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The bark beetle Xyleborinus alni(Niisima, 1909) was first discovered in Sweden in 2004 in

two different localities close to Stockholm. Two specimens were caught near Vällingby, in

a window trap attached close to a large, partly dead willow; and 10 specimens were caught

on Lovön, in traps placed close to horr. chestnut and lime trees. The species originates

from eastern Asia. Ii was first found in Europe in the I 980's and is spreading. If the species

is a spontaneous immigrant or has been introduced with timber transports is discussed. The

northern flnding of X.\lni coincides with northern findings of other bark beetle species'
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I samband med två olika inventeringar av ved-

skalbaggar utanför Stockholm har den för
Sverige nya barkborrearten Xyleborinus alni (Nr-

isima, 1909) fångats i fönsterfällor. 2004 erhöll

Sjödin, som inventerade ett område i Vällingby,
två exemplar i en fälla som var placerad intill en

större, delvis död sälg (Salix caprea)' Exemplar-

en fångades någon gång under tiden april-maj'
Samma år inventerade Jonsell Drottningholms-
parken på Lovön. I fyra fällor, tre placerade på

itråtigu hästkastanj er (Ae s c ulus hip p o c as t anum)^

fångädes J ex. och i en annan fälla placerad på

en lind (Titia cordata) fångades 2 ex. Hästkastan-
jerna stod nära varandra inom en kort all6, medan

lallun i linden satt ca 500 m från de andra. Samt-

liga 9 exemplar fångades mellan 25 aprll och 25

maj.
X. alni är inhemsk i Japan och östra Ryssland

och beskrevs 1909 efter exemplar från Japan av

Niisima. Auktorn har i många publikationer begå-

vats med namnet Niijima och inte det korrekta

Niisima. Under 1980-talet har X. alni pättäffult i
Tyskland, ofta i bilhåv (Lohse 1991), Polen, Os-

terrike (Holzschuh 1990) och Tjeckien (Knizek

1988). Fynden i Tjeckien är troligen de första i
Europa. Hur arten kommit in i Europa och om

den spritt sig från en lokal eller introducerats på

flera ställen samtidigt är inte känt.

Precis som den mycket närstående X. saxese-

nii ar X. alni polyfag och har påträffats i de flesta

lövträdsarter. En viss preferens för sälg (Sairx)

uppges (Pfeffer 1995), antagligen beroende på

uit a" första fynden gjordes i döda sälgar (Salix

caprea och S. viminalis) i Tjeckien där många

exemplar påträffades (Knizek 1988). Andra träd-

slag Jom nämns är al, björk och ek (Holzscuh

19t5). 2004 fann Lindelöw dessutom några ex-

emplar i aspkubbar utanför Warszawa i Polen'

k. atni är lätt att skilja från den närstående X'
saxesenii, främst genom sin mer robusta habitus

som bl.a. avspeglas i att halsskölden år bredare

i förhållande till längden. Dessutom är kroppen

något längre totalt. Slutligen hat X. alni tydltgate

och något böjda taggat baktill på täckvingarna
(Fig 1). En kritisk genomgång av olika karaktä-

rers värde för att särskilja arterna har publicerats
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Figur 1. Xyleborinus saxesenii (hona) och X. alni
(hona). Foto : David Isaksson/ Baggbolaget.

Xyleborinus saxesenii (female) and X. alni (female).
Note the braoder pronotum and the pronounced spi-
nes in the apical end of elytra on X. alni.

av Holzschuh (1994). Karaktärer såsom skutell,
behåring vid täckvingarnas och halssköldens
bas samt andra täckvingestrimmans utseende
har därvid visat sig vara oanvändbara.

När och hur har denna art etablerat sig i lan-
det? Främmande barkborrearter ses ofta i impor-
terat virke, dock alltid i anslutning till hamnar
eller andra platser där sådant virke lagras (Lin-
delöw 2000 och referenser däri). Restriktioner
begränsar inforsel av exotiskt virke som inne-
håller barkborrar. Inom EU är det dock fritt att
importera obarkat virke. I Sverige har till exem-
pel Gnatho tr ic hus mat eriar ius (Fitch) påträffats
i tallved (Pinus maritima) som importerats från
Frankrike/Spanien (Gillerfors 1988, Schroeder
1990), men alltid i anslutning till importhamnar.
Den enda konstaterade spontana förekomst av en
exotisk barkborreart vi känner till från Norden
är ett exemplar av G. materiarius som fångades
i en fälla nordväst om Helsingfors, minst 25 km
från närmaste hamn eller industri som hanterar
importvirke (Valkama m.fl. 1998). Trots upp-
repade ansträngningar har arten inte påträffats
igen. Att ett kyligt klimat i Norden håller emot
etableringar är säkert en viktig förklaring till att
så få arter funnit fotfäste här.

Under senare år har importen av virke till
Sverige varit omfattande med mer än 10 miljo-
ner m3 per år. Merparten av detta virke kommer
från Ryssland och Baltikum, men mindre kvan-
titeter importeras också från Centraleuropa.
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En alternativ förklaring är att arten spontant
brett ut sig mot norr. I sen tid har flera sydliga
barkborrar påträffats på nya, mer nordligt be-
lägna lokaler. Xyleborus monographus (F.) är
sedan några år känd från Uppland, efter att ti-
digare enbart varit funnen i Skåne, Blekinge,
Småland och Oland. Likaså har X. saxesenii,
som tidigare hittats i Skåne, Småland, Öland
och Västergötland, nu också påträffats i Söder-
manland och Uppland. Ernoporicus caucasicus
Lindem. som tidigare var känd från Skåne och
Blekinge samt ett fynd från Gotska sandön, har
nyligen blivit funnen vid Gränna. Pityophtho-
rus glabratus Eichh., tidigare funnen i några
landskap från Skåne till Södermanland, har nu
påträffats i Uppland, Västmanland och Dalarna.
Återspeglar dessa fynd ett varmare klimat där
arterna kunnat expandera mot norr? Parmesan
m.fl. (1999) hävdar att många fjärilsarter expan-
derat norrut som en följd av ett varmare klimat.
Även bland skalbaggarna finns sydliga arter
som är under spridning norrut. Jordlöparen Ste-
nolophus teutonus Schr. är nu etablerad på ett
antal lokaler i Skåne och Blekinge, efter att tidi-
gare endast uppträtt på en lokal i sydvästligaste
Skåne (Douwes 2003). Ytterligare ett exempel
dr Zabrus tenebrioides Goeze, en annan jordlö-
pare, som återfunnits i Skåne efter att ha varit
försvunnen sedan 1950-talet (Molander 2003).

Raden av liknande exempel kan göras lång
och det förefaller troligt att en klimatförändring
med ökande temperatur är orsak till observerade
utbredning sförändringar.

Tack
Tack till Milos Knizek för hjälp med kontrollbestäm-
ning, David Isaksson för foto och Håkan Ljungberg
för värdefulla synpunkter på manuskriptet.
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I kataloger över världens insekter har turen
kommit till säckmalarna, närmare bestämt un-
derfamiljen Coleophorinae. Den är skriven
av den ledande taxonomen på säckmalar i
världen, Giorgio Baldizzone tillsammans med
de namnkunniga specialisterna på denna grupp,
Hugo van der Wolf och Jean- Francois Landry.
Författarna ansluter sig till uppfattningen att
Coleophoridae förutom Coleophorinae även

innefattar Momphinae, Blastobasinae och Pter-
olonchinae, grwdat på en reviderad klassifika-
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