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Långhorningar

L

ånghorningar är en grupp skalbaggar som bland annat
kännetecknas av sina långa antenner. Karakteristiskt för
långhorningar är även deras kraftiga käkar och långa bakben.

Larverna av långhorningar lever i olika typer av död eller döende ved
som befinner sig i olika stadier av nedbrytning och som kan sitta även
på fortfarande levande träd. Dessutom har olika arter specialiserat sig
på vissa trädslag men även på grovleken av de döda stammarna och
grenarna. Den längsta levnadsperioden av sitt liv lever långhorningen
som larv. Larvstadiet kan vara från ett till flera år medan det fullvuxna,
flygga stadiet kanske bara varar några få varma sommarveckor till
några månader.

BLÅBOCK (Gaurotes virginea)
Larvutvecklingen sker i barken på
några år döda granar. Larverna lever
främst på stående träd, ofta i träd
som dödats av barkborrar. Larvutvecklingen är tvåårig.
FYRBANDAD BLOMBOCK
(Leptura quadrifasciata)
Larvutvecklingen sker i gammal,
död ved av flera lövträdsarter. Larvutvecklingen tar tre eller fyra år och
förpuppningen sker främst i juni.
FÅGLAR I UPPLAND 2 2010

3

Det har hittats 118 arter av långhorningar i Sverige. Det
finns ca 640 arter i Europa och totalt beräknas antalet arter
i världen till ca 35 000.

LÖVGETINGBOCK
(Clytus arietis)
Larvutvecklingen sker i olika lövträd, främst i ekgrenar som ligger
solexponerade. Larvutvecklingen
tar två till fyra år beroende på virkets lämplighet.

VILL MAN STUDERA långhorningar så kan det faktiskt göras rätt
enkelt. Vissa arter besöker nämligen blommor, gärna vita
flockblommiga sådana, dagtid under sommarhalvåret (Bild
1). En del arter besöker nästan aldrig blommor och en del
är oftast nattaktiva vilket självklart gör det lite svårare att
finna dem, då är det pannlampa som gäller. En del arter sitter gärna på undersidan av blad och födosöker. Vänder man
blad efter blad av asp hittar man förr eller senare en större
aspvedbock (Saperda carcharias) sittande. De har ofta ett
utmärkt kamouflage och ser ut som den lavförsedda bark
som de sitter på. Vissa arter utnyttjar de så kallad mimikry
då de efterliknar en annan insekt som t.ex en geting (Bild 2
lövgetingbock). Man kan även med fördel studera kläckhål
eller gnagspår i veden och på så sätt få en uppfattning om
vilka arter som finns i området.

Långhorningarnas spridningsförmåga och känslighet
Hur långt långhorningar flyger är dåligt känt. Flera arter
verkar vara mycket ortstrogna och kan försvinna från stora
områden om födan för larverna tryter. Även om de fullvuxna
långhorningarna har vingar så är en del av dessa arters spridningsförmåga relativt begränsad.
EN DEL ARTER av långhorningar kräver inte stora bestånd av

vissa trädslag utan lever i många år, generation efter generation på några få solbelysta träd. Tar man bort dessa så har
man förstört en hel biotop för alltid.
Om arter av långhorningar har försvunnit från ett område så måste de förmodligen aktivt förflyttas tillbaka för att
hjälpa dem på traven. Detta görs, t.ex för den bredbandade
ekbarkbocken (Plagionotus detritus). En mycket vacker långhorning som numera bara finns i ekoparken i Stockholm där
larverna lever i barken på mycket gamla grova ekar.
Hackspettarna och långhorningarna

MYSKBOCK (Aromia moschata)
Larvutvecklingen sker i gamla
skadade sälgar. I samma sälg
kan larver utvecklas i en lång
följd av år.
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Vissa långhorningsarter har stor betydelse för hackspettar, särskilt under vinterhalvåret. Sälgvedbocken (Saperda
similis) och myskbockens (Aromia moschata)(bild 3) larver
lever i flera år i sälgar och blir då viktig föda för hackspettar.
Spillkråkan (Dryocopus martius) präglas tydligen på viss föda
och där raggbock (Tragosoma martius) fortfarande hittas i
gamla tallågor så blir det en viktig födotillgång för spetten.
DEN VITRYGGIGA HACKSPETTEN (Dendrocopus leucotos) är expert på att hacka sig rakt in till larver som lever djupt in

i lövträdsveden. Ofta ser de uthackade hålen ut som om
någon har borrat i trädet. (Bild 4). Stora långhorningslarver
som t.ex grön aspvedbock (Saperda perforata) (Bild 5) och
gråbandad getingbock (Xylotrechus rusticus) (Bild 6) lever i
grova döda stamdelar av asp och björk. Större aspvedbock
(Saperda carcharias) går gärna i klenare döda och levande
aspstammar (ofta 10-15cm), men ibland i grova stammar.
Eftersom det moderna skogsbruket inte främjar större
mängder av död eller döende grov lövträdsved i skogen så
kan detta påverka de långhorningar som lever av denna ved
och följaktligen även den vitryggiga hackspetten.
Det moderna skogsbruket
I det moderna skogsbruket skall det vara effektivt och följa
vissa regler. Lagar och förordningar har satts upp för att
gynna skogsindustrin. Det medför bland annat att man utför
kalhuggning av skogarna. Numera tas även alla överblivna
kvistar och grenar upp och travas för flisning. Till och med
stubbar dras upp ur marken för att flisas. Här uppstår en
allvarlig konflikt som sällan eller aldrig tas upp till debatt.
Jag har själv börjat titta efter långhorningar under 2009 och
upptäckte snart att solexponerat grovt upplagt virke och
högar av grenar för flisning gav bäst utdelning. Dessa lokaler
drog som en magnet till sig flera arter långhorningar. Där lade
de sina ägg varefter virket hämtades eller flisades och larverna
gick en säker död till mötes. Rena långhorningsfällan!
Konsekvenser av vårt skogsbruk på långhorningar och följdverkningar på hackspettarna
Vad är då konsekvenserna? Eftersom man inte verkar bry
sig alls över att låta timmer och flismaterial ligga framme
under månaderna maj – augusti då flera arter långhorningar
lägger sina ägg i veden så blir kanske konsekvenserna att
långhorningarna utarmas och kraftigt minskar i antal i stora
områden. Hur påverkas då våra hackspettsarter? Ingen vet,
men man kan i alla fall konstatera att det definitivt inte är
till hackspettarnas fördel.

Typiska hackhål av vitryggig hackspett, här i björk.

GRÖN ASPVEDBOCK
(Saperda perforata)
Larven lever i innerbarken på nyligen döda aspar. Den föredrar
grövre stammar med grov bark.
Larvutvecklingen tar oftast två år.
Förpuppningen sker oftast i maj –
början på juni.

Vad görs då för att möta just detta problem? Det kanske är
det som är problemet. Det görs i stort sett ingenting!

Rekommenderad läsning och från vilket citat har hämtats:
Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Skalbaggar: Långhorningar.
Coleoptera: Cerambycidae. 2007. Artdatabanken, SLU, Uppsala.
Bengt Ehnström och Rune Axelsson. Insektsgnag i bark och ved. 2002.
Artdatabanken, SLU, Uppsala.

GRÅBANDAD GETINGBOCK
(Xylotrechus rusticus)
En av de vanligaste långhorningarna som lever främst på asp men
har även hittats på björk, viden
och bok. Larvens utvecklingstid
är två eller tre år. Förmodligen
en viktig födokälla för vitryggig
hackspett.
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