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Inledning
Tallblomviveln (Anthonomus phyllocola) har
utvecklats till en karaktdrsart i nordsvenska
bestAnd av contortatall. Larverna utvecklas i tal-
lens hanblommor och arten beskrevs redan pd
1920-talet som skadegcirare pA tallens barrmassa
(TragArdh 1922). I norra Sverige har arten en
livscykel ddr larverna utvecklas i juni, varefter
imagines niiringsgnager pd drsbarren i juli infor
overvintringen. Viveln overvintrar i f<irnan och
efter diapausen sker ett nytt ndringsgnag i
mAnadsskiftet maj/juni, dA ocksi iiggliiggningen
pA hanblommorna antas ske. Karlman (1980,
1984) har observerat skadegorelse pA Arsbarren
av unga contortatallar i mellersta Norrland, orsa-
kade av tallblomvivelns n2iringsgnag. Under 1988
skedde iiven en barrskadegcirelse pA en froplanta-
ge med contortatall i SmAland (Bengt Ehnstrdm,
muntl.).

Ett forskningsprogram startades 1986 p6 insti-
tutionen for skoglig zooekologi i Ume6. f6r att
belysa contortaskogarnas konsekvenser for fau-
nan. Som en del i denna konsekvensanalys utfor-
des slaghAvningar i barrmassan hos bide inhemsk
tall och contortatall. I dessa prov utglorde tall-
blomviveln en stor del av den insektsbiomassa
som pAtraffades i barrskiktet hos contortatall och
skillnaden gentemot tall var pAfallande stor (Sjii-
berg & Pettersson, opubl.). Varf<ir det finns fler
tallblomvivlar i contortabestflnd jiimfort med tall-
best6nd var den centrala frAgestiillningen i ett
projekt som pdbcirjades 1988. I detta ingick ocksi
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att studera hur stor skillnaden iir i absoluta tal.
och hiir redovisas preliminiira populationsupp-
skattningar frAn tre 6r.

Omridesbeskrivning och metodik
Undersokningen har genomfcirts i tva forsoks-
planteringar som 1986 uppvisade lAg respektive
htig tiithet av tallblomvivlar. BAda forsoken iir
anlagda av SCA 1970-72 och de bestAr av vardera
drygt20 hektar contortatall och inhemsk tall som
planterats intill varandra p6 likartad mark. Geo-
grafiskt iir de belligna i sodra Norrland, i sodra
Medelpad och i ristra Jiimtland.

Utefter linjer utlagda 1986 utslumpades 10 triid
i vart och ett av de fyra bestAnden. FrAn dessa
trdd insamlades 10 hanblommor i juni (under
blomning) och 10 blommor i juli (efter blom-
ning). Proverna togs i plastpAsar med hjiilp av
sekator sA att inga djur skulle kunna undkomma.
Varje Ar utslumpades nya provtriid di enskilda
trddindivid inte blommade varje 6r, och fcir att
tidigare provtagning inte skall p6verka resultatet.
Antalet hanblommor riiknades pA varje provtriid
innan provtagningen och blomningsfrekvensen i
bestAndet faststiilldes genom att 100 triidindivid
riknades utefter en planteringsrad.

De intagna proverna undersoktes i laboratori-
um genom att hAnget skalades loss och varje stro-
boli genomsoktes med insektspincett. Alla ever-
tebrater pi och i hAnget riiknades och viigdes.
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Resultat
Tre flrs studier visar att tallblomviveln gynnas av

contortatallen. Skillnaden gentemot inhemsk tall
iir pifallande stor. Oftast utvecklas mer iin 10 ggr
fler vivlar i contortatallens hanblommor (Tab. 1).

Minskningen i antalet individ som kan avliisas i
juliprovtagningen beror huvudsakligen pA morta-
litet hos larverna. Denna mortalitet har blivit mer
miirkbar i forsok 2 fr6n 1988 till 1990, medan for-
scik 14 uppvisar en minskande mortalitet.

Fcirs<ik 14 har genomgiende hogre tiithet av
tallblomvivlar i bAde contortatallens och tallens
hanblommor, vilket tyder pi stora lokala skillna-
der i artens populationsstorlek. Dessutom har
tallblomviveln okat dramatiskt i forsok 14 frAn
1988 till provtagningarna 1989 och 1990. Larvtiit-
heten har ocksA cikat i contortatallens hanblom-
mor i forsok 2, men ej hos tallen. Detta kan bety-
da att populationer av tallblomvivel liittare byggs
upp i bestAnd av contortatall.

Tabell 1. Medelantalet tallblomvivlar per han-
blomstiillning. N=100. Lokal = fdrsciksplantering-
ar anlagda 1970-72.
Mean number of pine flower weevils per male flo-
wer. N=100. Lokal = experimental sites planted
7970-72.

Lokal Ar
Pinus contorla Pinus sylvestris
juni juli juni juli
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nomiska, fenologiska. biokemiska och morfolo-
giska likheten mellan en introducerad vdxt och
den inhemska floran. Di contortatallen tillhor
samma genus som vAr svenska tall och den plan-
terade arealen av contortatall <ikar i Sverige, bor
vi kunna forvdnta oss en 6kad anpassning hos
vdra tallevande insekter till contortatallen. Tids-
perspektivet i hypotesen anger att cirka 40 o/o av
arterna kan forvdntas nyttja den nya vArdvdxten
efter 10 flr, efter 100 61 70 7o och niirmare 90 Y"

efter 1000 Ar (Strong, Lawton & Southwood
1e84).

Contortatall har provats i forsok sedan bdrjan
av 1900-talet i Sverige. De lildre planteringarna
iir fA och i liten areal (oftast mindre hn en hek-
tar). Under de senaste tvA decennierna har dock
planteringar av contortatall skett i stor skala i

norra Sverige, diir vi idag har mer an 500 000 hek-
tar uppvaxande contortaskog (Karlman. Witzell
& Hansson 1992). Merparten av dessa bestind dr
6nnu sA unga att reproduktionen (inkl. blomning)
hos triiden har just borjat. Utifr6n detta perspek-
tiv torde tallblomviveln bli en gynnad art i de
framtida nordsvenska skogarna.

Projektet har finansierats av Bo Rydins stiftelse
for vetenskaplig forskning.
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Diskussion
Hanblommor hos contortatall iir oftast storleks-
miissigt mer iin dubbelt se stora som hos vanlig
tall. Dessutom innehAller en stor hanblomstiill-
ning av contortatall cirka 6 ggr fler pollenkorn iin
en blomstiillning av tall (Nilsson 1981). Detta
torde delvis vara forklaringen till att det utveck-
las cirka 10 ggr fler tallblomvivlar per hanhange
hos contortatallen jiimfort med var inhemska tall.

Southwood (1977) presenterade en hypotes
som sager att den tid det tar for viixtiitande insek-
ter att kolonisera nya vdrdvdxter pdverkas av tvA
faktorer, n5mligen planterad areal och den taxo-
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