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In Sweden, all diprionids overwintering in the cocoon normally have either one annual
generation or, less often, a life cycle running over several years. Two annual -generations
have not been reported previously. However, during the long, warm summer of 1989, two
complete generations of Gilpinia pallida (Klug.) were observed in northem Uppland.

A hypothesis is forwarded implying that the scarcity of outbreaks of cocoon-overwintering
diprionids in southem Sweden, in comparison with Central Europe as well as northem
SCandinavia, may be related to their life cycle pattem. Frequent outbreaks may be more likely
where either one or two complete generations can develop, in comparison with areas where
high mortality may occur during a second, incomplete generation.
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Inledning

Somrar med extrem viiderlek ar av stort intresse
vid studier av hur vadret pflverkar insekters civer-
levnad och f'6rrikning. Viirmekriivande arter som
i Sverige lever vid nordgransen av sina utbred-
ningsomrAden gynnas generellt av varna somrar.
I mAnga fall iir dock vddret under korta tidsperio-
der, sammanfallande med kiinsliga skeden av en

insekts livscykel, betydligt viktigare iin somma-
rens genomsnittliga viider. Sambanden kan dock
vara en mera komplicerade vilket belyses i denna
uppsats med tallsteklama som exempel.

Tallsteklama (Symphyta, Diprionidae) har van-
ligen en ettarig utveckling i vart land. Det giiller
bAde de arter med kolonilevande larver som ibland
har massfcirdkningar i tallskog (se Olofsson 1985)

och de mindre frekventa artema. I denna uppsats

behandlar jag studier av bleka tallstekelns, Gilpi-
nia pallida (Klug.), livscykel under den varma
sommaren 1989 (Anon. 1987-89). I anslutning till
detta diskuterar jag hur sommarens viiderlek kan
ha varierande effekt pfl individantalet hos olika
diprionider pA grund av skillnader i deras livscyk-
ler.

Tallsteklarnas livscykler

Med hiinsyn till livscykeln kan vAra tallstekelarter

indelas i tvfl viilavgriinsade grupper. Den ena
gruppen representeras i Europa endast av rtida
tallstekeln, Neodiprion sertifer (Geoffr.). Den liig-
ger iigg p[ hdsten, vilket Ar ovanligt hos vaxtstek-
larna. Endast tvA andra arter (Sl. Apethymus,Ten-
thredinidae), som fdrekommer sparsamt pA ek i
Sydsverige, har denna livscykel i v6rt land. Lik-
som civriga tallstekelarter, som behandlas i denna
uppsats, liigger rcida tallstekeln sina iigg i grupper
i tallbarren och larvema iiter tillsammans i kolo-
nier.

I rdda tallstekelns livscykel inglr oftast tvfl dia-
pauser (viloperioder). Den ena intriider alltid kort
efter iiggliiggningen. Hiirigenom hindras iiggen
frfln att kliickas under en varm h6st. Denna dia-
paus plverkas sA vitt man vet inte av fcirh6llanden

utanfcir insekten. Diapausen bryts under midvin-
tem och diirefter bestdmmer temperaturen niir iig-
gen skall kliickas. I Sydsverige brukar larvema
komma fram i slutet av maj. Larverna, som Ater

pA tallamas fjolflrsbarr, kan vara fullviixta redan
vid midsommar men, beroende pfl viidret, ocks6
betydligt senare.

Niir rdda tallstekelns larv spunnit sin kokong i

marken intriider oftast en andra diapaus. BAde

fdrekomsten av denna diapaus och dess liingd be-

stdms, till skillnad mot diapausen under iiggsta-

diet, av yttre faktorer. FrAmst :ir dagslingden vid
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tidpunkten fёr kokongspinningen avgё rande. Ju

kortare dag dcsto kortare blir diapausen.Om larv―

utvecklingcn inte ar avslutad fOrran under sen_

sommaren, vilkct intraffadc i Sydsverige under

den kalla sommarcn 1987(Anon.1987-89),fort―
satter utvecklingcn till funbildad insekt utan dia―

paus. Denna reglering av viloperiodens langd
m● liggё r att steklama kan komma fram vid unge―

far samma tid pa hOstcn obcrocndc av nar under

sommaren som larvcma spann kokonger. En
avvikelse fran detta monster intraffar vid kyla i

samband med en scn larvutveckling. Da kan
diapausen,och darrned tiden i kokongcn,i stanet

bli fё rlangd sa att livscykeln darigenOm blir tvaa―

rig.「 ller maligen langre(ё verliggning).

Ovriga tanstekelarter i landet,liksom flertalet

ёvriga vaxtsteklar, lagger aggen pa varen cner

forsommaren. Dessa agg utvecklas direkt tiH

klackning utan att genomga nagon viloperiod. I

kokongen har dock aven dessa arter fOr det rnesta

en diapaus.Denna rcgleras liksom hos rё da tan―

stekeln av yttre faktorer,mcn till sklllnad mot rё da
tanstekeln,som gar i diapaus vid lang dagslangd,

intrader diapausen endast vid kort dag. Eftcrsom

dessa artcr flyger pa varen,infancr deras larvsta―

dium senare an rё da tanstekeins. 0■ 1 larvstadict

varar till scnsommaren da dagslangden avtagit,

gar larvema i diapaus nar de spunnit kokonger.

FOrst nasta var fOrtsatter utvecklingen.Livscykeln

blir da ettarig, men ёverliggning forekominer

aven hos dessa arter.

Sёderutl Europa harinanga av de kokongё ver―

vintrande tallstekelartema tva generationer per ar

(PSChOm_walchcr 1982). En fOrutsattning fOr
detta ar att arets forsta larvgeneration atit fardigt

vid midsomlnar nar dagen arlang.I)a uteblir dia―

pausen och efter nagon vecka fё rpuppar sig larven

inuti kokongen. Ytterligarc nagra veckor senare

svarlnar dcn andra stekelgenerationen.

Tva generationer per ar har savitt mig bekant

tidigarc inte med sakerhet dOkumcnterats fё r na―

gon tanstekelart i Sverige. Fё r bleka tanstekein,

C.′α′′ピdo,anger Boas(1923)att tVa arliga gene―

rationcr brekommeri Danmark.I Svcnge namner

Lampa(1901)att larvcr av bleka tanstekcin,som

insamlats 10 juni l Gё teborgstrakten,spann ko―

kongcr under transporten. Dcn tidiga kokong―

spinningcn gё r det sannolikt att cn andra gene―

ration kunnat utvccklas. Heqvist(1952)drar aV

skadcbildens utsecndc siutsatscn att iva gene―

rationcr kan ha fOrekom■ lit vid ctt angrepp av

b!cka ta‖ stckcin i Skaraborgs lan i946.

Fig l F6rsta gcncrationcns kOkonger av G′ //2ル メα′α′
‐

″da pa tangren. De cirkelrunda 6ppningama visar att
fu‖bildadc tansteklar lamnat kOkOngema

Cocoons ofthe first generation of Gf/r2ノ 77′α′α〃Jda on a
pine branch

Tvi generationer av bleka tanstekeln i norra

Uppland

Under den varrna sommaren 1989 fann jag att C.

′α′′′do under ett ar med gynnsamma betingelser
kan genomga tva fullstandiga generationer sa

langt norrut i landet som i nora Uppland.Fё rsta

generationens agg klacktes detta ar redan i bёrian

av juni.Somjamおrelsc hade rё da tallstekein,som

da brukar ha nyklackta larver, hunnit till nlitten

av sitt andra larvstadium.Vid nlidsommar varlar‐

vema av G′α′′′′α i sitt trette Stadium samtidigt

sonl rё da tanstekeins larver hё H pa att spinna ko‐

kongcr. G ′α′′Fda larvema nadde kokongperio―

den i andra veckan ijuli.

Ta‖ stcklarnas kokongcr brukar patraffas i mar_

kcns fёmaskikt, men sommarcn  1989 fanns
manga c ′α〃′′α kokonger pa tangrenama(Fig.

1).Detta beteende ar valkant langre sё derut i Eu―

ropa just br brsta gcncraloncns iarver medan

andra generationens iarver,sonl skaH ёvcrvintra i

kokongen, brukar spinna kokongema i marken



(PSChOm― Walchcr 1982).Kokonger uppe i vege―

tationen har tidigare rapporterats fOr den narsta_

cndc arten Cプ //7ノ′ガα F′′・rた αヽ′Fs Guss.(HCdq宙 st

1972) Att basera slutsatser om antalet gene―

rationer enbart pa feno10giska obscrvationcr av

larvkolonicr ar vanskligt cftcrsom fё rsta gcnc‐

rationen kan ha en langt utdragen agglaggningspe―

riOd(SChWenke 1964).Sommaren 1989 kundejag
dock gёra sakra Obscrvationer av antalet gene―

rationer hos G ρα〃ノ′α eftersom fOrsta genc‐

rationens iarver spann uppe pa traden.

Dcn 22 juli hade de brsta steklama lamnat ko―

kongema och nagra dagar senarc obscrvcradc jag

bade honor och hanar pa traden.Den andra larvge―

nerationen utvcckladcs under senare delen av aug―

usti och september.De fё rsta larverna som ёmsat

till det sista,icke atande larvstadiet observerades

den 17 september. Inga kokongcr patraffades nu

uppe i traden. Fё rekomsten av tva generationer

ledde inte till nagon ёkning av antalet larvkolonier

l andra gcncratlonen.

Diskussion

vara k010nilevande tallstekelarter har tanlligen

likartad biologi.Anda inns bland denl hela skalan

fran sansynta till vanliga artcr.Dc vanligaste ar―

tema uppvisar tydliga skillnader i massfOrekoms―

temas gcogranska fё rdeining.Rёda tanstekein ar

den art som oftast kalatcr tanama, MassfOrё k―

ningar ar vanligast i Sydsverige men kan fё rc―

komma i hcla landet.Vanliga tallstekein,D″ ′・Jο′

′ブ77プ (L.),och bleka tanstekeln, G.ρ α′′:′α, som
mest fёrekomlncr i sё dra dclen av landet har sal―

lan haft massfё rё kningar. Daremot ar det vanli―

gare att de i norra Sverige fOrekommande,narsta_

ende artema D″″・プο″わνrοソ′な
`.力

′Hedq.respckt市 c

C l,′″r′εα′Fs har massupptradandcn. Har ges en

tankbar fё rklaring som baseras pa vadrets inver―

kan pa arter rned olika livscyklcr.

Hanski(1987)har diSkuterat hur skilinader i

livscykein kan gё ra att artema blir olika mycket

utsatta fё r predation undcr kokongperioden da en

betydande dcl av talisteklama ats av smadaggttur.

Eftcrsom kokongperioden oftast ar kOrt hOs rё da

tanstekein ar den rnindre exponcrad fё r denna pre―

dation an dc andra arterna. Sannolikt rnedvcrkar

detta till att rё da tanstekeln ar den art som oftast

har rnassupptradanden.

En annan faktor som kan paverka sannolikhctcn

fOr massfё rё kningar ar skillnader i stymingen av

kokongdiapauscn.Rё da tanstekeins livscykel pa―

Somnrurvtidrets effekter pci olika tallstekelarter lO9

verkasintc av sommarens vader utOm nar somma_

ren ar sa kOrt att livscykein blir tvaarig.Daremot

kan vadrct ha stor betydclse fё r de tanstcklar val・ s

iarver ёvcrvintrar i sina kokonger. Tva funstan_

diga gcncrationer undcr en solninar kan ёka san―

nollkhctcn fOr rnassfё rёkning om man bortser fran

vaxelverkan mcd andra faktorer, till cxempel att

parasitsteklar ocksa kan gynnas.

Likasa kan cn sonlmar dar endast en generation

tansteklar utvecklas vara gynnsam. Darcmot,Om

dct utvecklas en ofullstandig andra gencration lar―

ver som inte hinncr mcd sin utveckling fOre vin―

tern, kan dёdligheten bli omfattande. Kangas

(1941)konStaterar att andra generationen larver
av diprionider pa gran som observeras vissa ar,

med stёrsta sannolikhet antid dor.

Denna delfё rklaring till skilinadema i artemas

upptradande passar in pa dct rn6nster sonl angrcp―

pcn av de kokongё vervintrande artema har i Eu―

ropa En art som kan ha flera generatloner undcr

ett ar bё r klara sig bast i klimatzoner som m● lig―

gOr antingen en ener tva kompletta generationer.

I en menanzon,dar en andra gcncration kan pa―

bёttaS men sallan hinner utvecklasね rdigt,kan en

sadan art vantas ha svarare att uppna hё ga tatheter.

Sydsverige kan f6modas vara en sadana meHan―

zon, dar en particH andra generation kan fё re―

koHllna under vlssa ar. Detta kan vara cn bidra―

gandc orsak tiH att omfattande angrepp av dessa

arter ar sporadiska i sё dra Svcrigc.En faktor som

kan medverka till att de anda lever kvar i menan―

zonen kan vara att fёrsta generationens svarln―

ningsperiod,och darrned larvperiod, brukar vara

langt utdragen. I)etta ёkar sannolikheten fё r att

atininstone en del av populationcn liggcr ratt i

utvecklingstid i fёrhanande till sominarens langd

fё r att genomga cn cttarig liVscykel.

Langre soderut i Europa,dar dct Ofta utvecklas

tva generationer per ar,ar massforekomster av de

kokongё vervintrande artema vanligarc an hOs Oss.

Intressant nog ёkar ocksa frekvensen av massupp―

tradanden norut i Sverige,dar aven under vama

somrar larvcma knappast kan bli fardiga sa tidigt

att diapausen uteblir och en andra generation pa―

bё ttaS・ Framst galler det D わ″rθ v′rsc″ ′och C
'ヽ′′・′ノこα′′s. I nora Svcrige tillko■ lmer risken att

inte ens den fё rsta larvgenerationen hinner ata

klart fё re vintern. Fёrutsatt att detta inte intraffar

ofta,kan talstcklama fortleva pa grund av att en

del av populationen har fё rlangd diapaus i ko―

kongen och antsa ligger kvar i marken under ett

cner flcra ar.som tidigare namnts ar dOck dё dlig―
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heten ofta stor under kokongperioden och diirmed
minskar sannolikheten fcir massfcircikningar niir
kokongperioden blir f0rliingd.

Det vi upplever som en "normal" sommar i
scidra Sverige kan alltsA fcir bleka tallstekelns del
vara det minst gynnsamma alternativet medan
mera extrema Ar, kallare eller varmare, kan ge en
cikad fcircikningsframging genom att en stor del
av populationen kan genomgA en respektive tvA
kompletta generationer. Den tydliga uppgAng av
flera tallstekelarter som jag konstaterat i Uppland
under 1988 skulle till en del kunna bero pi att den
extremt kalla sommaren 1987 gynnade dessa arter
genom att minska fdrlustema till ft ljd av en ofull-
stiindig andra generation.

Jag vill fcirsiktigtvis tilliigga att jag i denna upp-
sats endast behandlat en av menga faktorer som
kan pAverka antalet individer av de olika
tailstekelarterna. Totaleffekten pA individantalet
under ett enskilt flr kan bli helt annorlunda iin den
man f<irutspir genom att beakta inverkan av en-
dast en faktor. Utbredningsmcinstret av tallsteklar-
nas massfcirekomster, som ofta intriiffar samtidigt
civer stcirre omrAden, antyder dock att viiderleks-
faktorer kan vara viktiga bakomliggande orsaker.

Jag vill tacka Hubertus H. Eidmann och Bengt
Ehnstrcim fdr synpunkter pfl manuskriptet.
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Upprop om pseudoskorpionider

Till pflb<irjat arbete om fcirekomst och utbredning
av svenska pseudoskorpionider scikerjag alla upp-
gifter om dessa. Speciellt i mellersta och norra
Sverige har fA nya fynd rapporterats sedan 1950-
talet.

Jag uppmanar entomologer som kommer i kon-

takt med dessa djur att kontakta mig. Jag tar giima
emot allt material fcir bestiimning. Efter underscik-
ning av materialet skickar jag det genast tillbaka.

Sranislav Snrill, Grytstigen 133, 147 52 Tumba.
Tel. 0753-356 02.


