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S;ht.io.,i't jdt I sektionen fatr praktisk entomologi inledde fil. mag. Pehr Ekbom
P'ahttsa ?'tto- med ftitiande Itiredra,s'ul"ei.

Oa hatbocheas skadcgdreke och d.rt .honorr,irha f6udcr.

Trii har genom tidern4 varit ett viktigt byggnadsmaterial. Salunda
bor t.ex. i Finland st6rsta delen av befolkningen i treius. Ordentligt
uppftjrda bestar dessa genom flera generationer. Trahusen och trdkon-
struktionerna har emellertid even farliga fiender, av vilka vissa insekter,
som fdrmar genomfora sin utveckling i ftirarbetat virke, tilldrar sig ett
viixande intresse. TiIl dessa insekter hdr bl.a. husbocken (Hyhlrupes
baiulus).

Jag skall hdr redogtira Idr nagra resultat av en pagaende undersdkning
6ver husbockens fdrekomst och angreppsintensitet i Finland. Som bygg-
nadsteknisk expert deltar i understikningen dipl. ins. Claes Holm, Hel-
singfors.

Husbocken har vdl anpassat sig som mdnniskans fiiljeslagare och ftire-
kommer i huvudsak i olika trdlonstruktioner i byggnader. Utvecklings-
tiden torde variera mellal 5-rz er och er framst beroende av temperatur,
Iuktighet och traets ?iagvitehalt. Skadan ftirorsakas av larven. Imagon,
som lever bara n5.gra veckor, hir i Norden pi sensommaren, intar, si
vitt man vet, ingen ftida.

Bild r visar oss husbockens utbredningsomride i Finland. Det in-
skrdnker sig frimst till3 skiirgS.rdskommuner. Enligt historiska vittnes-
btird har husbocken redan under mer en 2oo ir angripit byggnader pl
Kiikar. \rid en Iastighetsgranskning Ar r7r4 antecknades i protokollet, att
det pi en gird ej fanns ett euda dugligt hus, rhelst der i Kidkao, som det
stir i det ursprungliga protokollet, rhuusen eij Hnge wara kunna fdr ett
s6rdeles slag Mask, som timbret ftirtereD. Aven i en skatteldagd ftir ir
1768 omniimns samma fenomen och tilliiggs, att bostadshusen efter
rz-r4 Lr ir helt oanvdndbara, fastin man med sivil kalk som tjiira har
fdrsttkt skydda dem. I en er 1795 utkommen resebeskrining seger den
pe sin tid kande naturlorskaren Radloff, att bl.a. skalbaggar tillhdrande
linghomingama (Cerambycidael riiro skadeliga krik uti K<ikars Capelb.
Dessa uppgifter torde d,verhuvud hdra till de fdrsta om husbockens ftire-
komst i byggnader.

PA Kdkar zir 86fl av bostadshusen angripna, pn Fdglti z8o/o och piL
Sottunga goli. Dessa siflror samt iaktt€els€r tiver infektionens styrka
och befolkningens vittneskird tdr det trolitt, att husbocken under de
senaste ertiondena spritt sig frin K<ikar till grannkommunema. Jag vill
betriiffande husbockens spridningsmtijlitheter hen!'isa till Lekarders iak-
tatelse, enligt vilken husbockens fdrekomstomride i Sverige i stort sett
synes sammanfalla med de kusttrakter, &ir humiditeten beril-nad enligt
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Fig. r. Husbockens utbredningsoDr:de i SV Finland (st eckat)
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Fig FrekveDse[ aw husbocksanSlepp i olika delar av unders6kta byggrader pA.
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temperaturen) understiger 35, eller Sveriges torraste trakter. Antalet
soltimmar under sommaren har hen.id mciiligen stor betydelse. Pa Aland
er humiditetstalet 33, altse under 35, men p6 finska fastlandskusten iir
det ha}8re, t.ex. i Helsing{ors 49. Vid en nirmare analys av fenomenet
borde emellertid iiven det faktum beaktas, att larverna i uppvdrmda hus
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har verksamhetsbetiagelser iret om. I detta sammanhang uppstir fr.igan,
vilka delar av byggnadeu, som mest er utsatta ftir husbock. Angepps-
frekvensen i olika delar av de understikta byggaadema pe Kdkar dr
framsti.lld i {ig. z. Av denna framglr, att infektion ar vanligast i vegg-
konstruktioner, vilka ju i regel plverkas av uppviirmningen, medan vat-
tentak och vintlsbj:ilklag kommer pi an&a plats.

Fig.3 framstdller husbockens ftirekomst i rzo bostadshus av olika
Alder pi K6kar. Av diagrammet framgAr, att antalet infekterade hus
er nera sitt maximum redan i lldersklassen rezo Ar, och att det, tvert-
emot vad man skulle tro, sjunker med husens tilltagande ilder. Som
jiimftirelse har i samma diagram ritats motsvarande uppgilter Irin Buto-
vitschs undersdkning i Blekinge och Kalmar ldn i Sverige. Inom detta
omride uppnir husbocken sitt frekvensmaximum fdrst i 3o-4o er gamla
hus. Byggaaderna infekteras sSlunda pi Kdkar betydligt snabbare.

Husbocksangreppets ekonomiska fdljder, avspeglade i husets tekniska
viirdeminskning, ger en klar bild av skadedjurets reella betydelse. Skade-
gdrelsens storlek i varje i'ldersklass framgir av kurvoma i fig. 4. Denna
undersiikning baserar sig pe iakttagelser i 20 st. godtyckligt utvalda
briidbeslagaa stockhus pi KOkar, vid vi.lkas uppftirande endast nytt virke
torde ha anvents och i vilka husbockangrepp pigick. Husens tekniska
vd.rde bestd.mdes med 5fl noggraanhet i procent av verdet hos motsva-
rande nyby'gge. Kun'an B representerar medeltalet fdr dessa vdrden,
medan kurvan A ar uppritad pe basen av de enda tre sdkert oangripna
husen. Betriiffande dessa tre togs hensjm till alla faktorer, som inverkade
pA husens skick, medan betriiffande de angripna ddrtill beaktades husboc-
kens skadegorelse i de olika konstruktionsdelama. Den schraflerade ytan
mellan kun-orna anger virdet av den av husbocken ftjrorsakade destruk-
tionen. Jat kan ndmna, att denna metod att v2irdera b1'ggnader med
beaktande av endast rent tekniska hens,.n tiuempats vid viirderingen
av fastigheterna pi Porkala-omridet, vanid olika expertgrupper nltt
nastan e\akt samma resultat.

Av kun'an B i diagrammet framgir bl.a. fciljande omstZindigheter.
Byggraden blir infekterad redan under sina frirsta 6.r och infektionens
verkningar bitrjar tydligt synas, ner huset er ro-2o Ar gammalt. Di ir,
si.som framgir av fig. 3, antalet skadade byggnader nara sitt maximum.
Efter detta ruppladdningsskeder ftirfaller by'ggnaden snabbt, vilket kan
tankas leda till att huset blir oanvd.ndbart redan vid 36 irs ilder, om
man f6ljer den punkterade linjen, tangenten till kurvan B. Pi K<ikar
fanns verkligen 1954, ner underscikningen utfijrdes, ett 42 er tammalt
totaldestruerat hus. Det var visserligen iinnu bebott men maste stiittas
pi olika sd.tt fitr att inte rasa ihop. Som vi ser av kurvans fdrlopp ar
husets aide i allmenhet dock inte detta, utan destruktionen blir ling-
sammare, efter det att huset blivit ca 3o ir gammalt, och adar sme-
ningom. Detta fenomen kan fdr det f6rsta f6rklaras si, att huset redan
di ar i sidant skick, att dess invenare blir tvungna att fdretaga repara-

Erto ol- Ts. --lrg.;8. H.,1,ry;z



G. NORDLUND: TIONDE NORDISKA ENTO}TOLOG}IOTET 2II

10

1!

8o

@

lt

0o !0 20 3o ao.lo .0 ,0 8o 90 it,o

r0o

90

a0

;70

f50

zao
a0

I

o to 20 !0 ao 50 50 To ao tu t(x,
HUSTTS ALDIi r At

Fig. 3. Husbocksangrepp i r2o bostadshus av otika elder pe K6kar (heldraten linje)
samt i 5i3 byggnader i Blekinge och Kalmar lan i Sverige (streckad liDje).

Fig. 4. Av husbocken f&oGakad vardeminskniog pa stockbyggnader. A: amorte-
nngskurva Idr oidekterade hus (riDgar). B: amorteringskurva 16r infekterade hus
(svat"ta punkter). Abskissan beteckDar husets Alder i er, ordinatan det tekniska

vZirdet i procent av nybyggnadskostnadema.

tioner. En annan orsak ar den, att det fdr larverna bdsta virket i de olika
konstruktionsdelama redan iir uppatet och fdrhSllandena i byggnadens
6wiga delar iir sidana, att husbocken icke fdrmir I6r6ka sig t rackligt
snabbt fdr att pa ett avgtirande sett piverka dess tillstind. Som ett
exempel pi detta kan niimnas att husbocken faredrar husets stidra och
vestra vaggar, medan 6st- och framftir allt nordvdggarna ofta i hdg grad
kan besparas fran destruktion.

Av en jAmf6relse mellan de biLda kurvoma i fig. 4 framgar att en stock-
byggaad, som blivit utsatt fdr stark husbocksinfektion, trots inne-
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havarens motatgerder efter sitt ca 3o:de d.r representerar i medeltal
bara halften av verdet hos motsvarande lika gamla oinlekterade hus.

Ur den av husbocken fdrorsakade virdeminskningen som funktion av
tiden kan man berikna den maximala skadegtirelsen i de undersdkta
husen till 3,75-o.,i per ir.

Husbockens betydelse som skadedjur i trfius ir i vAra dagar stiirre
dn tidigare, dels emedan man numera anviinder klenare virkesdimensioner
dels emedan vi"ra nuvarande ordinart uppfdrda trehus av regelverks-
konstruktion er betydligt kenshgare ftir husbockens skadegtirebe en stock-
hus. Darfdr kinar sig alla itgiirder, som avser att fdrhindra spridning
t.ex. med m<ibter eller rivningsvirke, att ftirebygga antrepp, t.ex. an-
vd.ndning av impregnerat virke, eller att utrota lanrr och imagines i
redan infekterade trekonstruktioner och byggaader.

Diskussion: Pi ir6gor av dr Lekander upplyste fdredragshalaren,
dels att uppgiften om att utvecklingstidens lihgd f<ir husbocken torde
variera mellan 5 och rz ir er en ftirmodan, medan en utvecklingstid pi
7 ir ir Iastslagen, dels att det pi grlnd av brist pi meteorologiska obser-
vationer icke varit mtijli6t att,amfdra humiditetstalen ftir Ktikar och
Alands huvud6-

Nesta litredr€shillare var fil. mag. Arnold Stenmark, som talade dver
amnet

Nilgta crfarcnhctct do dhrt elld r.hit.lr.ingst .d.L

Ht sten 1956 utlades av Statens vextslg/ddsanstalt ett st<irre ftirs6k
mot jordgu bbsk v alster (Ta/sorrernus pallidus Banks), varvid fdljande
preparatty?er begagnades: edtin (r8,5o,t"1, Meta-Systoa, ?alalion (359L),
hdan (8o1o), Kellhattz, diazinon (zoo/ol och malation (5olo). Siffrorna
inom parentes anger halten verksam substans i det anvinda handels-
preparatet och preparaten begagnades i resp. fdljande utspddningar
o,t1o6, o,t o,/o, o,o5o/o, o,zo/o, o,rsyo, o,2o/o oc}r o,zlo. Vatskemengden
per hektar var 2 ooo liter. Behandlingen utfdrdes efter det att sktirden
avslutats. Med varje bekdmpningsmedel genomfd,rdes dels en, dels tvi,
dels tre besprutningar fdr att utrdna, hur minga behandlingar, som er-
fordras, frir att ett tillfredsstalande resultat skall vinnas. I de fall, niir
flera behandlingar gjordes, skedde besprutningarna med 5-6 dagars
mellarrum. Besta effekten uppnAddes med endrin och diazinon och av
dessa tvd var endrinet det bista. Skillnaden i effekt mellan tve och tre
behandlingar ir ifr{ga om dessa tvi medel s6. obetydlig, att tva besprut-
ningar fAr anses vara fullt tillfredsstalande. Under vdlen 1957 utlades
even ett ftirsdk med endrin och diazinon, och dirvid spreds r ooo liter
sprutvetska per hektar. Resultaten frin detta fdrstik f<ireligger innu inte,
men av iakttatelser vid utld.ggningen av fiirsiiket att ddma synes denna
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