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Det var en kall regnig mulen dag i mitten av augusti . Med andra ord, en typisk sommardag i Mell ansveri ge år 201 2. 
(I Stockholmstrakten bjöds det på endast 6 riktiga sommardagar under hela sommaren detta år mot normalt ca 25. 
Med en riktig sommardag menas minst +25°C).Vi skull e leta skalbaggar och stek lar, Lasse och jag (Lars Noren, 
Gnesta, expe1t på svenska vildlevande bin). Att vara rörelsehind rad som jag är (går på kryckor) behöver inte all s 
hindra en häftig insektexk ursion. Det kräver bara några extra åtgärder. Först att leta upp ett lämpligt exkursionsmål 
med någorlunda plan mark som t.ex gamla skogsbilvägar, grustag och ruderatmarker. Här är www.eniro.se/kartor 
ett utmärkt hj älpmedel. Spec ie llt om man väljer hybridkaitor där höjdskillnader framträder och skogsvägar lätt 
hittas. 

En ryggsäck med inbyggd sto l är suverän att ha med och en robust slaghåv med te leskopskaft är mycket bra. 
Rätt inställd kan då slaghåven användas som krycka om man hå ll er i stålringens fäs te vid skaftet. I ryggsäcken 
har man lämpligen lagt ett hopfä llbart, gärna gult, paraply, fö rstoringsglas, papper och penna samt insamlingsrör. 
G PS-mätare kan vara bra, men kordinaterna hittas även på Eniro (RT90). 
Sen behöver man förstås en kompis, t.ex. om man skull e fa lla. Och så fö rstås en massa tur, fö r här gäll er det 
att insekterna kommer till stället där man sig befi nner mig och inte tväit om. Fullt utrustade beger vi oss till 
Malmsjöområdet strax norr om Söde1tälj e. Vi slaghåvar och bankar och okulärkollar så gott det går på ruderatmark, 
torräng, vassruggar och bankar i såvä l mörk granskog som lj us g les ta ll skog. 

Vi hittar en del nyckelpigor men ytterst få vildbin. De senare hade vä l jobbat fä rdigt fö r säsongen. 
Nycke lpigorna var de vanliga Coccidu/a rufa, Propylea quatuordecimpunctata, Adalia decempunc/ata och 
Psy llobora vigintiduoguttata. Vädret blir nu snabbt sämre och vi är på väg att ge upp. Men innan dess vill jag 
banka på några grova sälgar och klibbalar som står tätt till sammans vid en skogsväg. Bankningen går till så att det 
hopfä llbara paraplyet placeras på en noggrant utva ld plats på marken under några intressanta grenar. Med Lasse 
som stöd drämmer jag till en kraftig sälggren med kryckan. Duns! Efter fö rsta slaget fa ller en liten långhorning ner 
i paraplyet! Vi bedömer båda att det rör sig om en Leiopus, Splintbock. 

Hemkomna tycker vi att baggen skilj er sig en he l de l frå n det exemplar Lasse har i s in samling. Denna individ 
är fu nnen i Ström serum vid Smålands ostkust år 196 1 och fö refaller större, bredare och med mer spräc kliga tvärband 
på täckvingarna. Malmsjöbaggen har ett nästan he lt v itt tvärband med svait a fl äc kar. Dess grundfä rg är dessutom 
mörkare och ställ vis mera svait än brun. Vidare med ljus bakkroppsspets och halssköldstaggar som är placerade 
närmare mitten än hos Malmsjöbaggen. Pulsen stiger: Kan det vara Leiopus punctu/atus, Aspsplintbocken? Denna 
sä ll synthet som vad man vet, hittil s endast förekommer i Dalä lvområdets urskogs lika naturskogar. Vi koll ar 
Nationalnyckeln-Långhorningar (2007) men måste då litet besv ikna konstatera att det inte kan vara den sä ll synta 
Aspsplintbocken. Det är inte fä rgen och storl eken som avgör, splintbockarna kan variera mycket vad gä ll er fä rg 
och morfo logi. Avgörande är att ha lssköldens sidotaggar pekar bakåt, ehuru svagt. Hos Aspsplintbocken är dessa 
placerade på mitten och rik tade rakt utåt. Vi kol !ar även i Entomologisk Tidskri ft vo l. 13 1 ( 4) (20 I 0) och finner att 
a11en vi funnit måste röra sig om Leiopus nebulosus, Sälgsplintbocken. 

Här borde hi storien ha tagit slut. Förvisso kan man li ta på att vara uppdaterad om man ko llat både Nati onalnycke ln 
och Ent.Tidskr. av så sent datum som 2007 och 201 0. Bägge skri vna av de svenska långhorningsexpe1terna 
Ehnström och Lindhe m.fl . Men .... År 198 1 befann sig den unge studenten Henrik Wallin från Uppsala på Öland 
fö r att samla ska lbaggar. På några hasselbuskar håvade han då in några Leiopus som han tyc kte sk ilde sig från 
de individer han samlat in från hemmatrakten kring Uppsala. Hans Ölandsexemplar var mind re och lj usare än 
fas tlandsformen. Detta gjorde honom fö rbry llad, varför han kontaktade den vä lrenommerade skalbaggssamlaren 
Bengt Andersson i Nybro. Bengt berättade att L. nebulosus varierar avseväl1 mycket vad gä ller både fä rg och fo rm. 
Något som också unde1tecknad kunnat konstatera. Men Henri k nöjde sig inte med detta. Snait hade han observerat 
att hans ölandsbockar gjorde larvgångar i torra hasse lgrenar! Och de gjorde INGA PUPPKA MMARE! 

Fastl andssplintbockarna fö rdrog murkna, gärna svampangripna grenar av asp, a l e ller sä lg och gjorde 
puppkammare ! På tunnare g renar placerades dessa längre in under barken, men på grövre grenar strax under 
densamma. Nu tyckte Henrik att det var dags att kontakta ett anta l svenska och utländska skalbaggsex pe1ter. 
Men a lla sa de samma sak: " Det är L. nebulosus som vari erar mycket i både form och färg" . Men Henri k gav 
sig inte. Han bestämde sig för att kontroll era ett stort antal splintbockar från ett tiotal europe iska museer och 
dä1till exemplar från en handfull pri vatsamlingar. Totalt granskade han minst 300 exemplar och utförde ett anta l 
genita lundersökningar. 

Resultatet av Henriks undersökningar blev att han fann vad han hade tänkt i tysthet: Det fa nns två typer av 
arten som heter Leiopus nebulosus. Dessa två typer skilj er sig åt huvudsakligen genom fö lj ande egenskaper: a) 
avståndet me llan ögonen, b) pannan mer ell er mindre framskjutande, c) hårigheten på sista bakkroppssegmentet 

Sid . 8 



varierar, d) formen på honans spermakapsel (receptaculum seminis), e) formen på hanens paramerer, f) formen 
på hanens penisspets, m.fl . Ganska snart insåg Henrik att det kunde vara g ivande att kontrollera exemplaret som 
Linne beskriv it. Tyvrär fanns dock inte något l. nebulosus-exemplar i Londonsamlingen, men däremot i Uppsala. 
I Thunbergs samling i nämnda stad fa nns det exemplar, som Linne troligen hade beskrivit. Djuret var taget i 
Burgsv ik på södra Gotland och det visade sig att detta djur hade samma färg och form som Henriks Ölandsdjur! 
Henrik ko llade även Bengt Ehnströms exemplar av l. nebulosus, vilka Bengt tagit nära Burgsv ik . All a dessa var 
av Ölandstypen och borde således få heta l. nebulosus . Vid det här laget hade de fl esta skalbaggsexperter blivit 
övertygade om att det rörde s ig om två arter. En DNA-undersökning på bockarnas larver utfördes i Norge, vilket 
mycket övertygande visade att så var fall et. 

Resultatet visade släktskapen mellan de båda arterna men även med l. punctulatus, vilken också undersöktes. 
"Ölandsarten "e ller "Gotlandsarten" v isade sig vara påträffad på hasse l vid strandnära områden v id Östersjön 
och på Västkusten, den andra arten, " fas tlandsarten", huvudsakligen i inlandet. Splintbocken som vi hittade vid 
Malmsjön v isade sig vara " fas tlandsarten" och den andra splintbocken i Lasses samling " kustarten". Vad ska ll 
nu "kustarten" heta? Namnet var g ivet: en kustart hade ju använts av Linne v id namng ivningen så den borde få 
behå lla namnet l. nebulosus. Den andra arten borde få ett namn som hyllade Linne. Det var trehundra år sen Linnes 
föde lse (2007) då Henrik upptäckte de viktigaste artsärskiljande dragen hos splintbockarna. Så den fick namnet l. 
linne i! Att detta verk ar he lknasigt eftersom det ju var den andra arten som Linne hittade är en helt annan hi storia !! 

Kommentar: Denna artikel hade inte varit möjlig att skri va om inte Bengt Andersson i Nybro beskri vit fyndet 
av splintbockarna och Henriks fantastiska utredningsarbete på ett så utmärkt sätt i tidskriften Lucanus. För detta 
är författaren ett stort tack skyldig Bengt. 

Slutord: Tro inte att du hänger med på det senaste inom svensk entomologi bara fö r att du läser Ent.Tidskr. 
från pärm till pärm . Lokalföreningarnas tidskrifter somt.ex. Lucanus, Aromia med fl era, kan ge synnerligen 
intressant information! 
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Fig. 1. L innes splin tbock. Leiopus linnei 
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Fig.2. Fläckig splintbock ''Ölandsfonnen .. 
Leiopus nebulosus. hane. 
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