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bekdmpningen befann sig tiver 8oo/o av alla larver i z. och 3. postembryo-
nalstadiet. Angreppet var nigot ojemnt fdrdelat pA omridet, och antalet
larver uppgick i genomsnitt ti.ll r3/roo kortskott. rrKritiska taletD (an-
talet larver/kortskott, som astadkommer kalatning) aDtogs fdr O. autum-
nata piL Betula to uosa vara rG-r5 larver per roo kortskott.

Larvema, som vid regnvdder huvudsakligen sitter pa bladets under-
sida, petreffas i torrt vider lika mycket pi bide dver- och undersidan
och spinner litt ner sig, ner de retas. Detta var ocksi. {rir mirga larver
den fdrsta s5mliga reaktionen efter giftets applikation. Flera timmar
efter bepudringen bdrjade sttirre mingder larver falla ner frin trd.den,
efter senast 30 tirnmar hade maximum av dddligheten redan ,ijverskridits,
och efter 3 dygn f<ill ndstan inte fler djur frin triiden. Vid hdgre tempera-
tur s]'ntes giftet verka sd,mre en vid liigre. Aldre djur var mer resistenta.
Olika verkan av giftet pa hrver pi bladens <iver- eller undersida kunde
icke faststiillas.

Efter bepudringen riiknades pi uppfingningsdukarna i medeltal ca
zo ginger sA mycket larver som fore. Vid de obegiftade kontrollstaillena
hade knappast intraffat negon {drendring. Pri kvistarna laststdlldes pi
de obegiftade stiillena en populationsminskning om rr% gentemot en
sidan av 88|i, fiir det bepudrade omridet (r,6r larver/roo kortskott).

Tar man hdnslm till den s. k- rnaturliga populationsminskningenr (,4),
i virt fall rro,;, si leder en enkel tiverldggring (dessa djur iir a priori
lika kinsliga i<ir insekticidet som alla andra) till formelrr fdr d6dligheten

.- B - l)'roo
genom gift r:=rrff,i vilken B representerar totalmortaliten

(88o/o). Den minsta dddligheten genom gift ?ir hiir alltsa 86,5id. Pi grund
av olika faktorer kan den faktiska mortaliteten dock uppskattas till
es9i,.

De dverlevande larvema uppgick icke till mer iin ca r/ro av rkritiska
taletr, och ftir bjdrkama fanns ej lihgre den minsta fara. Totala kostna-
derna ftir bepudrhgen uppgick tilI 44:5o krfira. Eftersom sjiilva fjal-
bj6rkskogama inte iir siirskilt vilrdefulla, kan en stor flytbepu&ing mot
fje br6rkmataren i Sveriges fjiilltrakter vdl bara komma i friga, diir
inte bara g)'nnsamma tekniska Itirutsattningar, som jarnvegsftirbindelser
etc., ftireligger, utan a!'en hens,'nen till turistvasendet och landskaps-
virden talar fair en anvZindning av insekticid.

F6re lunchpausen medhanns ytterligare ett foredrag, nzimligen f6ljande
av Iil. dr Bertil Lekander:

Sommartorbzn ryys och Poljgaphat PougdPh&i
Sommaren rg55 torde ga t l hevdema som en av de torraste och var-

maste, som har Idrekommit i Sverige. Enligt uppgift skulle det ha varit
en av de regnfattigaste pe etEinstone zoo er.
E omol. Ts, Arg.78. H.4,Ig5?
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Fiir att ge en liten bild av hur det slg ut exempelvis i Stockholms skir-
gerd kan jag ta ett exempel frin en liten 6 i nerheten av Vaxholm, ca
2 mil t ster om Stockholm. Frin mitten av juni till i slutet av augusti
f6ll diir icke en droppe regn. Pa 6n, som ar drygt 2,5 ha stor, fanns pi
eftersommaren inte ett triint stra, aut var brunt, t.o.m. Vaccittiutn oeh
Calluna. De flesta l6vtrdden stod antingen bmna, eller ocksA hade de
fallt alla bladen. Tallarna var likaledes mer eller mhdre bruna liksom
tranarna. De enda rent grdna tred, som fanns, var alama nere vid stran-
den. Dessa trdd liksom vassnrtgarna i sjiin var liksom en grdn oas i ett
ftir dvrigt brunbrdnt landskap.

Detta exempel er kanske exceptionellt, men framfajr allt Stockholms-
trakten och even stora delar av sydiistra Sverige uppvisade en mer eller
mindre likartad bild. Det ar helt naturligt, att man som skogsentomolog
hxirjade bli orolig och undrade, vad detta skulle draga med sig frir konse-
kvenser. Det dr ju sedan tammalt kaint, att stdrre kalamiteter i skog i {orm
av sndbrott, stormfallning, skogsbrand osv. oftast ftiljs av en uppblom-
string av diverse skogsinsekter med mer eller mindre sv6rtiverskidliga
konsekvenser som f<iljd. Men vad som hiinder efter en svir torka som
denna, hade vi inga tidigare erfarenheter av.

Fdr att {e nagot begrepp om skadomas omfattning och deras vidare
utveckling utlades i Stockholms skArglrd negra provltor, som nu har
f6ljtsdrygtrlir.

En revision redan pl h6sten 1955, dvs. torkaret, visade, att en mangd
tallar och granar var mer eller mindre illa utsatta fdr torkskador. Niir
dessa trad undersdktes, visade det sig, att de vanligaste barkborrarna,
slsom Blasto-phagus fifiifetd.a oc\ minor pA tall och lps ryioglaphus och
Pilyogenes chalcogtaphus pe gan, inte alls f6rekom i dessa triid. Ftir-
klaringen hertill var enkel. Pi varen och ftirsommaren, ner dessa arter
svermade, hade torkan iinnu inte gjort sig giillande. Det fdrelig de aUtsa
inte I0r dem nAgra specieUt $nnsamma omstandigheter.

Helt alnorlunda var deremot situationen fdr de sensvarmande arterna,
framftir allt Polygrafhus Poligtaqhus. Di denna art svermade i juli-
augusti, fanns det uppsjti pi kimpliga yngeltred. Vidare var situationen
mycket fttrdelaktig fdr denna art dd.rigenom, att konkurrensen om ldmp-
liga lngeltrid frin de tidigare svermande arterna var obefintlig. Pi grund
av dessa tvi samverkande, gl,,nnsamma faktorer hade Polygzaphus obe-
hindrat kunnat angdpa m,ingder av trad.

Ett nirmare studium av litteraturen visade r5.tt snart, att det man
kd,nde till om Polygraphus' biologi och ekologi var rett bristfiilig. At-
minstone i Sverige hade inga mer omfattande unders6knintar gjorts
betriffande detta djur. Man kZinde i grova drag till dess biotogi och skog-
liga betydelse, men nlgon nermare kiinnedom om dessa frd.gor hade vi
dock inte. Det ansegs dirfdr vara liimpligt att utnlttja det tillfiille, som
den fiireliggande situationen erbj<id, till att iigna denna basttrorre ett
nersrare studium.

Eutouol. Ts. Arg.78, H. t, rgsz
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FiE. t. Polyya.Phus-engeppens lokalisatior i tradeo.

De 1955 pAbdrjade understikningarna er annu inte avslutade, varfair
vid detta tillJ?ille bara en del preliminiira resultat kar framliiggas. Det
som man i ldrsta hand ville ha klarlagt var artens biologi, si.som svdrm-
ningstiden, utvecklingstidens hngd, Irlgor i samband med iivervintringen
osv., vidare dess skogliga betydelse, dvs. vilka granar som angrips,
antreppens omfattning och utbredning samt ev. bekdmpningsmetoder.
Parallellt hdrmed har dessutom vissa anatomiska och histologiska under-
sokningar utfdrts.

Ft r att klarHgga en del av dessa frlgor anlades, som inledningsvis
beriirts, en del provytor i Stockholmstrakten. Jag skall be att Ie anfttru
nAgra resultat frin dessa.

Alla storlekar av granar angrips. SAlunda har jag funnit rena. Poly-
grafhus-angrepp i trad {ren 2 4o cm bhd. Medeldiametem lig pi rz cm
(763 trad), vilket visar, att det inte rtir sig om si stora triid. \rar angreppen
sker i trdden framgdr av fig. r, som baserar sig pi ett material av 69r
tred.

En av de fr6gor, som det g6.llde att i fdrsta hand f<irsdka fi besvarad,
var artens trad av primaritet, dvs. om den angriper fullt friska trad
eller bara mer eller min&e Idrsvagade sldana. Vid ett studium av litte-
raturen visar det sig att uppfattningen hos olika ftirfattare viixlar frin
I,tlorlol. Ts. -irg. i8. H. t, r9S7

65.0



G. NORDLUND: TIONDE NORDISXA ENTOUOLOGUdTET 227

Urreende vAr.n 1936
Situotion€n hdrten 1956
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FiB. 2, Polygra|hlas' val av yngeltriid

att arten anses r/ara ett rent primart skadedjur till att den betraktas som
ett rent sekundert sadant.

Fdi att fe nagon klarhet i denna friga understikte jag 8r8 ej angipna
granar viren 1956 pl en proryta. Dessa triid ftirsAgs med ett ldpande
nummer och fdr varje trii.d antecknades, hur det sag ut, om det var fullt
friskt eller om det uppvisade torkskador och i s5. fa-ll i vilken grad. Det
r6rde sig hnrvid bara om ett rent subjektivt beddmande. Htisten samma
ir undersdktes samma tred igen. Resultatet framglr av fig. z.

Hdrav framgir, att arten i detta fall var utprdglat sekundiir, bara de
av torkan mest illa itgi.ngna treden hade blivit angripna.

Vad artens biologi betrdifar, var den tidigare i sina grova drag rett
Entomol. Ts. Arg.78. H.l, tcSz
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vS]kand. Ett flertal anal],s€r vid olika tidpunkter pi iret har visat i stort
sett ftil.iande bild.

Arten dvervintrar uteslutande som larv. Att klarliigga antalet larv-
stadier pA basis av huvudkapsekndtningar har erbjudit vissa sverigheter
pi grund av att den individuella variationen er se hdg,.att stadiema
griper in i varandra. Allt tyderdockpiatt man haratt reknd' med 5 stadier.
Overvintringen sker i stadiema 3-5; I vilket stadium tivervintringen sker
beror dels pd. n?ir moderdjuren svermar, deL pe tredets exposition. Pup
por har tidigast iakttagits i mitten pi iuni och senast i augusti. De djur,
som svennar sent pa sesongen i skuggiga bestind, pibdrjar sin iiggliigg-
ning pA hiisten, men denna avbrytes snart och honorna gtir i endan av
modergingen en parningskammarlik hlla, i vilken de iii:€rvintrar. Pa
varen fortsetter de sedan att anligga modergl.ngen och.att Hgta egg.

Jag kan avslutningsvis betraffande utvecklingen sega, att-man i medeltal
kan rdkna med ca too djur per dms barklta. Dvs. en lan'behdver en
vta av r cm2 fdr sin utveckling.

I detta korta anfdralde har bara nigra problem och resultat betraffande
detta djur kunnat berdras. En utftirlig redogdrelse beriiknas vara klar
om nAgot ir.

Ndr fdrhandlingarna eterupptogs efter lunchpausen, h<ill ftirst ama-
nuens Karl-Johan Heqvist fdredrag 6ver d.mnet

Ndgot orr. bar'ktorrarnat Pdratirer,

Parasitsteklar, som angriper barkborrar, tillhiir i huvudsak Eraco-
nidae och Chalcidoidea. De kan allt efter de stadier de angriper, indelas i
imaginalparasiter och larvparasiter. Nigra steklar, som angriper puppor
och egt, er innu inte kiirlda.

Imaginalparasitema er fataliga. Hos granbarkborren (Ils lyfogra-
p&as L.) fiirekommer Tomicobia saiJrczi Rusch., Cosmophorus klugi
Ratz. och Rhopalophorus claricornis Wesm.

Den tvitandade och den f,'rtardade barkborren lPityogenes bi-
dentoius Hbst och P. quadridens Hart.) angrips av Cosnofhotus cernbtae
Rusch. Denna art gir ocksl pl den sextandade barkborren (Pityogenes
chalcograp hus L.'1. Pityogaphus-artema, framfdr allt Pityographus micro-
gaphus L., angrips av Cosno|horus cembrae R:usc}r. och C. hcnschzli
Rusch. De dubbeltigda bastborrarna lPolygraphus-arterna) slutligen ar
virddjur ftir Cosrnofhorus hlugi Ratz.

Arterna av sldktet Cosmophonts jagar barkborrarna, n6r de vandrar
omkring pi tradstammama fttr att yngla. Hiirvid fdrs<iker steklarna att
fl barkborrarna i positionen hu!'ud mot hul.ud, vare{ter de fattar med
sina kraltiga mandibler d,ver huurdet pi barkborren och lasthiLller den
under aggleggningen, som sker mellan bukplitarna med hjiilp av tere-
Entonol. Ts, )rg.7E.H.1, tg5Z


