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Anoplodera livida (Fabricius 1777)- långhorning ny för 
Sverige (Coleoptera, Cerambycidae)
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In July 2004 two specimens of the longhorn beetle Anoplodera livida were found in Rya 
skog in Gothenburg. This is the fi rst Swedish record of the species. It is known from Den-
mark and the Baltic states and the fi ndings in Sweden could indicate an expansion in itʼs 
northern area of distribution.
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Sommaren 2004 företog jag ett antal utfl ykter 
till Rya skog på Hisingen i Göteborg. Lokalen 
är naturreservat med inslag av alsumpskog, has-
sellundar, ängar och ett större antal ca 250-åriga 
ekar. Den utgör en tillfl yktsort för växter och djur 
på ungefär 17 hektar inträngd i ett område som 
för övrigt är exploaterat av bland annat industrier 
och reningsverk. Trots sin ringa yta har området 
höga naturvärden då det varit kontinuerligt träd-
bevuxet under perioder när övriga Hisingen va-
rit kalhugget. Detta var en av anledningarna till 
att Rya skog fridlystes redan 1928 (Stenström & 
Holmer 1996).

Fynden
Jag bevistade främst lokalen för att ta en närmare 
titt på skalbaggsfaunan men efter fyra besök var 
fynden varken talrika eller särskilt spektakulära. 
Ädelguldbagge (Gnorimus nobilis) och ljus-
fl äckig vedsvampbagge (Mycetophagus piceus) 
var de mest intressanta arterna som påträffades.

På hemvägen fann jag vid fl era tillfällen olika 
blombockar sittandes på växter i utkanten av re-
servatet och i dess direkta närhet. På detta sätt 
fann jag exempelvis de vanligt förekommande 
fl äckhornad blombock (Anoplodera maculicor-

nis) samt allmän blombock (Leptura melanura). 
Bland de skalbaggar jag samlade på detta sätt 
fanns också två exemplar tagna på röllika (Ac-
hillea millefolium) och björnloka (Heracleum 
sphondylium) den 8 juli 2004. De hade lång ljus 
behåring och förhållandevis kraftiga antenner 
och avvek på så vis från övriga arter jag stött på. 
Då karaktärerna inte stämde in på de i Sverige fö-
rekommande blombockarna blev de två skalbag-
garna liggandes i en låda. Så en kväll i november 
2004 träffades några medlemmar ur VEK (Väst-
svenska Entomologklubben) över en bit mat. Jag 
hade tagit med mig några ”besvärliga” skalbag-
gar bland annat de två långhorningarna för att se 
om någon kunde hjälpa till med en bestämning. 

Efter middagen bad jag Johnny Lindquist 
kasta ett öga på dem och i en låda med utländ-
ska arter fann vi att skalbaggarna från Rya skog 
matchade exemplar av Anoplodera livida tagna 
i Italien. Åke Lindelöw i Uppsala har senare be-
matchade exemplar av 
i Italien. Åke Lindelöw i Uppsala har senare be-
matchade exemplar av Anoplodera
i Italien. Åke Lindelöw i Uppsala har senare be-

Anoplodera  tagna 
i Italien. Åke Lindelöw i Uppsala har senare be-

 tagna 

kräftat att det verkligen rör sig om denna art.

Anoplodera livida
Skalbaggarna är 8 mm långa har svart kropp med 
enfärgat brungula till rödbruna täckvingar (Fig. 
1). De skiljs från övriga arter inom Anoplodera
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genom översidans långa ljusa behåring samt 
täckvingarnas så gott som avrundade bakhörn. 
Halsskölden är lika lång som bred med tvärvin-
kliga men ej utstående bakhörn vilket särskiljer 
den från Leptura. Andra kännetecken för arten 
är halssköldens täta grova punktur och tinnin-
garnas avsaknad av bakhörn. Ben och antenner 
är svarta förutom främre skenbenen vilka har en 
ljusare nyans.

Synen på artens systematiska hemmahörig-
het skiljer sig något åt mellan olika författare. 
Vår svenska katalog (Lundberg & Gustafsson 
1995) samt Silfverberg (2004) placerar den i 
släktet Anoplodera. Andra väljer att följa den 
nomenklatur som förts fram av en del sovjetiska 
författare och för den då till släktet Pseudova-

donia nära Alosterna (Bense 1995). En tredje 
linje skiljer ut den som ensam skandinavisk re-
presentant för släktet Pseudoalosterna (Bílý & 
Mehl 1989).

Skalbaggen har sin huvudsakliga utbredning 
i central- och Sydeuropa bort till Mindre Asien, 
Syrien och Kaukasus. I Sibirien är den spridd 
till Bajkalsjön och i vår närhet är den rappor-
terad från Estland, Lettland samt Litauen (Bílý 
& Mehl 1989, Lundberg & Gustafsson 1995). I 
Danmark, där arten är rödlistad, fanns den förr 
enbart i södra Jylland men har sedan 1992 även 
en lokal vid Bøtø på Falster (Hansen m.fl . 1994, 
Hansen 1996).

När det gäller biologin fi nns uppgifter om att 
såväl ek, kastanj och barrträd utgör värdväxter 
(Hansen 1966). Senare uppgifter gör dock gäl-
lande att larven utvecklas fritt i jord som inne-
håller mycel av nejlikbroskskivling (Marasmius
oreades). De vuxna individerna är framme i juni 
till juli och återfi nns ofta i korgblommiga och 
fl ockblomstriga växter (Bílý & Mehl 1989).

Nordlig expansion?
Varför arten dyker upp i Rya skog kan man 
naturligtvis bara spekulera kring. Att den skulle 
kunna ha varit förbigången någon längre tid 
verkar otroligt då området är rikligt frekventerat 
av entomologer och naturintresserade. Möj-
ligheten att den blivit förväxlad med någon av 
våra övriga blombockar som Anoplodera mac-
ulicornis, vilken den vid ett hastigt ögonkast 
skulle kunna tas för, kan dock inte uteslutas. 

Nämnas bör även att området ligger i nära an-
slutning till Göteborgs hamn och spridning med 
människans hjälp kan således vara en förklaring. 
Att arten under senare tid utvidgat sin förekomst 
i Danmark skulle dock kunna tolkas som att en 
viss expansion i dess nordliga utbredningsom-
råde är på gång, vilket även fynden i Rya skog 
skulle indikera.

Tack
Förutom Johnny Lindquist och Åke Lindelöw som 
hjälpt till med artbestämningen vill jag även tacka 
Lars Gambréus och Håkan Ljungberg som båda haft 
betydelse föbetydelse föbetydelse f r baggarnas upptäckt. Vidare vill jag tac-
ka Mats Jonsell föka Mats Jonsell föka Mats Jonsell f r värdefulla synpunkter på manuset 
samt Pontus Claesson som hjälpt till med fotografer-
ing.

Figur 1. Anoplodera livida funnen den 8:e Juli 2004 i 
Rya skog i Göteborg. Foto Pontus Claesson.
Anoplodera livida found for the fi rst time in Sweden 
on the 8th of July 2004 in Rya skog in Gothenburg.
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Sista (?) levande eken i Småland med angrepp av större 
ekbock (Cerambyx cerdo) död våren 2003
[The last (?) living oak in Småland with attacks from 
Cerambyx cerdo dead after the winter 2002]

STIG LUNDBERG

I min sammanställning om sällsynta och hotade 
skalbaggar i Hornsö- och Strömsrums-trakten 
(Lundberg 1993) nämner jag bl a att fragment 
av större ekbock (Cerambyx cerdo) påträffats i 
Hornsötrakten i ett kajbo i en ihålig ek 1968 av 
Stig Adebratt. Att den arten verkligen reprodu-
cerat sig i trakten bekräftades våren 2000. Då 
fi ck jag medelande från Willy Kronblad att han 
påträffat en grov ännu levande ek i Hornsötrak-
ten vid vilken en nedrasad del avslöjade att eken 
varit angripen av större ekbock. Även fl yghål i 
stammens övre del kunde iakttagas med hjälp 
av kikare.

Med Willy som ciceron besökte jag eken den 
30 september 2000 varvid vi undersökte den 
nedfallna delen, en bit av stammen med närmare 
6 fl yghål. Den hade rasat ner från mellersta delen 
av eken och med tubkikare sökte vi av stammen 
efter fl er fl yghål. Totalt gav detta ett ca 20-tal

Figur 1. Angrepp av stor ekbock Cerambyx cerdostor ekbock Cerambyx cerdostor ekbock . 
Foto: Åke Lindelöw.
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Larval holes after Cerambyx cerdo.


