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Klass: Insecta (egentliga insekter), Ordning: Coleoptera (skalbaggar), Familj: Latridiidae (mögelbaggar), Släkte:
Enicmus, Art: Enicmus lundbladi - aspmögelbagge Palm, 1956 Synonymer:

Kännetecken
En ganska smal, platt och svart skalbagge som blir ca 1.5 mm lång. Täckvingarna har längsgående punktrader och har
en fettartad glans. På antennerna är de tre sista lederna förtjockade och bildar en tydlig klubba. Denna art tillhör ett
släkte med delvis mycket svårbestämda arter varför en specialist bör göra den slutliga artbestämningen.

Utbredning och status
Påträffad i spridda landskap från Småland till Ångermanland. På grund av sitt specialiserade levnadssätt är den
förmodligen förbisedd i ytterligare landskap. Utanför Sverige är arten hittills endast känd från Finland.

Ekologi
Larvutvecklingen sker i fruktkroppar av aspdyna (Hypoxylon mammatum), ofta på medelgrova aspar i täta bestånd.
Denna svamp angriper levande aspar och dödar dessa. Angreppet visar sig som en oregelbunden, upphöjd och bred
ring i barken. Barken spricker sedan upp och blottar de svarta fruktkropparna som ligger inne i barken. I dessa färska
fruktkroppar kan aspmögelbaggen ibland förekomma i stort antal. Larvutvecklingen tycks endast ske under ett år i
svampen. Svampangreppen och rester av fruktkropparna kan ses på de döda asparna under åtskilliga år efteråt.

Hot
Svampen påträffas sällan på de naturvårdsträd av asp som skogsbruket brukar spara ute på hyggen. Angrepp
påträffas i stället i ganska unga träd som står tätt på exempelvis igenväxande åkermark och i skogsbryn. Dessa
bestånd gallras ofta och sjuka eller döda träd med aspdyna tas bort. Vissa av dessa bestånd har även avverkats och
flisats. Älgen har genom sin betning lokalt åstadkommit successionsglapp i åldersfördelningen av asp.

Åtgärder
Man bör spara täta aspbestånd och ej gallra bestånden omedelbart. Spar sjuka och döende aspar där man ser en svart
gördel i barken en bit upp efter stammen.
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