
Lflnghorningen Tetropium aquilonium (Coleoptera, Cerambycidae)
funnen i Sverige, med uppgifter om dess biologi

STIG LUNDBERG

Linghorningen Tetropium aquilonium Plavilst-
shikov beskrivs pi material frin Kolahalvon i
Nordryssland (Plavilstshikov 1940). Arten iir vi-
dare uppgiven frAn Petjenga- (Petsamo-)omridet
och kring Petjora-floden i norra europeiska
Ryssland och frin nedre loppet av floden Ob i
Viistsibirien (Plavilstshikov 1940, Saalas 1945).

Den har vidare rapporterats i ett exemplar frAn
norra Finland (Enontekio Lappland (Le): nord-
sluttningen av Pallastunturi, ndra Vuontisjdrvi,
6.VIII. 1913 (Saalas 1945)).

Det har nu framkommit att ett fynd av T. aqui-
lonium iiven foreligger fr6n Sverige - Torne
Lappmark: Nedre Soppero, 1 ex krypande pA

granstock vid en sig, 1.VII. 1948, leg. Nils Hog-
lund (Coll. Naturhistoriska riksmuseet, Stock-
holm). Exemplaret i frirga, en hona, villade ur-
sprungligen svirigheter att bestdmma och bl a
Thure Palm ansAg att det var friga om en obe-
skriven art di den starkt avvek frin de tvi i Sve-
rige kiinda arterna av Tetropium, niimligen L /u-
scum (F.) och I. castaneum (L.). Dessutom
stdmde den diligt med beskrivningen av T. aqui-
lonium. Jag har nu jdmf<irt Hoglunds exemplar
med nyligen insamlade exemplar frin norra Fin-
land som rapporteras nedan. Dessa inkluderar
exemplaret funnet av mig vid Ivalo 1990 och ett
av dem som insamlats av I. Mannerkoski och J.
Viten. En noggrann undersokning av de tre ex-
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emplaren visade att det utan tvekan var friga om
samma art och dfl niirmast T. aquilonium, trots
att sAviil H<iglunds exemplar tiksom det som jag
erhillit frin I. Mannerkoski bl a var markant
stcirre dn det tidigare kdnda finska exemplaret.
F<ir sdkerhets skull skickade jag exemplaret in-
samlat av mig till Dr N. Nikitsky i Moskva for
jiimforetse med typen av T. aquilonium. l.Mao-
nerkoski har dven litit kontrollera sitt exemplar
genom Dr M. L. Danilevsky, Moskva. Bida har
bekriiftat att det ar samma art.

Kinnetecken fifi T, aquilonium
Arten p6minner om L fuscum genom den tiita
punkturen pi halsskcilden som tillsammans med
tiit virvlad behiring ger ett matt intryck (Fig. 1-
2). Dock saknar halsskcilden mittfAra och inte
heller har den skrovlig yta som oftast utmarker
fuscum utan ar i botten gliinsande. LikasA saknas
det basala ljushiriga tvzirbandet pi tiickvingarna
som utmdrker fuscum. Aven tdckvingarna hos
aquilonium har en tAt gulbrun behiring som i
stor utstreckning tiicker skulpturen (Fig. 3).
Diirigenom avviker den ocksi frAn den tredje ar-
ten, 7n castaneum, som dessutom har gliinsande
halsskold och markant glesare punkter, vilken in-
te tiicks av tiit behiring. Det svenska exemplaret
har en liingd av 11 mm medan de 5 finska jag sett
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Fig. 1-2. HalsskAld. - l. Tetropium aquilonium Plavilstshikov (Finland: Li, Ivalo). - 2 Tetropiumfuscum (F.)
(Sverige: Up, Vassunda). Foto P. Lindskog.

l-2. Pronotum of indicated species.

varierar frin 8 till 13 mm. Den karaktdr som
nemns i :ildre beskrivningar, ndmligen att an-
tennledarna 2-5 skall vara knotigt ansvallda
stammer inte pi de exemplar jag studerat. Diir-
emot ar antennerna nagot kortare, framst i jiim-
forelse med L castaneum.

Efterforskningar av T. aquilonium i Finland
1988 borjade jag leta efter 7. aquilonium i Fin-
land och gjorde di bl a en rekognosceringstur till
Pallas-Ounastunturi nationalpark, lokalen for
det enda finska fyndet av arten (Saalas 1945),
Detta exemplar antrdffades dott under barken av
en gran. 1989 erholl jag iiven tillstind till insam-
lingar i ndmnda park, Ett besok den 8-9.VIII gav
dock ej resultat vad giiller fynd av aquilonium.

Ilpo Mannerkoski (Helsingfors) och Jussi Vi-
l6n (Koski Hl.) lyckades biittre i sitt sokande ef-
ter aquilonium. De insamlade tvi exemplar av
arten uppe i Ivalo, Inari Lappland (Li), ca 18 mil
NO om Pallastunturi, 29. Vl respektive 4.VII.
1989 (Mannerkoski 1993). Dessa fynd kom till
min kdnnedom via Jyrki Muona och foranledde
mig att bescika Ivalo vid fem tillfiillen 1990-92,
dels f<ir att sdka iterfinna arten, dels for att om
m<ijligt studera dess biologi.

Mitt f<irsta besok i Ivalo gjordes den 15.VI.
1990. Vid underscikningen av en grov, helt frisk
gran stf,ende i tat bjorkskog i sodra delen av sam-
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hiillet upptiickte jag flyghil av en linghorning i
barken. Jag lyckades ocksi plocka fram en dcid
fjolirsimago av en Tetropium liggande i pupp-
kammaren ytligt i barken. Samtidigt pitraffades
flera dcida parasitsteklar. Jag kunde direkt konst-
tatera att det troligen var frAga om ett exemplar
av den efterscikta arten T. aquilonium. Jag lyck-
ades inte fi tag pi ytterligare exemplar eller lar-
ver. Dlremot fann jag en puppa i barken pi en
gran i ett annat omrflde, vilken dock resulterade
i en imago av T. fuscum.

Vid ett f<irnyat besok i Ivalo den 26.YI.1990
undersoktes granar i flera omriden och i olika
stadier frin helt friska till doda eller doende. Jag
fann diirvid flera puppor av T. castaneum, samt-
liga liggande i puppkammare i veden bAde pA sti-
ende och vindfiillda granar. Aven enstaka pup-
por av I. fuscum tillvaratogs, frzimst i barken pA

stiende doende granar. Pi en sydligare lokal S

Sariselkd kunde jag pa natten konstatera att bide
T. castaneum och fuscum krcip omkring pi doen-
de eller skadade granar. Diiremot lyckades jag
inte finna nigon L aquilonium.

Den sena v6ren i Norrbotten 1991 gjorde att
jag besokte Ivalo f<irst den 6.VII., vilket dock vi-
sade sig vara frir sent for Tetropium-arterna trots
att Ivalo ligger 50 mil NO om LuleflL. Diiremot
lyckades jag bdttre vid ett nytt besok den
26.Y1.1992 i siillskap med Roger Pettersson och
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Fig. 3. Habitus, Tetropium oquilonium Plavibtshikov
(Finland: Li, lvalo). Foto P. Lindskog.

Lars Jerkander. Vi undersokte ett stort antal till
synes liimpliga granar men lyckades bara hitta en
enda gran med angrepp i barken av den typ jag
funnit 1990. Vid 15-tiden upptdckte jag pi denna
en imago av T. aquilonlum inkrupen i en bark-
springa pi triidets nordsida phca2 m hojd och pA

sydsidan ytterligare ett under en barkflaga. BAda
var honor och trots ivrigt letande lyckades vi inte
uppbringa fler exemplar. Diiremot fann vi sivdl
nigra 7. casteneum som fuscum pA niirstiende
granar.

Den 3.X. besokte jag dn en ging lokalen i fri-
ga, dA for att insamla larvmaterial. Jag tillvaratog
totalt 6 larver och en drid imago, denna gAng en
hane i puppkammare. Ytterligare en dod imago
hittades f o av tjecken Milan Slama i mitten av

Ld n g hor ni n g e n Te to p i um aq ui lo ni um

Fig. 4. De fennoskandiska lokalerna fdr Tetropium
aq uil oniu m P lav ils tshi ko v.

The Fennoscandian localities of the species indicated.

juli under bark pi samma gran i samband med
hans besok for fotografering av biotopen.

Nigot om biologin hos T, aquilonium
Enligt Bily och Mehl (1989), vilka hiinvisar till
Cherepanov (1979), iir biologin hos T. aquiloni-
um okind, men mojligen lik den hos T. castane-
um. Cherepanov (1979) uppger att artens biologi
ej studerats.

Totalt undersoktes ndrmare hundra granar vid
mina besok i Ivalo-omridet. Angrepp av T. aqu-
ilonium kunde dock bara konstateras i tva av
dessa trots att flera var tillsynes lika tjockbarki-
ga. Di huvuddelen av angreppen fanns hcigt upp
pA stammarna (merparten > 2 ^) kan givetvis
angrepp ha forbisetts. Bida granarna var grova,
ca 3 dm i brosthrijd, och den ena helt frisk, med-
an den andra, ddr huvuddelen av imagines och
dven larverna pitrdffades, var ihilig med en op-
pen spricka i nedre delen in mot hilet. Intill den-
na spricka fanns pAgiende angrepp i veden av I.
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Fig. 5. En gran angripen av Tetropium aquilonium Plavilstshikov i lvalo, Finland. Foto S. Lundberg 3.X.1992.
Norway spruce attacked by the species indicated.

castaneum och dven T. fuscum i barken, medan
angreppen av T. aquilonium\pptradde runt hela
stammen frAn ungefiir 2 m h6jd och uppAt till
civer 5 m. Angreppen var koncenrerade till grov-
barkiga partier och piminde starkt om dem som
Nothorhina punctata (F.) istadkommer pi grov-
barkiga tallar. Samtliga puppkammare lig ytligt i
barken, vilket sdkerligen iir fcirklaringen till den
h<iga andelen parasiterade larver. De fullvrixta
larverna i puppkammaren var anmdrkningsvdrt
smi (kan mojligen bero pi parasiteringen) och
gulare till fiirgen dn de andra tvi arternas larver.
Hos den oskadade granen var den inre barken
niistan helt sonderiiten si hingt upp jag kom At
att underscika den (ca 5 m med hjiilp av stege).
Detta kan mcijligen vara fcirklaringen till den li-
ga frekvensen larver i denna. Bida granarna stod
i skuggigt lege i tat bjrirkskog med inslag av en-
staka grova granar (Fig. 5.). Ovala flyghAl och
runda av parasiterna avslcijade angreppen. Dessa
kan lett forviixlas med angrepp av T. fuscum som
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ibland kan pAtriiffas i helt frisk bark men dr van-
ligast i anslutning till d<iende partier eller i bar-
ken pi dcida granar. Ddremot kan de inte forviix-
las med angrepp ay T. castaneun vars larver nor-
malt dter mellan bark och ved med puppkamma-
ren vanligen beliigen inne i veden.

F<irsok att hitta angrepp i grova granar i scidra
delen av nationalparken Ounasvaara-Pallosenva-
ara 27.YI.1992 var resultatlosa. Ddr iir skogen
avsevdrt glesare iin i Ivalo, vilket mojligen kan
vara en viktig faktor.

DA T. aquiloniurn uppenbarligen kan utvecklas
i helt friska granar iir mcijligheten stor att den
fortfarande lever kvar i Soppero-trakten diir den
ldmpligen kan eftersokas i grova granar i tiit kiv-
skog. Tyvdrr har jag inte haft mdjlighet att leta
diir efter det att jag kirt mig angreppsbilden.
Thure Palm angav att han tagit ett exemplar som
liknade Nils Hoglunds i Pite Lappmark. Detta
har dock inte gitt att iterfinna i palms samling i
Lunds zoologiska museum.
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Tack
Jag vill tacka Ilpo Mannerkoski och Jyrki Muona f<ir

bl a uppgifter om de finska fynden samt Milan och Jar-
mila Slama fdr assistens med bl a med fotografier. Tack
gAr iiven till N. Nikitsky och M.L. Danilevsky fcir hjalp
med kontrollbestamningen, liksom till P. Lindskog ftir
hjiilp med redigering av manuskriptet samt fotografiska
illustrationer.

Litteratur
Bily, S. & Mehl, O. 1989. Longhorn beetles (Coleopte-

ra, Cerambycidae) of Fennoscandia and Denmark. -
Fauna ent. scand. 22:l-203.

M n ghor nin ge n Te toP i um aq ui I o n i u m

Cherepanov, A.S. 1979-85. Usachi Severnoj Asii, Vol.
1-6, Novosibirsk.

Mannerkoski, L 1993. New records of Tetropium aqu-
ilonium Plavilstshikov (Coleoptera: Cerambycidae)
from Finland. - Ent. fenn. 4, in press.

Plavilstshikov, N. N. 1940. Nasekomye Zhestkokrylye,
Zhuki-drovoseki (s. 2). - Fauna SSSR 22:1J85.

Saalas, U. 1945. Tetropium aquilonium Plavilstchikov,
ein im Staatsgebiet Finnlands bisher unbekannter
Bockkdfer (Col., Cerambycidae) in Enontekiti ge-

funden. - Ann. ent. fenn. 1l: 147-149.

Giftig video om skadeinsekter

Naturhistoriska Riksmuseet har i samarbete med

Anticimex giort en videofilm pA l9 minuter om

skadeinsekter i museer, hembygdsgirdar och pA

andra stellen med samlingar av fcir dessa djur dt-

bara fciremil.
Filmen visar hur det ser ut niir skadedjuren fer

tid pf, sig att Ata och fdrtika sig. Exempel iir h!im-

tade bl a frAn Linn6s Hammarby. Denna allmiinna

inledning kiinns kanske llng fiir den insekts-

intresserade, men er mlhiinda niidvtindig fdr hu-

vudgruppen av tittare - alla som har med natur-

och kulturhistoriska fciremAl att gdra.

Diirefter kommer ett intressant avsnitt di ska-

debilden fiir ett antal av de vanligaste krypen pre-

senteras. Det papekas att filmen skall vara en

intoduktion till boken med samma namn, och det

kan nog fungera. Det rAcker inte med att se fil-
men, man mlste ocksl studera krypen p[ bild och

i text i lugn och ro.
Olika siitt att bektimpa skadeinsekterna tas upP.

Det pratas inte bara gifthantering utan ett antal

andra metoder, t ex frysning och viirmebehand-

ling rekommenderas. Inte minst viktigt Ar det av-

snitt som behandlar ftirebyggande Atgiirder. Hur
mlnga magasinsansvariga kan leva upp till de krav
som stells pA en skadedjursstker ftirvaring? SmA

rum isolerade frAn varandra, inga iippna fcinster
utan finmaskiga niit, regelbunden noggrann dver-
syn av alla fiiremil, llg temperatur, lAg luftfuk-
tighet, inga nya ftiremAl instoppade utan att man

iir siiker pA att de iir fria frln skadedjur.
En miingd viirdefulla museifiiremAl ftirstiirs

varje Ar pi grund av skadeinsekter i magasinen.

Filmen "Angrar - finns dom ...?" kan fcirhopp-
ningsvis medverka till att de som arbetar med sam-

lingar blir mera uppmiirksamma p[ ftirekomst av

skadedjur. Erfarenheten visar att vi aldrig riktigt
kan bli kvitt dem, men vi kan hllla deras aktivitet
nere pA en nivA d[r skadorna blir minimala om vi
iir uppmiirksamma och vidtar snabba ltgArder.

Videofilmen " Angrar -finns dom...?" kan infiir-
skaffas frln: Shopen, Naturhistoriska Riksmuseet,
Box 50007, 10405 Stockholm. Pris 95 kr.

Gdran Andersson
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