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Ndga tebniht thadegiatc 2d tAb (Sol* capr.a L.).

I Stockholms omgivningar ir det mycket gott om Jmgre sak och detta
har gett mig anletlning att egrta de insekter, som utveck]ar sig i detta
tradshg, ett serskilt studium. Mina uppgifter i det fdljande gnrndar sig
pi iakttagelser vid kldckningar samt understikningar i det fria under alla
irstider. Som skadegtirare pi slilg anger Kangas i sitt rg4z publicerade
arbete om i siilg levande insekter och deras skadegdrelse skalbaggarna
Agrilus oiridis L., Cryplonhynchus lapathi L., Aromia moschala L.,
Larnia lextol L., Sapeda scalaris L. och Sa?e .a populnea L. samt Ijiiri-
len Cossrs cossrs L. Till dessa skulle jag vilja hgga fdljande arter: Sa-
peda similis Laich., Xylohechus panlharinus Sav. och Oberea oculala L.
Jag kommer i det f6ljarde att uppehiLlla mig vid dessa arter samt Cosszs
cosszs. Nigra iakttagelser dver de ndmnda skalbaggsarternas levnads-
siitt ingar niimligen irrte i Kangas arbete eller i Palms rDie Holz- und
Rinden-Kdfer der nordschwedischen Laubbdumer, rg5r.

Xylotrechus pantherizrs dr beskriven fr6n Finland, imagon av Savenius
1825, larven och puppan av Saalas rg4g. JaC har fdrut i Entomologisk
Tidskri{t redogjort f6r mina iakttagelser tiver artens le!'nadssett samt
limnat en analys av el Panthati?tus-sdlg fran Kungsangen. Sedan dess
har jag flera ginger bes<ikt denna lokal, som ir mirklig si till ritla, att
jag dnnu inte har funnit r 6ra Sapetda similis-rngrepp dir. En del av
sdlgarna har visserligen numera dtitt eller dr driende, men hiir finns :innu
lan'er i de flesta liimpliga stammama. Petreffade smdlan'er skvalkar
om att stamma.r och grenar fortsetter att eggbehggas, enda tills veden
blir uppmjukad av svamp eller se torr att den spricker. En hona i fingen-
skap har iag obsen'erat legga, 2 d,gg i ett rigskir. Aven om larver di
och d6 antriiffas i friska grenar, er det sekraste stZillet att finna dem,
sirskilt som smi, den halvtorra veden innanliir ett Agiilus oitid,is-angrepp.
Ibland artriiffas lika gamla larver av Xylobechus fanlfurinus och Sa-
perda similis niira tillsammans. Si var exempelvis fdrhlllandet i sol-
exponerade sd.lgbuskar i Ekerd grusgropar. Arten dr bunden till siilg och
tycks fdredraga 3-7 cm trova dimensioner. De oftast centralt laings-
gaende larvgangama 5.r karakteristiska genom att de iir flata, ofta
radiellt stiillda och packade med fint gnagmj6l. I stockholmstrakten
kliicks denna vedbock tidigast i bdrjan av juli. Som fullbildad 6.r den
emellertid svirantrdlfbar, iiven i omriden diir pigiende angrepp er
allminna. Deremot ar den Htt att klacka t.ex. i pisar av svart plast.
Arten btir kunna antrlffas i hela Sverige. Jag har funnit angrepp av den
?inda nere i Smiland, i Vimmerby pasken 1955.

Aven om Sapeda similis har jag tidigare publicerat en del iakttagel-
ser i Entomologisk Tidskrift. Denna art ir bunden till Salir caprea oc}:.
lever i sdlgbuskamas trenar lika viil som i kronan av l'uxna sdlgar.
Fastan man kan {inna angrepp sivdl i 3 cm tjocka grenar som i sprick-
barkiga sdlgstammar, tycks den fiiredraga solexponerade, sldtbarkiga,

E tornol. Ts. Arg. ?8. H.4, rgs7



G. NORDLUND: TIONDE NORDISXA ENTOMOLOGVoTET 23I

ungefar 5 cm tjocka stammar. Honan gtir tenom att gnaga och slita
bort fibrer ur barken in till bastet mycket typiska, lingsgiende, ibland
decimeterlinga agglaggdng nag. Under barken pi bAda sidor liigger
hon sedan sina egg. Vid ett tillfiille fann ,ag ett aggHggningsgnag,
som var ro cm lingt och innehtill 22 igg och lawer, en annan ging rz
skilda nyanlagda eggHggnings$at i en 6 m hdg silg. De nykl'iickta lar-
verna ater sig negon cm ir uader barken men gnager sig sedan in i veden
i riktning mot centrum, d?ir de g6r lingsglende, drygt decimeterlinga
gingar. Genom smilarvernas gnag under barken vid sidorna av sjd.lva
aiggHggningsgnaget uppster en torrfldck, vilken o1ta, redan innan skal-
baggama har kliickts, markeras av invallningar. Lan'en fcirstorar allt
efter som den vaxer gangen ut mot eggliiggning€naget och kastar genom
detta ut en del gnagmj<il. Den tillsluter sedan hilet med en spinpropp.
Andra vintern dvervintrar larven med huvudet nedit mot en spanpropp.
Denna anbringas dver gnagmiolet overst i gengen ochtorde skyddalarven
mot hfrysning. Lan'en gnager i a-llmihhet en siirskild gent till det bli-
vande fly'gh et, i tilken ibland ftirpuppningen sker. Artens utveckling
ir i Mellansverige z-arig men enligt jegm?istare Stig Lundberg i Norr-
botten 3-erig. Saperda similis kli.cks nagot tidigare ;in Sape/da carcharias
eller redan strax efter midsommar. (I friga om carcharias uppger Palm
i sitt fdrut citerade arbete, att denna art skulle leva i silgens stam, trova
grenar och rdtter. Yid de mAnga understikningar, som jag har gjort, har
jag dock inte vid nagot t fele petreffat angrepp av denna art i sllg-
stammar eller -grenar.)

Sapeda similis ar numera i stockholmstrakten vir vanligaste siilg-
bock efter angreppen att diima. Under resor har iag i alknenhet kunnat
konstatera angrepp ttverallt, der Hmpliga salgar fdrekommit, exempelvis
pi Oland. I Tiillbergs-trakten vid Siljan i Dalarna, dar det fanns gott
om sdlgbuskar och vuxen sdlg, kunde jag under en veckas tid ftirra aret
endast antraffa ett par fiirska ?iggliiggnhgsgnag men daremot inga skador
efter gamla angrepp. Ar rg55, de serskilt tistra Sverite drabbades av
svir torka, tycks sirzdlis ha haft ett slmnerligen gJmnsamt ir. Det dr
f.6. anmd.rkningsvert, hur snabbt den har spritt sig pi. senare Ar, ty det
ar knappast tenkbart, att den skulle ha kunnat vara sA Itirbisedd, iiven
om dess angrepp sannolikt ofta har I6rv5.xlats med Aromia maschala's.

Oberca oculata atses som en tem[gen allniin art, som enli$ litteraturen
utvecklas i olika vide- och pilarter. Nigra niirmare uppgifter om dess
levnadssett har jag dock icke kunnat finna.r Arten ar st:illvis icke ovanlig
i silgbuskar och mindre sdlgar, vilket man Htt kar konstatera, Der man
har ldrt sig kanna iten dess karakteristiska egglaggningsgnag (fig. r).
Aggliggningen sker med fdrkdrlek i Iullt friska skott och grenar med sliit

r Senare har det kommit till min kefltredom, att larverDa till vlra Obelea-arter
och deras levtraalssett beskrivits av K. V. A.troldi, L. V. Amoldi, G. J. Bei-Bierko
ttr. fl. i rB€stlmningstabeller J6r skadliga insekter pl tred och buskar i sLydds-
platrteritrgar vid ak€deltr (pa r]'ska) trloskva r95o.
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bark och ca r,5 cm tiocka. Vid ett tilliiille har jag dock funnit flera iigg-
liiggningsgnag och piglende angrepp i den grenldsa stammen p[ en h6g
sd.lg, vid angreppsstiillet 5 cm i genomskiming. Den vanligaste platsen
fdr eggleggningsgnaget tycks vara den solexponerade ovansidan av nigon
limplig gren, r(F2o cm fren stammen. Gnaget 2ir 5-8 mm Bngt och ger
i grenens lang&iktnint. Det ar astadkommet tenom tvergnag i tvi intill
varandra liggande rader. Honan legger ett agg in mot bastet i neder-
kanten mellan dessa rader. En larv var den rz augusti 3 mm ling och
antrdffades r cm frin egguiggrling€naget. Lawgingen d.r mestadels 25-40
cm Eng och fiirl6per f6rst i grenens centrum, eller kanske oftare i veden
mellan 6renens mitt och ovansidan, sedan in mot eller till stammeas
centrum, som den fdljer nedat e er bede uppit och nedAt (fig. 2 A, C, D).
Sedan gingen har anlatts, gnages den allt efter larvens tilvaxt stdrre
och stdrre, under det att gnatmjitl liksom hos Saperda similis rulkasta-s
genom det ursprungliga ingingshilet i ,iggliggningsgnatet. Larven fdr-
flyttar sig vid fara snabbt baklenges ner i den nistan gna6mjiilstomma
gengen. Andra ht sten Itirbereder larven en gang mot det blivande flyg-
hllet. Den tillsluts med en spiapropp. Flygh&let finner man ofta i grenen
mellan stammen och aggHggrdngsgnaget, men flyghil i detta liksom i
stammen f6,rekommer. Utvecklingen i.r i stockholmstrakten 2-erig -mtijligen ockri 3-ark - och kleckningen borjar strax efter midsornmar.

Cosszs cosszs, tr6dddaren, torde enligt min mening minga ginger
ofdrskyllt ha blivit anklagad fdr att vara prim?ir skadegtirare. Det var
genom en ren tllfalighet, som jag under kliickningsfiirsdk rfled Sa|erda
sbzflr's blev varse en Cosssslaws beteende. I en intagen sdlgbit med z-iriga
shnilis-angrepp hade jag fitt med nlgra Cosszs-larver, som hade fdr-
stuckit sig i similis-glngtrna. En dag {ick jag se, hur en Cossas-larv,
sedan den hade kratsat ut en htig med gnagspin, fd,rsvann in i en sirzrTis-
geng. En tid efteret fann jag en massa utkastat Srtatmjdl nedanlitr sak-
biten och pe den satt flagor av gnagmjtil, liitt hopfogat av spinntridar
(t],?iskt!). Vid en revision visade det siB, att rr Cosszs-larver hade rensat
25 av 28 sirflilis-glngar och etit upp larvema. Genom siirskilda fdrsdk
bekrdftades det, att den blodrdda Cossns-larven med sina kraftiga kakar
och sina rovlarvstypiska kast med framkroppen 5r en fruktansviird
marod<jr bland i siilg levande lawer, speciellt bland dem som har tippna
gengar. Jag kan aven nemna, att jag i v6ras undersdkte ett utbrett
Cry?lo/lht nchus lapalhi-angepp, diir 5 mindre Cossns-larver hade gjort
sa gott som rent hus. Att Cosszs-lan'er fdrekommer hos lopalhi har dven
iakttagits av Triigirdh. Tyviirr har iat inte haft t fiille att gora ne8ra
nogtrarrna iakttagelser iiver Cosszs' fdrhlllande lill Aromia moschata
eller hur arten upptreder vid angrepp i grova sdlgar, men vid de under-
sdkningar, som iag hittills har giort, har jag inte vid nlgot tillliille an-
trdffat Cosszs-larver, som har gjort egna glngar in i veden. Hdrmed vill
jag dock ingalunda pasta, att detta inte fdrekommer. Ett tror iag mig
emellertid kunna fastsli, och det er att tridddarens lan'er, S.tminstone
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Diskussion: Fil. mag, Einar Lhdeberg framh<ill, att Aegeria apilormis
likaledes pi.trdffas i rdtterna och nedre delen av stammen piL Sal,ix
cq,reo sa{ri att Cossrs cossus $kert ir en sekundar skadegdrare.

Professor Kangas upplyste, att Saferda sizills har visat sig ha en dia-
paus, dvs- att i samma kull larver kan kldckas med ett ars mellanrum.

Pi en fr,iga av konservator Knaben, huruvida Cossrs kan utvecklas
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som yntre, gdr en icke ovasentlig nlrtta geuom att sdka upp och fdrtera
direkt skadliga laryer.

Nar man skall fdndka faststdlla, vilka av silginsekterna, som ftiror-
sakar betydande tekriska skador, och i vilken utstracknint hithtirande
arter Ar att anse som primiira eller sekun&ira skadeg6rare, visar sig detta
svlrt bl.a. pi grund ay att arterna samverkar med varandra och med
olika svampar och genom att de olika artemas liirekomst och frekl'ens
varierar i olika trakter.

Som framgir av vad jag tidigare har sagt dt Saperd,a similis en pimiir
skadegiirare av stor betydelse. Genom att si mi-nga igg Diggs samtidigt,
blir angreppet koncentrerat och fiirtidande och den tekniska skadan s1m-
nerligen svir. Angreppen av Qberca oculata har en kaftig skadeverkan
pl klena dimensioner, dar utvecklingen sker. Oftast ddr den gren, i vilken
Bnaget har paborjats. Xylotuechus ianthaliaus torde f5. anses ha tiver-
vigande sekundAr betydelse, aven om den gtir teknisk skada och defini-
tivt dddar stammar och grenar, som tidigare fliickvis har skadats genom
angrepp av Agrilus tiritlis.

I detta sammanhang bttr ockse ett par andra vedbockar, som angriper
si g, nimnas. Pl Gotska Sandirn utvecklas Clytus arietis L. och Leiofus
tebulosus L. i dtjende och diida sdlgar och etminstone Clytus-arten air
teknisk skadegiirare. Den sdlls5mta Mesosa curculionqkles, som ater-
upptecktes i Sverige av Tore Widenfalk, kan ocksA enligt Palms under-
siikningar bidraga till att dtida angripna salgar. Dessa tre arter fe.r anses
som utpragbt sekunddra skadegiirare.

Som en sekundd.r men betydelsefuU laktor tillkommer i samtliga fall,
att skalbaggamas larvgangar. bereder aagreppsmdjligheter ftir olika
svampar i s:ilgstammamas centra.la dglar.

Slutligen bdr pepekas att be$eppet teknisk skadegtirare naturligtvis
kan diskuteras. Jag har hdr anvdnt det i vidare bemdrkelse. Menar man
deremot med detta uttryck endast skideverkai i virke, kan ju begreppet
tiverhumdtaget inte anvendas i frega om sdlg, vars l6sa r-ed sedan gam-
ma.lt har ansetts vara undermilig ftir virkestekt. Till denna uppfattning
har sannolikt de allment fdrekommande insektsskadorna bidragit. Om
vi kunde ldra oss att bemestra skadegtirarna och fi fram en htigvuxen
$lgskog, skulle vi med v6.ra moderna resurser Ie anledring att omprdva
vdr viirdering av den snabbviixande silgen, inte minst fdr framstalning
av cellulosa.
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helt i exempelvis bj6rk, svarade f6redragshillaren, att larverna ddr
antagligen utnlttiar gamh gengar.

Lihdaget du 15 irri aignades helt it ett almant sammantrede. L.,rdag.n d.n
Sammantriidet 

-inleddC 
med alt- ordfdratrd€n upphste ett_ telegram ';i#h ,"-_frln tlr S. Tuxen, Kdpenhamn. Vidare f6redrog professor Kanga-s et;;';dc"-"''

hiilsning frin professor Uoio Saalas.
Miitet beslot att senda telegram till professor Brurdin, dr Tuxen,

professor Saalas, professor Richard Frey och dr Rolf Krogerus.
H,irefter htill professor Viktor Butoyitsch dagens fdrsta It redrag:

Shogcntomologicu org4nkdtion oeh tPPA;ftct i Cdnddd.

Under tiden augusti-september 1956 hade jag tillfiille att besdka Canada
fdr att der studera olika skogsentomologiska problem, som ftir nirva-
rande har stor aktualitet, inte bara i Nordamerika, utatr even i de euro-
peiska larderna. Jag har hiirvid egnat mig s?ilsk t et vissa spd,rsmal, som
har bertiring med skogsskadeg6ramas bekimpande. Resan har gjorts med
anslag ftiin Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Det f6rsta en skogsentomolog eller biopatolog frapperas av iir den posi-
tion, som den kanadensiska skogsentomologin iatar i skogshushlllningen
och den roll den spelar inom jordbruksdepartcmentet. Forest Biology
Division, som har hand om forskning i frrigor rtirande skadeinsektemas
och skadesvamparnas utbredning, lerDadssett, skadegdrelse och bekim-
pande, iir en slmnerligen imponerande och vitt ftiryrenad organisation.
Den omfattar i dag inte mindre en 4rr personer, varav 160 akademiker.
Sommartid dkas personalen till (Ar 1956) 593 personer, varav 442 ento-
mologer och r5r mykologer. Till denna personals fdrfogande stlr r4
provinsialinstitut (Provincial Laboratories) med en eller flera faltstationer
samt en central i Ottawa, vilken har till huvuduppgilt att samordna
forskningsverksamheten och dirigera arbeten efter riktlinjer som har
uppgiorts i samrid med fiirestindare f6r proviasialinstitutioner.
Huvudinstitutionen har dessutom en del andra uppgifter. Den dr
centralen {tir upplysningsverksamheten rtirarde litteratur och insekts-
bestimningar. Den f6rfogar Over egna samlingar, som till sttirsta. delen
utgdrs av insamlingsmaterial fri'n de olika stationema, men miste dock
i minga fall anlita hjdlp fnin Entomologiska Museet i Ottawa.

Hu!'udinstitutionen dr ocksi pA samma giing centralstalet ftir s. k. En-
tomological survies, vilka har till uppgift att registrera skadeinsekternas
och svampamas fdrekomst. I detta arbete ingir ocksi observationer
6ver parasitemas upptrS.dande och even mindre undersdkningar dver
vissa insekters lel'nadssett. Sjtilva rSunriesr utf6rs av s. k. rangers, som
var och en har sitt distrikt, ofta av mycket stor utstrecknint. Rangers
har i regel ingen sirskild utbildning; de anstals fdrst pi prov och sedan
som hela$tjansteman. Arsl6nen varierar mellan | 3 r5o-4 77o med 3
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