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Tall stumps of birch and aspen in two localities in SW Sweden, and in two successive
years, were investigated regarding thrips in the bark. 15 species were found, of which one

is recorded for the first time in Sweden (Maderothrips longisetis), and one is new to
northern Europe (Hoplothrips carpathicus). The Swedish fauna now includes I 14 known
thrips species.
H. carpathicus was the most common species in the two localities investigated, as it was
the only species collected from both localities in both years. Despite being previously
recorded only a few times in central Europe, we suggest that the species is not rare, but has
a northern distibution. H. carpathicus was collected from birch only.
On some prepared specimens of both larvae and imagines of H. carpathicus fungal spores
were present. The spores had remained stuck to their bodies during the long preparation
procedure, and appeared as dust clouds first when embedding in the highly viscous
Canada-balsam. This clearly shows that fungal spores can be attached to, and transported
with the thrips in vivo.
Most of the species recorded were regarded as occasional hibernators, with abundances
reflecting the surrounding vegetation.
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Inledning
Tripsar dr mycket smfl insekter med tillbakadraget levnadsZitt, och diirfcir liigger man sdllan mdrke till dem. Om man plockar in nigra blommor
av t.ex. prdstkrage, maskros eller rcillika och bankar blommorna 6ver vitt papper kan man se de
m6rka, smala djuren, som inte dr mycket stdrre
iin ett kommatecken i denna text.
De flesta tripsarter lever pi levande vAxter och
suger nriring ur vAxterna med sina stickande-sugande mundelar, men en del arter lever pi svampar som bryter ned ved. De kan leva under barken, diir de dter svamphyfel eller pi barkytan,
diir de iiter pi basidier (Crespie 1986) och
svampsporer (Marullo 1 995).

Under 1997 genomfrirdes en studie av hcigstubbar av bjdrk och asp i sydvzlstra Sverige, i
samarbete med "Projekt Vitryggig hackspett".
Syftet med hela detta projekt rir att fcjrbrittra miljdema for den vitryggiga hackspetten. Studien av
hcigstubbarna gjordes fdr att undersdka tiitheten
av och antalet arter av ryggradskisa djur som ut96r en hackspettarnas potentiella fdda (Nitt6rus
1998). I det insamlade materialet fanns ocksi en
del tripsar. Samma lokaler besdktes igen fdljande
6r fdr att bekriifta fynden av tripsar. Hiir presenterar vi vera fynd och ger en del ny information om
denna

diligt kdnda insektsgrupp.
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Material och metoder
De omrlden som undersdktes var Brdcke iingar i
Edsleskog, Dalsland, och Bryngelsdalen i Oster-

vallskog, Viirmland. Omridena vid Brzicke
dngar bestir av overgiven jordbruksmark som
iir teitt bevuxen med bjdrk och asp av olika ilder.
Bryngelsdalen dr en naturskog som delvis avverkades 2-3 fu tidigarc. Pi kalhygget lzimnades
en del spridda trzid och hrigstubbar av bjcirk och
asp kvar. Pfl bflda lokalerna undersciktes friimst

I en del av hdgstubbarna
fanns fortfarande fast ved, i andra fanns vitrcita
ner till flera centimeters djup.
Proverna togs22-24.091997 och 30.10 1998.
Fr6n var och en av hdgstubbarna skalades unge-

bjdrk, men dven de dvriga tripsartema pitrdffades framfdr allt pi bj6rk. Bara nigra fi arter insamlades pfl asp, och dessa fynd diskuteras inte i
detalj.
Artbestiimningen av tvi imagines av H. carpathicus har bekriiftats av zur Strassen. D. saltatrix, Mycterotrhips consociatus, M. longisetis,
Hoplothrips ulmi och Xylaphothrips fuli ginos us
jiimftirdes med besteimda exemplar som tidigare
hade bekriiftats av av zur Strassen.

nyligen ddda triid.

Diskussion
Hoplothrips carpathic

us

i fiilt. Sillmaterialet transporterades
till laboratorium i tygpisar och insekterna drevs

H. carpathicu.s var den vanligaste arten pfl de tvi
unders<ikta lokalerna. Enligt zur Strassen (1994)
dr H. carpathicus en "knappast kdnd" art som
bara har samlats in nigra fi ginger i centrala och
s6dra Europa frin bok. Vi har dock samlat in ar-

ut med Berlese-trattar. Under 1998 togs prover

ten

frfln l8 hdgstubbar, och frin flera av dessa hade
prov tagits 6ven friregiende 6r. Barkproverna

mycket olika milj6er lSngt itskilda frin varandra. H. carpathicus dr den enda arten i v6r studie
som har samlats in pi bida lokalema och under
bflda flren. Eftersom den dessutom har pfltriiffats
pfl flera lokaler i syddstra Norge (Kobro opublicerat) antar vi att arten inte 6r sdllsynt men har
nordlig utbredning.
Imagines av H. carpathicus dr relativt l6nga,
ungefZir 3 mm, och varierar i fiirg frfln ljust bruna
till gula med tvdrrandig bakkropp. Den kan kiinnas igen pi detaljer i antennerna. Dessa iir gula
med tvfl sinnesborst vardera pi 3:e och 4'.e antennsegmenten och med 8:e segmentet ungef?ir
lika l6ngt som de civriga, vilket beskrivs av zur
Strassen (1994). Fig. I visar ett preparerat exemplar av H. carpathicas med det l6nga 8:e an-

far 0,25 m2 av barken av med en yxa eller

en

kniv. Under 1997 sillades barkprover frin 14
hdgstubbar

frirvarades och lagrades i tygpflsar tiickta med
plast fcir att behilla hdg fuktighet utan att det
blev kondensation inuti pisarna. Barkproverna
fick sedan sti i Berlese-trattar i upp till tvfl veck-

frin Berlese-trattarna
i plastflaskor och fdrvarades i en etanolblandning tills de preparerades i kanadabalsam. Mound etal. (1976), Schliephake & Klimt
or. Tripsarna som drevs ut

hamnade

(1979) och zur Strassen (1994) anvdndes som
bestdmningslitteratur. Nomenklaturen fdljer zur
Strassen (pers. medd.). Alla imagines (fullvuxna
individer) kunde artbestiimmas, och det mesta

av det bestdmda materialet har ltimnats

lingarna

i

till sam-

Planteforsk, Plantevemet, Norge.

Nigra exemplar fdrvaras i samlingarna i Research Institute Senckenberg, Frankfurt am
Main, i Plant Protection Service, Wageningen.
Nederldnderna och i Systematic Entomology
Laboratory, Maryland, USA.

Resultat
Totalt insamlades I 14 exemplar av 15 arter (Tabell 1, niista uppslag). Av dessa pitraffades Maderothrips longisetis fcir frirsta gingen i Sverige,
medan Hoplothrips carpathicus 6r ny frir norra
Europa. De bida nya arterna pitriiffades bara
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pi

pi

bj6rk tvfl flr

i

rad, och

i tvi till synes

tennsegmentet och den tvdrrandiga bakkroppen.

Tillsammans med imagines av 1L carpathi-

cus pitrdffades ocksi sju larver. Larven av 1L
carpathicus dr bara beskriven frin ett enda exemplar (zur Strassen 1994). Fiirgen pi de larver
som vi har hittat avviker nigot frin denna beskrivning, men de skiljer sig klart frin larverna
av andra Hoplothrips-arter som vi kiinner till.
Fdrgen pi pronotum, huvud, antenner och ben dr
huvudsakligen ljust brun. Meso- och metanotum

dr liksom bakkroppen klart gri fcirutom

ett
ldngsgiende orange band mitt pfl bakkroppen
(Fig. 2). Den orange fdrgen kan variera i intensi-
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Fig. l. Fullvuxen Hoplothrips carpalhicus. De naturligafiirgerna har bLekts pd grund av prepareringen,
men tviirbandningen pd abdomen kan ses. Det 8:e
antennsegmentet iir lika Ldngt som de andra. Svampsporer kan ses pd bakkroppen mellan coxae.

Imago

of Hoplothrips carpathicus. The

Fig.2.

hrv

ktrva

of Hoplothrips carpathicus.

av

Hoplothips carpathicus.

natural

colours are faded due lo preparation, but the transverse stripes on abdomen can be seen. The 8:th
antennal segment is as long as the others. Fungal
spores can be seen on abdomen betvveen coxae.

tet och vara begransad
len av bakkroppen.

till friimre och bakre

de-

Svampspridning
Pi en del av de preparerade djuren (bide larver

fL carpathicus fanns det
svampsporer (Fig. 3, som dr en detaljbild av Fig.

och imagines) av

l). Det indikerar att H. carpathicus kar. vara
viktig ftir spridning av svampar. Sporerna uppHcktes inte ldrriin vid sista steget av prepareringen. De hade alltsa suftit kvar vid kroppen
under flera veckors fcirvaring i etanol, under behandlingen med kaliumhydroxid, syror, etanol

Fig. 3. Svampsporer pd bakkroppen av en

vuxen

Hoplathrips carpathicus (detalj av Fig. l).

Fungal spores attached to abdomen of imago of
Hoplathrips carpathicus (detail of Fig. l).
95

S. Kobro

Ent. Tidskr. 120 (1999)

& K. Nitt€rus

Tabell 1. Antal individer av tripsar
varandra fdljande dr

i

hdgstubbar av bjdrk och asp pd nd lokaler i Sverige, och under nd pd

Table l. Number of thrips individuals in
successlve years,

tall stumps of birch and aspen at two localities in Sweden, and in nvo

Bryngelsdalen
t99'7

1998

Thripidae
Chirothrips manicatus Haliday
Dendrothrips degee ri Uzel
D e nd rothr ip s s aLtatrix U zel
Fran klini e lla into n s a (Trybom)
F rankl ini e lla te nui c o rn i s (U zel)
Myct e rot hrip s cons oc iat us (Targiono-Tozzetti)
My cte rothr ips salicis (Reuter)

Briicke dngar
1997

4

r

998

3

I

25

Orythrips bicolor (Reuter)
Thrip s fuscipenrzis Haliday

Thrips majorUzel
Phlaeothripidae
Hap lo thr ip s leuc anthe mi (Schrank)
Hop lot hr ip s carpath icus Pelik6n
H oplothr ip s ulzi (Fabricius)
Made rothrip s lo n g is eti s (Bagnall)
Xy lap lothr ip s fuli ginos us (Schille)

och nejlikolja. Det var inte ftjrriin vid inbiiddningen i den tjockflytande kanadabalsamen som
sporerna lossnade och seg ut som moln av
damm.

Detta visar klart att svampsporer mycket val
kan sitta hirt fast och diirfOr kan transporteras
med levande tripsar.
Sporerna kan vara konidier frin Melanomma
subdispersa (Ascomycetes), men frir att vara sdker mflste man lita dem gro. Vira understjkningar bevisar dock inte att 1L carpathicuskan trans-

portera just denna svamp frin en bj0rk till en
annan, eftersom tripsarna var vinglOsa nzir de
samlades in och uppenbarligen inte kunde flyga.
Men om sporer kan sitta fast vid tripsens kropp
under l6ng tid, eller om de fastnar strax f6re
svdrmningen kan en svamp mycket vdl transporteras till nya miljcier av tripsarna.
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Andra tripsarter
Trots att tripsen M. longisetis inte har pitriiffats
i Sverige fdrut dr den f<irmodligen inte siillsynt
eftersom vi fann den p5 bida lokalerna. Det har
ocksi visat sig att arten iir vanlig i dtida triid,
bide bjtirk, tall och gran, i sydcistra Norge (Kobro.opublicerat).

Aven H. ulmi och X. fuliginosus lever och
fortplantar sig i drid ved. Ovriga arter som vi hittat (Tabell l) uppehiller sig pi levande vaxter
och de flesta av dem [r vanliga.
De tvi artema i sliiktet Dendrothrips

[r siill-

synta enligt Ahlberg (1926) och Qvick (1977).
Troligen samlas dessa bida arter sdllan eftersom
de hoppar bra (Mound & Teulon 1995), vilket
96r att de kan komma undan de flesta insamlingsmetoder. Bida arterna iir letta att fa mg i nAr
de dvervintrar i mossa vid stambasen av askar
och ekar och i barken pi flera trzidarter (Kobro
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Tabell 2. Antal individer av ripsar i hdgstubbar av gran (efter Hanson 1998) och i bjdrk och asp pd nd kalhyggen
i Sverige.
Table 2. Number of thrips individuals of in
cLearcuts in Sweden.

tall stumps of spruce (af7er Hanson 1998) and birch and aspen on

Gran
(Spruce)
ro t h r i p s r ufu

Ap

r

Ce

rat o t h r i p s

e

e

s Haliday
(Haliday )

r i c ae

C hirothr ip s man icat us

Haliday
Frankliniella intonsa (Trybom)
F ranklinie I La t e nuic o rnis (U zel)
Myc te rothrips consociatus (Targioni- Tozzetti)
Myct e rothrip s salicis (Reuter)
Orythrips ajugae Uzel
Thrips flavus Schrank
Thrips fusc ipennis Haliday

Det finns inte mycket skrivet om tripsarnas
civervintring med undantag for Taeniothrips in-

& Parker 1995). Ahlberg
(1926) noterar dock att flera arter rivervintrar i
marken och negra fe i fadbark. Lewis (1913)
ger lite mer detaljer och pipekar att individer
som overvintrar ovanfdr marken kan pitriiffas i
minga olika naturliga och konstgiorda sprickor.
Fritt stiende triid med flagnande eller grov bark
erbjuder bra skydd, men vilka arter som Overvintrar i barken beror mer pi den omgivande vegetationen iin pi sjiilva Overvintringsstiillet (Leconsequens (Skinner

wis 1973).
Arterna

i

familjen Thripidae fortplantar sig
pi levande vdxter under sommaren. Eftersom vi
hittar dem i barken pi ddda triid under senhdsten
drar vi slutsatsen att de dvervintrar dzir. I Bryngelsdalen hittade vi bara en enda Thripidae I 997,
medan det fdljande 6r fanns 17 exemplar av sex
arter (Tabell l), trots att fdrre stubbar unders6ktes. Det kan bero p5 att iterkoloniseringen av
griis och cirter efter kalhuggningen hade bdrjat,
och att insektspopulationerna i dessa miljtier

(Birch and aspen)

5
1

J
2
2

30
1

'7

Thrips mnjorUzel
Thrips pini (Uzel)
Thrips tabaci Lindeman

opublicerat).

Bjcirk och asp

6

I

dkade, si att iiven miingden tripsar blev stcirre pi
liimpliga rivervintringsplatser. Om denna lokal
besciks igen fcirmodar vi att dnnu fler individer
och arter kan pfitrdffas rivervintrande i hdgstubbarna.

Den 6kade meingden tripsar

i Bryngelsdalen

stir i kontrast mot Briicke iingar. Antalet tripsar i
drida triid pi Briicke 6ngar var ungefldr detsamma bida flren, troligen dlirfdr att miljdn och dess
vdxtsamhrille inte var i samma stadium av fririindring som i Bryngelsdalen. Vi har ingen fcirkfaring till varfcir Mycterothrips salicis var si
vanlig pi Briicke angar bara 1997 .
Familjen Thripidae pfltriiffades ocksi i hogstubbar av gran pi ett kalhygge lika gammalt
som det i Bryngelsdalen (Hanson 1998). Det
innebdr att de samlades ett stycke frin de miljcier
ddr de uppehiller sig i under sommaren och diirfdr kan betraktas som dvervintrare pfl sarnma
satt som vflra fynd i Bryngelsdalen. Det verkar
vara skillnad pi artsammansiittningen av tripsar
i gran jiimfcirt med bjOrk och asp ndr man jeimfcir
fynden frin en sdsong. Bara2 av de 13 arterna
Thripidae fanns pi bflda lokalema (Tabell 2).
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Med undantag for M. consociatus och Thrips
pini dr de arter som pitraffades mycket vanliga.
Niir vi fann tripsar i sm6, antal utanfrir deras vanliga miljii beror skillnaden i artsammansdttning
mellan lokalerna troligen inte pfl att stubbarna iir
av olika triidarter. Det ar mer troligt att den beror

pi

att populationerna av tripsar i de omgivande
markerna iir l6ga. Efter flera 6r med liknande
atervaxt pi de bida kalhyggena frirmodar vi att
de olika tripsarterna kommer att petrAffas i stdrre antal i bflda typema av stubbar.

Slutord
Varken denna understikning eller Hanson (1998)
var speciellt inriktad pi insamling av tripsar.
Andi pitriiffades en sjzittedel av de arter som dr
kiinda frin Sverige, av vilka tvi iir siillsynta och
tvi dr nya fdr landet. Antalet tripsarter har alltsi
rikat frin ll2 (rur Strassen pers. medd., Qvick
1971) till 1 I 4. Tripsarnas utbredning och biologi
iir diligt kiinda, framfrir allt vad gdller de arter
som hnns i d0da trAd, men dessa insekter iir viktiga inslag i faunan. Denna del av den entomologiska forskningen dr iin sfr ldnge frirsummad och
behciver uppmdrksammas mer.
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