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Spår av vitryggig hackspett
i Uppland

U

nder hösten 2008 rapporterades invasionsrörelser av
vitryggig hackspett i Finland. Även Sverige berördes av

denna invasion med en handfull fynd i t.ex. Norrbotten (2),

Västerbotten (2) och Ångermanland (1). Hur många som oupptäckta
har passerat in på t.ex. Örskär kan man förstås inte veta men möjligen
finns det nu ett par extra vitryggar i Uppland. Att hitta dessa är förstås
mycket svårt, lättare kan det vara att hitta spår i form av hackmärken
efter dem. I denna notis tänkte jag skriva något om hur man känner
igen dessa.

STÖRRE ASPVEDBOCK
Att larven är rejäl förstår man
när man betraktar den fullvuxna
baggen. Norge, juli 2008.
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Äldre hackmärken på klenasp,
troligen av vitryggig hackspett.
Stora Änklingen, Väddö.
Maj 2008.
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UNDER EN VECKA i mitten av mars 2004 hade
jag förmånen att få hjälpa till med att inventera vitryggig hackspett i ett antal utvalda
områden i västra Värmland. De områden
som jag besökte hade haft besök av vitrygg
de senaste åren eller ansågs kunna härbärgera
vitrygg. Vid sidan av att spela upp trumningar
av vitrygg med ”superspett” (bandspelare med
högtalare) var en viktig del i arbetet att leta
efter hackmärken på klena aspar. Dessa hackmärken anses vara en mycket god indikation
på förekomst av vitrygg. Hackmärkena sitter
alltid lågt (0–50 cm över marken) på aspar
som är mindre än ca 15 cm i diameter. Vidare
är det ofta utmejslat en tratt runt själva hålet
medan själva hålet in i kärnveden är påtagligt
rektangulärt i höjdled. Det hela ger ofta ett
intryck av att vara väldigt noggrant utfört.
Under veckan lyckades jag få se en av de få
kvarvarande vitryggarna, en hane, samt hackmärken på ett par tre olika lokaler.

mellan 5–30 cm i diameter. När ägget kläcks
gnager sig larven inåt till stammens kärna och
därefter uppåt i stammen där den lever i 2–4
år innan den förpuppas.
NU FRÅGAR SIG kanske vän av ordning: Om nu

vitryggen är så förtjust i larver av större aspvedbock, hur kan den då vara i det närmaste
utrotad från konungariket Sverige? Nog för
att gammelskogen är borta men klenaspar
finns det ju gott om? Det finns väl inget riktigt
bra svar men ett förslag som jag har hört är
att det går att överleva som kringströvande
adult vitrygg på larver av stor aspvedbock.
Att föda upp ungar på dem går däremot inte,
förekomsten är för utspridd.

DRYGT FYRA ÅR senare hade jag nykryssad och

glad precis vänt bilen på väg hem från Arsläjan där en brandkronad kungsfågel ju gladde
många upplänningar i våras. Trots skrikande
tvååring och synnerligen dålig väg fick jag
ögonen på ett 20-tal bekanta märken i ett
litet bestånd av klenasp alldeles intill vägen.
Efter litet korrespondens med involverade i
SNF:s ”projekt vitrygg” är det mycket som
talar för att det faktiskt var hackmärken av
vitryggig hackspett.
Vad gäller åldern på märkena är det givetvis svårt att med säkerhet säga något men med
tanke på att träden börjat valla över skadan så
bör de åtminstone vara ett par år gamla. Asparna i sig är dock gissningsvis max 15 år och
de bör nog ha varit åtminstone fem år gamla
när märkena gjordes. Under sensommaren
2005 gjordes iakttagelser av kringströvande
fåglar i kustlandet i Norrbotten, Sörmland
och Småland. Kanske var det i samband med
denna invasionsrörelse som hackmärkena på
Väddö gjordes?
Det som vitryggen letar efter i klena aspar
är larver av långhorningen större aspvedbock
(Saperda carcharias). Honan av större aspvedbock lägger ägg vid basen av aspar som är

Färska hackmärken av vitryggig hackspett,
Dalarna.
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OM DU, BÄSTE LÄSARE, hittar misstänkta hackmärken av vitryggig hackspett på andra
platser än Nedre Dalälven så får du gärna
mejla foton till kristoffer.stighall@ naturskyddsforeningen.se. Ju färskare de är desto
intressantare förstås. Bra platser att leta på är
sträcklokaler vid kusten. Jag har själv kikat
lite på Örskär men inte hittat något spännande hittills.
Tack till Arne Fjellberg och Sebastian
Kirppu för lån av foton.
Petter Haldén petter_halden@ comhem.se
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