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Studier av Långhorningar (Coleoptera: Cerambycidae) och Praktbag-
gar (Coleoptera: Buprestidae) i norra Thailand 4-18/6-2011.

Bakgrund

Under 2010 fick jag förmånen att med ekonomiskt stöd 
från Entomologiska Föreningen i Uppland, genom Thure 
och Maria Palms stipendiefond, utforska skalbaggsfau-
nan i södra Thailand (Marklund 2010). Den mycket sär-
präglade skalbaggsfaunan i de urgamla skogsekosyste-
men gav inspiration till fortsatta studier av Thailands 
fortfarande till stora delar outforskade skalbaggsfauna. 
Blickarna föll då på de stora, ännu i huvudsak intakta 
skogarna i bergen i nordvästra Thailand i gränsom-
rådena mot Burma. Den varierade topografin och 
nederbördsmängden har här gett upphov till varierade 
skogsekosystem och därmed en mycket rik fauna. Jag 
ansökte därför om bidrag till en ny studieresa om-
fattande detta område. Till min stora glädje och tack-
samhet gav stipendienämnden sitt benägna stöd till min 
ansökan och resultatet av mina studier sammanfattas i 
följande rapport. 

Resultat

Under uppdragsresan förtecknades 41 olika artar av 
långhorningar och 10 arter av praktbaggar. Variationen 
inom långhorningsfaunan var stor under studietiden 
medan såväl artantalet som individantalet av praktbag-
gar var betydligt lägre. Blomrikedomen var ganska be-
gränsad och möjligen var tidpunkten för besöket något 
väl tidigt för många praktbaggar. De arter som hitta-
des av såväl långhorningar som praktbaggar återfanns 
nästan genomgående på vedsubstrat eller togs flygande 
eller vid lampa.

Metodik

Studien genomfördes huvudsakligen i provinsen Mae 
Hong Son i nordvästra Thailand, nordväst om Chiang 
Mai. För att hitta lämpliga potentiella lokaler för fäl-
tarbetet inleddes som förarbete noggranna studier av 
Google Earth. Studierna resulterade i att staden Pai 
belägen c:a 3 timmars bilresa från Chiang Mai, valdes 
som basläger för missionen. Från Pai går det bra vägar 

västerut mot Burmagränsen, vidare söderut samt österut 
tillbaka mot Chiang Mai. Läget gav således möjlighet att 
nå stora områden med skiftande förutsättningar belägna 
lättillgängligt nära bilväg. För att bli effektiva hyrdes vid 
flygplatsen i Chiang Mai en bil som kunde nyttjas under 
uppdragstiden. En fältdag användes också för att studera 
bergsskogarna strax väster om Chiang Mai. De metoder 
som nyttjades innebar t ex studier av levnadssätt, an-
greppsbilder, värdträd, fotodokumentation, lampfångst 
och konventionell insamling. Flest skalbaggar insamlades 
efter direkta iakttagelser av flygande exemplar, skalbag-
gar i vegetation, på kvistar och trädstammar, under död 
bark och genom håvning. Lampfångst gav gott resultat 
under en kort period efter mörkrets inbrott, men aktiv-
iteten avtog därefter märkbart.

Klimat- och väderleksförhållanden

Området besöktes i början av monsunperioden, som 
erfarenhetsmässigt är en period då många skalbaggar 
svärmar. Monsunen räcker sedan till fram på senhösten 
varefter en torrperiod med låg insektsaktivitet inträder 
efter nyår och fram till och med mars-april. Under denna 
senare tid förekommer ett stort antal anlagda bränder 
i dessa skogar. Bränder anlagda för att röja i skogen för 
nyodling, s k slash-and-burn jordbruk. I slutet av april 
kommer vanligen de första monsunregnen och från och 
med juni regnar det oftast dagligen med intensiva eft-
ermiddagsregn. Regnen är dock inte så långvariga så de 
utgör sällan definitiva hinder för fältverksamhet. Efter 
riktiga skyfall måste dock försiktighet iakttas på vägarna 
eftersom bergbäckar med medföljande stenar och kvistar 
sköljer över vissa vägavsnitt och medför oberäkneliga 
faror, i synnerhet för små och låga personbilar. Huvud-
vägarna är annars asfalterade och i för regionen bra 
kondition. Under studietiden i juni månad låg eftermid-
dagstemperaturen kring 30 grader Celcius medan nat-
temperaturen sjönk till runt 25 grader. Temperaturen var 
hela tiden gynnsam för insektstudier. Årsnederbörden 
ligger kring 1400 mm, men i det bergiga landskapet kan 
stora lokala variationer förekomma. Höjdnivåerna inom 

Abstract

This study was carried out during June 4-18, 2011 in the mountain forests Northwest of Chiang Mai towards the Burma border. 
The study was funded by the Entomological Society of Uppland and was focused on the Coleoptera families Cerambycidae and 
Buprestidae of the forests of this area. During the mission 41 different longicorns were collected and 10 species of jewel beetles 
noted. Notes on their living conditions were made and discussion of threats and conservation needs of the saprophylic fauna of 
the area is presented.
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det undersökta området varierade från 1200 meter till 
1800 meter i de högsta passen.
Skogarna

Områdets skogar är fortfarande sammanhängande 
över stora områden och betydande delar är avsatta 
som nationalparker. Här förekommer både städseg-
röna tropiska bergsregnskogar och mer torra, lövfäl-
lande lövskogar. Bambu ingår ofta som ett karakteris-
tiskt inslag. I de torrare trakterna förekommer också 
inslag av tallskogar bäst utvecklade i de sydligaste de-
larna av studieområdet. Artrikedomen är stor också 
bland träden och troligen förekommer här över 1000 
arter. Områdets skogar utgörs ofta av en mix av olika 
beståndstyper, men en viss övergripande zonering gäller 
och den har sin grund främst i variationer i höjdläge 
och nederbörd. I dalgångar med goda jordar och bra 
fuktighetsförhållanden utbreder sig tropiska, städseg-
röna bergsskogar med trädarter hörande till Fabaceae, 
Magnoliaceae, Lauraceae och Theaceae. I gynnsamma lä-
gen kan enstaka Dipterocarpus förekomma. I områden 
med trädesbruk förekommer sekundära skogar där ofta 
Castanopsis fissa dominerar. På bergsryggar och branta, 
erosionsbenägna bergssluttningar förekommer Pinus 
kesiya skogar. De torrare, lövfällande skogarna brukar 
uppdelas i blandade, lövfällande skogar samt i lövfällande 
skogar med Dipterocarpus. Den förstnämnda typen är 
bäst utvecklad på kalkrika jordar medan Dipterocapus-
varianten föredrar kemiskt surare jordtyper. Skogen når 
ofta en höjd av 20-30 meter, litet mer där Dipterocarpus 
ingår. Denna sistnämnda skogstyp kännetecknas av ett 
mindre slutet krontäcke (Gardner, 2007).

Iakttagelser om skalbaggsfaunan

Långhorningsfaunan var mycket rikt företrädd i områ-
det. Framförallt arter tillhörande Lamiinae. Stora arter 
av prionider märks också, t ex den i regn aktiva Dorys-
thenes walkeri samt Marcotoma-arterna M. fischeri och M. 
spinosa. Getingbockar förekom med flera arter. De flesta 
långhorningarna hittades krypande på vedsubstsrat men 
flera var nattaktiva och hittades i anslutning till lampor. 
De flesta arterna var möjliga att artbestämma om än det 
var ett tidkrävande moment. Här hittades också den my-
cket långhorningslika Anthribiiden Xenocerus khasianus 
samt en rätvinge som också var mycket långhornings-
lik. Praktbaggarna var sparsamt företrädda och hittades 
bara enstaka. Av släktet Chrysochroa hittades C. rugicollis 
och C. rajah ssp. thailandica, båda flygandes eller sittandes 
på Pterospermum acerifolium. En Agrilus med fyra fläckar 
på täckvingarna är ännu obestämd. Den mycket sällsynta 
Dicercomorpha vitalisi hittades i bergen väster om Chiang 
Mai.

Något om vedskalbaggarnas ekologi

De mycket gamla skogsekosystemen, med en mångfald 

av ingående trädarter, buskar, lianer och andra kärlväx-
ter, har medfört att insektsfaunan inklusive de vedle-
vande skalbaggarna är mycket varierad i området. När 
död ved uppstår, temperatur och humiditet är gynnsam-
ma, gäller det för de rätt nischade organismerna att 
snabbt nyttja den uppkomna födoresursen. Det innebär 
att larvtiderna också för stora skalbaggar är mycket ko-
rtare än i Sverige och i allmänhet anpassad så att en 
ny generation kan bli klar för svärmning till början av 
nästkommande monsunperiod. Det innebär också att 
vedmaterial bryts ned mycket snabbare än i Sverige 
och att näringsämnen då frigörs och tillgängliggörs för 
växterna i närområdet. Här lever naturligtvis också en 
mängd skalbaggsarter som livnär sig på rester av gnag-
mjöl och på svampvävnader eller som rovdjur på larver 
och imagos.

Hot mot skalbaggsfaunan

Det största hotet mot skalbaggsfaunan i de norra 
Thailändska skogarna är som på de flesta andra håll 
den långsiktiga osäkerheten om skogarnas fortbestånd. 
På grund av de politiska oroligheterna i Burma, och 
det därmed sammanhängande förtrycket av karenerna 
i gränstrakterna mot Thailand, har betydande flykting-
strömmar sökt sig över gränsen. Dessa har i stor skala 
startat uppodling av det starkt kuperade skogklädda 
landskapet. Skogarna röjs och bränns och de frilagda 
jordlagren blir starkt utsatta för erosion vid de kraftiga 
monsunregnen. Myndigheterna tycks vara passiva inför 
detta hot, eftersom möjligheterna till självförsörjning 
för flyktingskarorna minskar behoven av direkt hjälp 
från myndigheterna. Vid studier av moderna flygbilder 
framträder uppodlingarna som ett tätt nätverk av runda 
ljusa ytor i den annars slutna skogen. Uppodlingarna är 
som vanligt mest utbredda i anslutning till vägnätet och 
inne i nationalparkernas inre delar förefaller skogen vara 
i huvudsak sluten. På grund av den bristande tillsynen är 
dock nationalparksskyddet inte mer värt än vad poli-
tikernas beslut medger. Planeringen i landet är oftast 
kortsiktig och det långsiktiga och uthålliga natursky-
ddsarbetet är dåligt förankrat trots att arealen avsatta 
nationalparker kan tyckas betydande.

Förteckning över samtliga arter av långhornin-
gar och praktbaggar insamlade eller noterade 
under resan.

Cerambycidae

Anubis bipustulatus Thomson, 1865
Aristobia approximator (Thomson, 1865)
Aristobia horridula (Hope, 1831)
Ceresium leucosticticum White, 1855
Chlorophorus annularis (Fabricius, 1787)
Chlorophorus hederatus Heller, 1926
Clytosaurus siamensis Jordan, 1894
Coptops annulipes Gahan, 1864
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Coptops ocellifera Breuning, 1965 
Diastocera wallichi ssp. tonkinensis Kriesche, 1924
Dorysthenes buqueti (Guérin-Méneville, 1844)
Dorysthenes walkeri (Waterhouse, 1840)
Embrinkstrandia bicolor Gressitt & Rondon, 1970
Epepeotes luscus ssp. densemaculatus Breuning, 1943
Epipedocera laticollis Gahan, 1906
Epipedocera limata Holzschuh, 1991
Eutaenia corbetti (Gahan, 1893)
Glenea astathiformis Breuning, 1958
Glenea canthor (Fabricius 1782)
Glenea indiana (Thomson, 1857)
Glenea proserpina (Thomson, 1865)
Glenea vaga Thomson, 1865
Imantocera penicillata (Hope, 1831)
Macrochenus isabellinus Aurivillius, 1920
Macrotoma pascoei (Lansberge, 1884)
Macrotoma spinosa (Fabricius, 1787)
Mesosa nigrofasciaticollis Breuning, 1968
Mesosa rupta (Pascoe, 1862)
Mesosa sp.
Microlenecamptus albonotatus ssp. flavosignatus Breuning
Oberia birmanica ssp.
Olenecamptus fouqueti Pic, 1932
Ostedes subrufipennis Breuning, 1963
Palimna annulata (Olivier, 1792)
Paraleprodera inidiosa (Pascoe, 1888)
Perissus laetus Lameere, 1893
Perissus mutabilis Gahan, 1894
Polyzonus obtusus Bates 1879
Polyzonus sp.
Polyzonus sp.
Pterolophia sp.
Xoanodera striata Gressitt & Rondon, 1970
Xylotrechus quadripes Chevrolat, 1863
Xystrocera globosa (Olivier, 1795)

Buprestidae

Agrilus sp.
Belionota prasina (Thunberg, 1789)
Buprestis fairmairei Théry, 1911
Chalcophora sp.
Chrysochroa rajah ssp. thailandica Kurosawa, 1989
Chrysochroa rugicollis Sanders, 1866
Dicercomorpha vitalisi Bourgoin, 1922
Iriditaenia igneiceps Saunders, 1866
Megaloxantha sp.
Philocteanus moricii Fairmaire, 1878

Tack

Författaren vill rikta ett stort tack till Entomologiska 
Föreningen i Uppland för ekonomiskt stöd genom Ma-
ria- och Thure Palms stipendiefond vilket möjliggjort 
denna studie. Författaren vill också rikta ett stort tack 
till Ulf Nylander för hjälp med artbestämning av några 
Långhorningar och Praktbaggar och för lån av litteratur. 

Ett stort tack också till Svatopluk Bily för råd inför re-
san.  Ett speciellt tack till författarens far Sture Marklund 
för hjälp med bearbetning av insamlat meterial och för 
sällskap under resan.
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Plate 1

Fig 1. Eutaenia corbetti Gahan, 1893 
Fig 2. Aristobia approximator (Thomson, 1865)
Fig 3. Paraleprodera inidiosa (Pascoe, 1888)
Fig 4. Clytosaurus siamensis Jordan, 1894
Fig 5. Glenea indiana (Thomson, 1897)
Fig 6. Xoanodera striata Gressitt & Rondon, 1970
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Plate 2

Fig 1. Iridotaenia igneiceps Saunders, 1866
Fig 2. Chrysochroa rugicollis (Saunders, 1867)
Fig 3. Chrysochroa rajah ssp. thailandica Kurosawa, 1978
Fig 4. Philocteanus moricii Fairmaire, 1878
Fig 5. Buprestis fairmairei Théry, 1911
Fig 6. Dicercomorpha vitalisi Bourgoin, 1922
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Plate 3

Fig 1. Den mycket långhorningslika anthribiden Xenocerus khasianus Jordan, 1895. Fig 2. Anubis bipustulatus Thomson, 1865 Fig 3. 
Embrinkstrandia bicolor Gressitt & Rondon, 1970 Fig 4. Chrysochroa rugicollis Sanders, 1866 Fig 5.  Små kapade Dipterocarpusträd 
lockade till sig många långhorningar, Fig 6 Aristobia horridula (Hope, 1831)
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