
Virkesftirsttirande insekter i jimviigssyllar pi
Biida ktonopark.

TIIURE PALM.

Min viin fit. 1ic. Tord Nyholm omtalade fdr-negra ar sedan, att han
under ett sommarbes<ik vid Bdda pA norra Oland i pifallande stort
antal hade funnit tve Buprcslis-arter, 8-gutlata L. och haemonhoidalis
I{rbst, flygande utmed de smalspiriga skogsjiirnvd.gama, dir de uppen-
barligen hade utvecklats i syllarna, som uppvisade talrika flyghal av
buprestider. \-id ett tillfiille hade han ockse iakttagit, huru en I av
B. 8-gutlala lade iigg i syllarna. Ndr jag i maj 1956 i tjiinsteirende be-
sdkte Bdda kronopark, ingick i arbetsprogramnet ocksi. att sttka ut-
reda denna fraga. Tillfiillet att g6ra en sidan ruders<ikning var siirskilt
lempugt, emedan vissa banstrackor skulle l6.ggas ner och det diir ej
motte nagot hinder att hugga i syllarna.

Redan en flyktig granskning av syllama visade, att de i stor ut-
strackning voro eller hade varit utsatta fdr insektangrepp. I ytan syn-
tes ej blott de smala, karakteristiska flyghllen efter buprestider utan
ilven cirkelrunda h6.l efter - som det Itirefdll - itminstone ett par
cerambycider. Till det lttre verkade sliprarna - bortsett Iran flyghf,-
len - ofta friska och funktionsdugliga. Men h6gg man i dem, erh6ll
man i de flesta fall en helt aman uppfattniog. Under det innu fasta
skalet kunde vtket vara se genomatet av insekter, att det nestan all-
deles ldrlorat sin hillfasthet och fdrmiga att motste tryck av timmer-
lastade jernvegsvagnar.

Efter vad revirfdrvaltaren, jai8aniistare P.-G. Arne, berattade hade
ett stendigt byte av sliprar mist ?iga rum, betydligt oftare in vad
som kan anses normalt. I tenomsnitt hade slipramas livsliingd varit
7 tr mol fdr furuvirke av denna beskalfenhet normalt ungefdr den
dubbla. Men olta hade de varat kortare tid, kanske blott 3-4 er, in-
nan de mist ersettas med nya. Som orsak dS.rtill hade revirf<irvaltaren
i frdmsta rummet tenkt pi inverkan av fiird:irvliga rotsvampar.

Syllarna voro av furu, r,z meter linga och 5-6 tum i topp, helbar-
kade och pi tvi. sidor bilade. \'irket var av gangse sliperskvalitet med
nigon om en ofta svagt utbildad kiirna. Pi grund av siirskilda om-
standigheter hade det aldrig varit ftiremil f<ir impregnering.
Ertot,tol. Ts. -fru. ZZ. H.2-4, t9s6
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Fig. r. SkogsjarnvaA pe B&h kronopark, Oland, med starkt insektangripoa syll,ar
7/5 1956. - Foto: fdrf.

Dair jairnvegar finnas pi kronoparken, viixlar markbeskaffenheten och
skogens sammansattning. Mest lopa de dock fram pi urder sommaren
solstekt sand, dzir skogen ndstan alltid utgdres a\r tall. Pi de torra
och varma jordarna hade syllamas varaktigkhet varit avsevert mindre
iin pi frisk eller fuktig mark, bevuxen med gran och l6vskog. F6rkla-
ringen till olikhetema i detta avseende ger insektundersdkningen, varom
mera liingre fram.

Fdr att gruntlligt liira kiinna insektskadornas omfattning erhiill ja6
revi drvaltningens tillstind att undersdka samtliga sliprar pi. en lingre
strecka i en av de av virkesfdrstdrelse mest hemsdkta trakterna i krono-
parkens norddstra del (Fig. r). I allt undersdktes ett par hundra sliprar,
som legat i jorden (solexponerad sand) r-6 ir. Av dessa voro 93 % in-
sektangripna, memga mycket svirt. En likrande undersdkning i en tran-
skogstrakt pi frisk och till stor del beskuggad mark, diir sliprarna ge-
nomsnittligt legat ldngre tid i jorden, tav blott omlring 35 % insektan-
gripna syllar. I en bro, vars plankvirke impregnerats, hade angrepp helt
uteblivit.

Lrndersdkningen ldmnade en ml,cket enhetlig bild av virkesf<irstdrel-
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Fig. 2. Iahugg i en syll, i vitlen blottats larver av B*P"esl;s 8-g& ara L. i det jrttre
h&da sLalet och larver av LePlLra rAbra L. ocb saflguitole ta L. i den inr€ DurLna

veden. 7/5 1956. - Foto: fairl.

sens fdrlopp och de diirvid verksamma insektema. Dessa eterkommo
stiindigt i samma ordningsfoljd och utgjordes av fyra skalbaggsarter,
tve arter rovflugor och flera arter myror.

Den dominerande och samtidigt svi.raste skadeg6raren var utan ni.-
gon som helst tveka\ Bq,/estis 8-gutlala L. Vissa sliprar hade ytan
alldeles perforerad av ilyghal. Arten ar farlig, emedan den tillsammans
med. Bu,leslis ruslica L.r angriper f:irskt eller nastan f2irskt virke, in-
leder forst<irelsen samt f6rbereder och miijliggdr invasion av de dvriga
skadeinsektema. Yid mitt besdk s6gs endast larver av Buprestis 8-gut-
t4la, 

'nen 
talrika imaginesfragment hittades ocksi fastklimda i alltfdr

tr{nga flyghal. Detsamma gallde Bupreslis luslic4, som dock var be-
tydligt se[s]'ntare och mest upptriidde enstaka. Arternas utveckling
torde ta minst tvl. ir i ansprik. Av bAda fanns larver i tv6. olika stor-
lekar. Syllarna kunna angripas av buprestiderna flera ir i f6ljd eller
sa l.inge tjainligt h6rt virke annu star titl frirfogande. Den fdrsta ge-

r Samolikt ockse. B. haemonhoidalis Hrbst enlitt Nyholms iakttatels€r
Erltornol. Tt. Arg. ?7. H.2-4, ,916
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nerationen larver lever strax under det harda vedskalet, medan de fdl-
jande successivt triinga diupare in i virket. Si smlningom blir detta
genom insipprande nederb.jrd och fuktighet se ittrendrat, att det ei
hngre tilltalar praktbaggama.

Dd. har tiden kommit I0r ett par lS.nghomin gaxtet, Leptura rubla L.
och sanguinolenta L., att iultborda fdrstOrelsearbetet. Detta sker ddr-
elter snabbt, fremst genom de stora rubra-larvemas verksamhet. MAnga
ginger infinna sig dock Leplura-artema, innan buprestiderna helt tiver-
givit virket.

Yid mitt besirk i Bdda i b6rian av mai antriffades i sytlarna ling-
horninglarver uteslutande av shktet Leptura. Imaginesfragment och
senare gjorda kliickningar visade, att de tillhdrde de bida nimnda ar-
temal. I virket ftirekommo ddremot ej larver till andra linghomingar,
sasom t. ex. de i tallstubbar pi hyggena vid B6da se ytterst almenna
Spondylis buprestoid.es L. och Criocephalus tusticas L. M6jligen angripa
dessa cerambycider endast ved med kvarsittande bark, medan Leptura-
arterna lika g,ima ge i upparbetat virke som i stubbar. De biologiska
olikhetema mellan dessa arter torde fortjena att nermare studeras.

Medan buprestiderna hilla till i den del av syllen, som ligger ovan
jord och som ar utsatt f6r solens uppvzirmning, ,/e,lia Leftura-aftena
f6retriidesvis i markytan eller dnnu lingre ned be{intliga virkesdelar f<ir
sin utveckling. Konkurrensen torde dock hiirvidlag even spela stor roll.
Emellertid kan man nog sega, att ocksil Le|tura-larvema giirna grava
sina gingar i hard, iast och solstekt ved. Men de iiro betydligt mindre
nogrdknande drr buprestidJarvema, DZir de en lengre tid varit i verk-
samhet, blir veden sdnderfallaude och ganska fuktig. Ner slutligen rdt-
svampar infinna sig, blir veden otienlig ocksa 16r Leftura-arterra.

Av larvernas storlek att doma tar utvecklingen tdr Leptura rubra
oc}r sanguinolenta minst tve iLr i ansprik. I b6rian av maj observerade
jag siv?il smilarver som fulh'uxna larver i fOrpuppningsliige av bida
arterna. Larvema till dessa leva blandade med varandra och torde ha
samma ansprik i friga om sin nfingsbiologi.

I Leflwa-lawernas gingar pS.triiffades, mest i enstaka exemplar, lar-
vema till tr'6 rovflugor: en mycket smal, mindre larv och en grOwe
och sttirre, Enligt nyare undersokningar iiro asilid-larverna huvudsak-
ligen virtitare men torde i detta fall ej namnvairt ha bidragit tili fitr-
stdrelsen av vhket.

Sist av de virkesl6rstorande insektema in{inna sig myrorna, och de
angripa givetvis frdmst sidana syllar, som beddats ner i den varma
sandjorden och hillit sig relativt torra. De vanligaste slaktena voro
CanQonolus crc}l Lasius- Sliprar, som invaderats av myror, r'oro i regel
sl murkna, att de ei liingre ddgo som underlag.

I MdjligEn tatrtrs aven LcFttrd in rspcblata Jan$. et Sj6b., ehuru intet exemplar
av den arted &lecktes.

Entomol. Ts- Arg.77. H, *4, 1956
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Ocksi r<itsvampar ialittogos i rett manta av syllama. Jag fick emel-
lertid den bestamda uppfattningen, att de hade infekterat dem fdrst
sedan insektangreppen natt ett ganska lingt framslcidet stadium.
De skulle med andra ord ha spelat en mera sekurtdiir roll som virkes-
fdrst<irare.

Bland skadeinselilema i jdrnvS.gssyllar pri Bdda kronopark voro, si.-
som ftirut sagLs, Buprestis-artema mest skuldbelastade. De ha stora
fordringar pe en varm utvecklingsplats, och detta iir sekerl{en fdr-
klaringen till att sliprar i sand fdrst6rts i betydligt hastigare takt in
andra. Som en ytterligare belastning tillkomner, att skalbagga.rna ge-
nom sina flyghil 6ppoa antreppsportar fdr de tiwiga skadedjuren. M6j-
Iigen skulle dessa ii.ndi ha infunnit sig, men det dr val troligt, att detta
skett snabbare tack vare samarbetet med praktbaggarna. Av dessa dr
Buqrestis 8-gutlata i Sverige pa det hela taget en rett szillsynt art. Vid
Bdda och pi Gotska Sandrin upptriider den emellertid allrn:int. Beda
platsema karakteriseras av tallbemxna sandomriden samt av i regel
torra och varna somrar, och det torde vara detta som der serskilt glm-
nar arten.

Pi grund av de svira insektskadoma i jS.mvdgssyllar pi B6da lro-
nopark frigar man sig, om ej virket genom limplig behandling skulle
ha kunnat sklddas. Jo, helt visst. Genom att impregneras pa brukligt
sett skulle det med stdrsta sannolikhet till en tid ha stett emot seval
insekt- som svampantrepp och varaktigheten kanske ha hrijts till den
dubbla eller mer.

De konstaterade skadorna rikta ocksi uppmirksamheten pe en i vart
land hittills rett f6rsummad sak: studiet av insektangrepp i uppar-
betat virke, som kommit till anvdndning ute. O{ta iiro sidana ska-
dor mycket fdrlustbringande och hade mih?inda kunnat undvikas eller
itminstone starkt reduceras genom relatirt enkla fdreby'ggande atgar-
der. God kd.naedom iiga vi numera om virkesfdrsttirande insekter i
byggnader, men pe andra betydelsefulla anvindningsomriden fdr upl}
arbetat virke, sisom i broar, hagnader, sliprar och stolpar av olika
slag, veta vi dnnu ej ens vilka insektarter som aro de mest framtre-
dande skadegtirarna.

Pistiendet mi. belysas av ett enda exempel. I samband med en an-
nan undersdkning har f<irf. under flera Ar studerat skalbaggsfaunan i
hagnadsstolpar av ek, ett i s<idra och mellersta Sverige vanligt virkes-
sortiment. Hervid ha flera linghorningar, fuem* Clylus arietis L., be-
futrnits fdrorsaka svira skador genom g6ngar djupt in i virket. I mi.nga
Iall randbarkas stolparna - fdr uttorkningens skull och f<ir att und-
vika svampangrepp - eller ocksi klyvas de och barkas di kanske ej
alls. Helbarkning forekommer mera sdllslmt. F6r sin utveckling iro de
flesta skadegdrande linghomingar beroende av bark, men kuana ndja
sig med helt obetydliga rester av sidan, Smilarvema leva ftirst under
barken och borra sig sedan in i veden, diir den egentliga skadegdrel-
E onol- Ts. Srg. Z?- H. 2-1, r9s6
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sen ager mm. Om stolpama barkas helt, gi de fria fri.n angrepp, och
den 6kade kostnaden harfdr uppveges mer en val av liingre varaktig-
het hos virket.

Auszug.

Holzze/st6rende I sehteL in Eisenbahnschuellen irn Staatsualde Bdda lAh$q-
Im nordlichstetr TeiI der Itrsel Oland stellte der VerI., besoaders aul Sandboden,

grosse Inseldenscbeden io unimpragnierten Eis€nbahoschweUeo 1'otr Kielerholz
Iest. Die Irbeosdauer der Sch{ellen ist deDzulolge durchsclbittlich nur 7 Jahre,
bisweilen kiirzer. Die argsteo Schtdlitrge sind Buqestis 8-gullala L. tund rustica L.
Spater treteo iD dea Schwelletr lr?luia rubra L. rtrE.d sanguiiolcnla L., z$'ei -\i-
ten voa Asilidea solvie Ameisen auf.
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