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A minor invasion of flying Colorado beetles in soulhern Swetlen occurred in early August
1981. Analysis of the prevailing weather conditions and (rajectory calculations indicated that
the invasion was only possible during a tew houls on the afternoon of August l. The likely
source of invading beetles was northenr East Germany and Poland.
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Undcr dc ftirsta dagarna i augusti 1983 skeddc cn
smiirrc invasion av flygandc koloradoskalbaggar
till sodra Sverige. Denna uppsats behandlar dc
meterologiska faktorcr som skapade foruts:itt-
ningar for denna invasion. dess troliga fcirlopp och
negot om dess konsekvenser.

Koloradoskalbaggen, Leptinotarsa tlecen ineata
(Say.), lir for de flesta ett vailkint skaddjur pa po-
tatis (Fig. l). Den iir dock endast sporadiskt f<ire-
kommandc i virt land, I syd- och mellaneuropa
liksom i USA iir den myckct vanligarc och foljakt-
ligcn iiven mer betydelsefull som skadegorare.

Koloradoskalbaggen kommcr ursprungligen
frdn Nordamerika. Fram till mitten av 1850-talet
fanns den sparsamt i halvcikenartad terrdng. bl a i

nuvarande delstaten Colorado diir den lcvde pd en

vild slakting till potatisen. NAr potatisen infordes
till dessa trakter skedde en kraftig uppfrirrikning
och samtidigt en relativt snahb spridning ovcr
USA. I borjan av 1900-talet fanns den over hela
sydtistra USA. Pi 1920-talet fick den fotfdset ndra
Bordcaux i Frankrike och har diirifrin spridit sig
ovcr hela den europeiska kontincnten och dven till
Asien. Denna spridning anses huvudsakligen ha

skett med hjiilp av vinden (Johnson 1969).
De nordiska linderna. liksom Storbritannien.

har hittills undgitt att fir koloradoskalbaggen som
permancnt skadegorare. Dctta beror delvis pi det
skyddade liiget och klimatet idcssa ldnder. men
iiven pe aktiva kontrolliitgiirdcr. I Sverige ridcr
t ex anmilningsplikt till viixtinspektion eller lant-

bruksnlimnd vid misstiinkta fynd av koloradoskal-
bagge. Vixtinspcktionon kontrollerar dessutom

noggrant importcn av potatis och andra gronsaker

frtn linder som har gott om koloradoskalbaggar.
Svcrigc fir dock pihiilsning av koloradoskalbag-
gcn da och di. dels iform av ilandflutna djur vid

vara kuster och dels i form av baggar och larvcr i

imporlerad potatis. Det har lven skett regelritta
invasioner av flygande skalbaggar di vind- och

temperaturforhillanden varit gvnnsamma. En

ovanligt kraftig invasion skedde ijuni 1972 (Jo-

hansson 1973).

Fiq. l. K(roradoskalbaggctl, LePlinolarsa decenli eata.

Fr)l(): Sveritses lanlhruksunir crsttet.
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fig. 2. Viderliget -.11 juli I uugustr.
Kiilla: Sverigcs Ilctcorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI).

Thc \\'cxthcrsiluirti(,n.luli 3l - Auqust l. From: S*'cdish lvleleorological and Hydrokrgical Institute (SMtII).

Koloradoskalbaqgcn iir cn rclativt dalig flygare.
l)en kriiver llog terlperatur (ca 25'C) och starkt
solsken frir att bli pir riktigt hra flyghumor. Dess
flyghastighet har be-riiknats till ca 8 km/tim. Den
iir dessutom inte nilgon uthr"rllig flygare (Johnson
1969). Fdr att komnla nigon liingre str:icka bc-
h(iver den salettes hjrilp av vintlcn.

liirckomst av koloradoskalbaggen under somma-
ren 1983

Kokrradoskalbaggcn iir ctt stort problem iframfor
allt (jsteuropa. Infornrationsflridet frin dessa lin-
dcr iir tvvdrr inte dct hiisla- nren informella upp-
gifter tvder pd att koloradoskalbaggen var mvcke.t
vlnlig i Polen. Osttvskland och Tjeckoslovakien
unclcr juli I9E-1. I vissa dclar av Polen rapportcra-
dcs om miljontals skulhaggar per hektar potatis i

slutct av j uli.

Invasionen

Dcn 2 augusti gjordcs dc fiirsta strandfvnden i

Svcrige och de nairmast friljande dagarna rappor-
tcratlcs allt fler. Dc llcstir fvndcn gjordes vid hal-
l;tntlskLrstcn. Fvnd g.iorrlcs iivcn icn hcl del
prrtatisodlingar i Skiinc. Halland och Blekinge.

F(ir att ndrnrare kurrna klargora invasionsfdr-
l()ppct mal5tc vi titta pir vJdcrsituJlionen in()rr.r
clclen av E.uropa datarnlr fore och under dcn ltir-
mtrd:rilc invasioncn (Fig. 2. ).

Vii(lrct pir n,rrnr tlclen il\ kontincntcn vitr nr\c-

ket varmt och soligt under perioden 3l juli - 2 au,
gusti. Detta stimulerade baggarna att bdrja flyga.
Den 1 augusti nlirmade sig en kallfront med tillho-
rande lagtryck i Sverige och en kraftig och varm
luftstrom fran sdder utbrcddc sig rivcr s6dra dclar-
na av landct. Askvticlren och duggrcgncn (ofylkJa
trianglar) visar alt dct rirdde kraftig konvektion
(uppvindar) som kundc fora upp llygandc skal-
baggar pa hog hdjd. [)cn 2 augusti hadc kallfron-
ten passerat och vinden vred over till nordviist.
Det var siledes under en relativt kort period som
de "ratta" vindarna redde fdr att mojligg<ira inva-
sionen av skalbaggarna.

Detta illustreras iiven av trajektorieberiikning-
arna i Fig. -1. Vid en lrajektorieberakning r{knar
man ut varifran luften kom som ankinde till en viss
plats, ett visst klockslag och pa en viss hojd (cgcnl-
ligen lufttrycksn ivi). Detta innebtir att tlcn luft
som anliinde till Sandhammaren respektive Halm-
stad pa de olika hdjderna vid angivet clatum och
klockslag l2 timmar tidigare befann sig i iindcn av
rcspektive strcck. Grovt kan man siiga att vinkcln
mellan marktrajektorian och hojdtrajcktorian rc-
prcscnterar kiillomriidcn frir luft med eventuellt
innehall av koloradoskalbaggar for de olika tid-
punkterna. Om vi utgir fran att skalbaggarna kom
ifrin Osteuropa. sa lir det endast undcr cftcrmid-
tlagcn dcn I augLrsli som vindriktningen var den
riitta och vindstyrkan lillrAcklig fdr att invasionen
skullc kunna ske.

Dctta visar hur slunrpen spelar in niir det gAller
dylika invasioncr. Under nigra fa timmar ridde
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Fig. 3. l2-rimmars trajcktoricbcrakningar fran Halmstad (H) rcspektive Sandhammaren (S) pa htig hdid (ca I (X)0

m) (heldragen linje) och pi markytan (streckad linjc). Trajcktorieberikningarna har utfairts av Sveriges Meteorolo-
giska och Hydrologiska Institut (SMHI).

l2-hours trajcctorv calculations from Halmstad (H) and Sandhammaren (S) at high level (approx. I 0(X) m) (conti-
nuous line) and at ground lcvcl (hroken line). The trajectories have been provided by Swedish Meteorological and
Hydrological Institutc (SMHI).
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de "ratta" vindarna samtidigt som det var varmt
och raddc kraltig konvektion over norra delen av

kontincntcn. Eftcrsonr det dessutom fanns gott
orn flygvilliga skalbaggar var invasionen ctt fak-
tum.

Det bor betonas att trajektoricbcriikningarna
inte avser att peka ut nigot bcstdmt kiillomride
fcir koloradoskalbaggarna. Trajektorians riktning
och liingd kan variera avscviirt beroendc pi vilken
hojd den beriknas och vilkct klockslag man utgir
ifrin. For att kunna siiga mcr cxakt var skalbag-
garna kom ifriin szi rndstc nran veta ndr de anlinde
och pi vilken hojd de transporterades. Det troliga
ar att flygningcn iigde rum under eftermiddagcn
den I augusti och att de anlande till Sverigc nagon
ging under kvAllen. De flesta hamnade troligcn i

valtnet och spolades upp pd stranderna under nat-

ten och upptickles pi morgonen den 2 augusti.
Koloradoskalbaggcn klarar av att ligga flera tim-
mar isaltvatten utan att ta skada (Dunn 1949).
Det sannolika kiillomriidet blir norra delen av
Osttyskland och Polen.

Kan koloradoskalbaggen etablera sig i Sverige?

Koloradoskalbaggen iir en i hdgsta grad potcntiell
skadegcirare ivirt land. Virt klimat medger bara

en generation per:ir, vilkct iviss min verkar be-
grinsande, men aivervintringen ar inte nigot pro-
blem. Koloradoskalbaggcn overvintrar som full-

biltlad ncdgrivd pa flera dccirneters djup och kla-
ral iivcn en kali vinter (Johansson 197,1). Frirn in-
vasionen 1972 fanns det. trots intcnsiv bevakning
och dito kemisk bekiimpning, vissa "rester" kvar
fram till 197-l (Grinstro 1975). Invasioncn 1983

var betydligt mindre och igtlc rum scnare pir sii-
songen an dcn uncler 1972 och iir dzirfiir mindrc
alarmerande. Invasionr:r av (lctta slag kommer
dock med stcirsta sannolikhct att atcrkomnra och
det finns all anlcdning att hchiilla cn hOg bered-
skap mot koloradoskalbaggen,

Ett slort tack riktas till Ulf Larsson vid Lantbruks
styrclscn. som st:illt uppgiftcr om forekomst och
fynd av koloradoskalbaggen till forfogande.
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dor och rikligt nrcd illustrationer varav minga
fargfoton.

Det borjade fcir civer -30 ir scdan. nar professor
Bertil Kullenberg sattc iging sina studier av

Opfi r1s-pollincring. Kcmistcn kom s6 sminingom
in i bilden och ett bchov av avancerad kemisk ana-
lys i kombination med beteendestudier i filt upp-
stod. Losningen blev uppfdrandet av Uppsala uni-
versitets ekologiska station iOlands skogsby som
invigdes 1963. Untlcr dc 20 ir som gitt har hlir

med Bcrtil Kullenbcrg som ledande gestalt ett
mycket framgAngsrikt arbete bedrivits. dAr under-
s(ikningar av gaddsteklars beteenden och de doft-
:inrncn som styr dessa starkt dominerat. Detta
lramgir ocksi av dennl skrift som utgivits i sam-
hand med stationens 20-irsjubileum och dir en

del av den senaste l0-&rsperiodens forskningsre-
sultat presenteras. Scx artiklar bchandlar relatio-
ncr mellan Ophrys oclt dess pollinatorer, 7 be-
handlar dotisubstanser hos huvudsakligen gadd-

steklar och bland de iterstiende 5 artiklarna iter-
finns en oversikt civer stalioncns historia och tdnk-
ta framtid samt en studic av l'dr:indringar i alvar-
vcgctationen.

Per Douwes


