senare rir gjorda svenska fynden av flylesinus oleiperda lydet
pA, att arlen l,inge tillhiirt vir fauna och inte sorn man genom de fiirsta
skinska fynden mOjligen kunde tro blott tiUfailligt infiirts. llan kan emeller-
tid inte utesluta, atl den pe sistone blirit vanligare och hiller pa att utbreda
si8, eftersom den larit helt okind ftir de ildre sko8sentomologerna. I det
sammanhanget fiirtjrinar nemnas, att den nyligen ocksa uppteckts i Norge i
tunna, avhuggna askgrenar i Ostfold pi Oslo-fjordens tistra sida (Bakke 1963
s. 124).

Pfl alla nordiska lokaler har vrirdtridet varit ask, som f6retriidesvis an-
gripits i de 6ldre triidens ennu griina smagrenar. Nlera siillan har angrepp
konstalerats i grenarna pe unga askar eller pA nyss avhuggna grenar och
smi.stammar- Barkborren fordrar alltsi frisk eller nistan frisk ved och torde
pe grund av sin litenhet framftir allt vara hdnvisad till tunnbarkisa tred-
delar. Den synes vara mera primir in llglesinu.s crenatus Fabr. och Il.
/r(cini, och det kan mycket viil tinkas, att den genom fiirsvagning av ask-
kronorna kan fiirbereda angrepp ay de blda stiirre arterna. .{v H. oleiperda
angripna grenar dtir nestan alltid, bland annat pi Srund av de tverstellda,
splinten djupt firande modergAngarna, som snabbt avskir vfltskestrdmmen.

Om artens utvecklingsfdrhlllanden f6religger nAgot divergerande uppgif -
ter. Enligt utldndska iakttagelser skall generationen vara l-Arig och aiver-
yintringen ske i larvstadiet. Aven Lundberg (1.c.) och Leiler (1.c.) har kom-
mit till den uppfaltningen, att larverna iivervintrar. f)e sena kliickningar jag
gjort av arten (5-15i8),liksom Bakkes fynd (1.c.) av imagines i Norge i stort
antal pi viren (2515 1963), talar emellertid fiir att ockse imago-dvervintring
kan fiirekomma. I\Iiijligen sammanhiinger detta med sommarens viderlek.
En lingvarig sommarvirme (sisom pA GoUand 196-l) kan nog priskynda ut-
vecklingen, pa samma sett som misstf,nkes vara fallet med }lylesinus crena-
lus (Palm 1959 s. 349).

FrAgan om 1- eller 2-irig utveckling fiir liylesinus oleiperda i Sverige fir
tillsyidare stA 6ppen. Det ftirefaller dock underliSt, om barkborren, som lever
i frisk, saftig och ddrfiir niringsrik ved. skulle behiiva lingre tid ftir att nl
fullbordat stadium in den mera sekundiira Ilylesinrs /racini, vars utveckling
:ir 1-erig.

Auszug

Hglcsinus oleiperila Fabr. (Col. Scolgtiiloe). Eine Ubersicht iber das Vorkommen
uud die Lebensweise der Art in Schweden.
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HYLESINUS OLEIPEnDA FABR. (COL. SCOLYTIDAE) l9ir

Der erste l'und des Borkeakefers $'urde in Schonen am l5l7 l94O Bemacht. Seit-
dem hat es sich er*-iesen, dass er besonders im }lilartal (Upptand, Sddermanland,
Vestmanland) $'eit verbreitet ist und auch auf Gotland yorkommt. ^Us Wirtbaum
kennt man nur die Esche, deren dtnnere, noch griine Zs-eige an lebenden Baumen
atrgegriffen werden. Ausnahmsn'eise lebt die.\rt auch in diinnrindigen, neulich gc-
fillten Kleinstiimmen. H. oleiperda schcint primerer als H, Jrq.ini und crenatrs zu
sein und kann somit einen lngriff diescr beiden Sriisseren -\rlen torbereiten.
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