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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.
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uppmärksamma angreppen av ekbocken i stam-
men.

För att åtgärda de piskande asparna tog jag 
kontakt med Olof Johansson i Växjö, som  ansva-
rig för naturvården i södra Sverige för Sveaskog, 
vilken lovade att åtgärda frågan. Genom Bengt 
Andersson besiktades även eken av Länsstyrel-
sen (Nicklas Franc).

Innan någon åtgärd hann göras kunde jag vid 
besök 5 juli 2003 konstatera att eken tyvärr inte 
överlevt vintern 2002-03 och att kvistarna i den 
levande delen inte slagit ut. Orsaken torde knap-
past vara asparna utan möjligen ännu pågående 
angrepp av ekbocken, vilket dock inte går att 
konstatera förrän toppdelen fallit ner.

Möjligheten att ytterligare någon ek i trakten 
kan fi nnas med pågående angrepp bör undersö-
kas. Avspaning av stammen med kikare tycks 
vara den bästa metoden eftersom det uppenbar-
ligen är svårt även för skalbaggsspecialister att 
upptäcka pågående angrepp i krondelen av be-
skuggade ekar. Eventuellt påträffade ekar med 
angrepp bör frihuggas åtminstone i krondelen!

Jag vill passa på att tacka Willy Kronblad för 
bl a upplysningen om det intressanta fyndet av 
ekbockangreppen och hjälp med denna notis.
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synliga fl yghål – ända upp i den ännu levande 
toppdelen av eken.

Eken, som är mycket grov, över 1,5 meter i 
diameter vid brösthöjd, och ca 20 m hög var i ne-
dre delen ihålig med en stor spricka, som gjorde 
att man kunde krypa in i den. En del av kronan 
levde fortfarande hårt trängd av bl.a. tre grova 
aspar. Trädet stod i södra delen av Strömsholms 
domänreservat i det utvidgade Getebro naturre-
servat intill Alsterån.

De grova asparna vars kronor piskade eken 
var visserligen ringbarkade (av Skogsvårdssty-
relsen), men på grund av övervallning fortfaran-
de vid liv. Av bl a käppar intill eken gissade vi 
att Lars Huggert m.fl . haft fångstfällor i området 
sommaren 2000 vid sin inventering (Nilsson & 
Huggert 2001) och vi kom överens om att kon-
takt skulle tas med länsstyrelsen, Lars Huggert 
och Sveaskog som markägare. Däremot att vi 
inte skulle publicera uppgiften om fyndet tills-
vidare.

På hemvägen till Luleå passade jag på att be-
söka Stig Adebratt i Frinnaryd för att informera 
honom om fyndet. Jag frågade då honom var 
eken stod, som han hittat resterna av ekbocken 
1968 i. Han plockade fram en generalstabskarta 
på vilken han hade markerat alla grova ekar han 
påträffat i Hornsötrakten och pekade ut just den 
ek vi hade konstaterat angreppen i. De rester han 
fann härstammade säkerligen just från aktuell ek 
och avsaknad av kikare gjorde att han inte upp-
täckt angreppen i kronan.

Kontakt med Lars Huggert visade att de haft 
fällor bl a intill samma ek och att Huggert även 
sållat inne i eken sommaren 2000 dock utan att 

Figur 2. Större ekbocken, Cerambyx cerdo. 
Foto: Rune Axelsson.


