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A larval colony of C itpinia lenniLu (Fotsius) (Diprionidae) was fouod in Uppland at Vada, l0 Junc.

1984. The laryae werc rcarcd and one female emerged from the cocoons. An egg-colony was

obtained but the cggs failed to dcvckrp. A lawal colony of Pristiphora robusta (Konow) (Tenthredi-

nidae, Nematinae) was found in Dalama at Crasberget, Nis in July 1980. Both species are known
from Finland.
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Inledning

Vaxtstekelaner (Hymenoptera, Symphyta) med fritt
levande larver som [ter gmnbarr finns inom tvA fqmil-
jer: Diprionidae (barrsteklar) och Tenthredinidae
(bladsteklar). FrAn Europa iir 2l ( l9) diprionider kiin-
da varav 3 lever pi en, 13 (l l) pn tall och 5 pA gran.

Talen inom parentes anger att det rlder olika uppfatt-
ningar om tve av artema pe tulI., Diprion butovitsthi
Hedq. och Cilpinic ],erricalir Guss. som iir niirstAende

tlll D. pini (L.) resp G- pqllida (KluE) (Viitasaari &
Varama 1987). Samtliga europeiska arter med en och

tall som vard fdrekommer i Sverige men endast 2 av

arterna pe gran: Gilpinia hercyniae (Htg.) och G. po-
lytoma (Htg.), bAda med solitAra larver. Bland ten-

thredinidema finns i den stora underfamiljen Nemati-

nae 19 europeiska arter med fritt levande larver pi
gran (Benes & Kristek 1979). Atminstone 9 av dessa

finns i Sverige medan samtliga l9 har petreffats i Fin-
land.

Arter med kolonilevande larver finns bede pA tall

och gran. PA tall iir flertalet av de vanligaste arterna

kolonilevande. ROda tallstekeln, Neodiprion sertiJbr
(Fourcr.), men dven flera av de andra anerna, fdre-
kommer ibland ise storl antal att de skadar skogen.

Dessa har behandlats i en tidigare uPPSats (Olofsson

1985). Pe gran finns tre kolonilevande arter i EuroPa:

G i lpinia fennica (Fors.) ctch M iuodiprion Jhst'ipenni s
(Fors.) i familjen Diprionidae och Pn'stipfun'o robustu
(Knw.) i Tenthredinidae. Ingen av dem har tidigare
rapponerats frin Sverige.

Finska granstekeln, Gilpinia fennica
(Forsius, I9l I )

Laryer av denna diprionid erhiills vid bankning av

nedre grenar pi ca l0 m hdga granar vid Vada i

Uppland (30.6.84). En spritlagd larv iir 16 mm lAng

och har huvudkapselbredden 1.8 mm (Fig. l). De

fullvuxna larvema uppges bli upp till l7 mm lAnga.

Larvema liknar de bida andra gran-diprionidemas i

storlek och form men medan ryggsidan hos dessa iir
griin med vita lAngsband har G. fennico larven svan

ovansida med grdnaktiga lengsband. PA sidoma av de

bida bakre mellankroppssegmenlen finns en svan

fliick som iir fdrbunden med den svarta ryggteckning-
en. Vidare ar huvudkapseln svan med en gul fliick i

pannan medan den iir brunaktig med eller utan miirk
teckning hos de blda andra arterna.

De insamlade larverna odlades pA grankvistar tills
de spunnit kokonger. Dessa invintrades vid +5"C un-

der 6 mlnader. Efter tvi veckor i rumstemperatur

kliicktes en hona som fick lagga ligg i barren pA en

grankvist. Aggfickoma sAgades in i kanten av barren

i den inre fjiirdedelen. Alla iiggfickor placerades i

ndrheten av varandra i samma skott. dock endast en

per barr. De bAda andra gran-diprionidema gdr i all-
minhet aggfickoma i barrens )tre tredjedel och l:ig-
ger otlast ett ig8 per skon. Totalt producerade honan

20 ii8g, vilket fiirmodligen bara var en del av del

totala iggantalei. Barrvivnaden blev tydligt gulvit
0ver liggfickorna. Av okind orsak utvecklades lggen
intc. Dc andra Gilpiniu-artemas iigg brukar kLickas
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Fig. I A B. Finska granstekeln. Gilpiniufennica lForsix),
larv. - A. Fr&n sidan. - B. Uppifrtrn. Foto: Runc Axelsson.

Gilpinia lennica (Forsius), larva. A. Latcral vicw. - B.
Dorsal view.

ulan problem. Obefruktade iigg utvecklas till hanar
utom hos G. hcrttniac ddr de blir honor. Aggdiapaus
saknas hos ovrtga Gilpinia-arter och Ar dirfiir ingen
trolig orsak till att eggen inte utvecklades.

Honan av G. fennica er dvervAgande bruntirgad
och darmed helt olik de bida andra Gilpinia-honoma
pe gran, som iir tecknade i gult och svafl med bak-
kroppen tverbandad idessa fiirger. En koloni med
larver av G . Jennit a dr avbildad i en ny finsk bearbet-
ning av diprioniderna (Viitasaari & Varama 1987). I
detta arbete finns ocksA utmArkta bilder pl larvema
av llertalet tivriga europeiska diprionider. Larvcr har
sdkts i samma omrede under de fiiljande Aren mcn
inga fler fynd har giorts. Arten ar tidigare kiind lrAn
Finland, Sovjetunionen och Kina.

Pristiphora raDasta (Konow, 1895)

l-arver av denna nematin har pAtrdffats i Dalama, Nls,
Gr:isberget av E. Jons ijuli 1980 och tillvaratagits av

Bengt Ehnstrdm. Larvema konserverades vid insam-
lingstillftillet. I det insamlade nraterialer fanns tvl
larvstadier med tydlig skillnad i huvudkapselbredd:
1.8 I,9 mm (kroppslengd 15 l8 mm) och 2,3-2,4
mm (kroppsliingd 16-21 mm). flonorna har otia ett
larvstadium mer iin hanarna. Sannolikt bestod den
insamlade kolonin diirfdr av honor och hanar i sista
larvstadiet.

Den fullvaxta larven kan bli upp till 22 rnrn och lr
dirmed pitallande storjanlfiin med iivriga nenratiner
pi gran (F-ig. 2). Huvudkapseln dr brunsvarl. Kroppen
Ar gronakti-s med tre vllavgriinsade svana ryggstrim-
mor varav den mellersta dr hiilften sh bred som sido-

trig. 2 A B. Pristiphoro r.rrrst.r (Konow), larv. - A. Fran
sidan. B. Uppifrin. Foto; Rune Axelsson.

I'ri.rriphora robusta (Konow), larva. - A. Lateral vicw. - B.
Dorsal view.

strimmoma. Over bukfdttema har den tva svarta f'ldc-
kar, varav den friimre sitter nigot hiigre- Nist sista
hakkroppssegmentet har bara en svan sidotldck och
det sista segmentet saknar helt flackar. Bland gran-ne-
nratinema med 3 mdrka ryggstrimmor kenns P. ro-
Dr.rta larvema igen pi sin storlek, pi att de lever i
kolonier och pe de tydliga och viilavgrlnsade rygg-
strimmoma. Bengt Ehnstrijm har efter att det fairsta
fyndet gions vid flera tillf;illen stjkt efter larvcr i

Gresberget, men inga ytterligare fynd f<ireligger. Ar-
ten er tidigare endast kiind frin Finland och i nigra
exemplar frnn Tjeckoslovakien.

Diskussion

Det Ar anmarkningsvert att tve granlevande arter med
iiigonfallande utseende och levnadssatt inte har obser-
verals tidigare. En mdjligher ar att de relarivr nyligen
har invandrat frin Finland. Om de har tillhort vlr
fauna under liingre tid har de fdrmodligen mycket lAg
populat ionstathet. Mdjligen kan de fijredra ridkro-
nomas iivre delar och diirfdr varit fdrbisedda.

De kolonilevande arlema pe tall tenderar att ge-
nomgi oregelbundna viixlingar mellan massfiirdk-
ningar och laga populationstetheter, utom de ovanliga
Gilpintu socia (Klug) och Dr2r'rbn simllis (Htg.). Ar-
lema med solitera larver. med undantag av Mitrodilt-
ritn pallipes (Fall.), har aldrig haft massupprrAdande
i Sverige- Gilpiniu frutetorum (F.), som dr en av de
vanligaste solitara artema. har vid nigra tillldllen
upptratt i ston antal i Mellaneuropa (Thalenhorst
t953).



Grupplevnad kan iika sannolikheten f0r afi larvema
iiverlever, bl a genom att underldtta fdr de nykleckta
larvema att etablera gnagstallen pe barren och genom

att deras gemensamma fijrsvarsbeteende minskar ris-
ken fdr att de skall bli uppama eller parasiterade
(Ghent 1960). A andra sidan kan de flesta eller alla
individer i en koloni stryka med om den rekar upptac-
kas av t ex iiggparasiter och myror eller smittas av

sjukdomar. Den diirav uppkomna stdrre variationen i

mortalitet hos avkomman mellan olika honor av kolo-
nilevande jiimliirt med solitara arter kan ijka sannolik-
heten ftjr massfdrdkningar (Hanski 1987).

Till skillnad frin fiirhAllandena hos tallsteklama iir
dock de tre kolonilevande gransteklama rapponerade

som mycket siillsynta dverallt diir de pAtraffats (Benes

& Kristek 1979, Viitasaari & Varama 1987). Del Ar

kanske diirfijr vanskligt att tillmAta kolonilevnad i sig
en alltfdr stor betydelse fiir variationen i populations-
tathet. Menga faktorer plverkar overlevnaden under

en generation och betydelsen av enskilda faktorer kan
variera mellan arter beroende pi skillnader i biologin.

Svensk litteratur 6ver viixtsteklar medger endast

besllimning av imagines till slekten (Landin l97l).
Fiir artbestamning av adulter och larver h[nvisas till
Enslin (1918), Benson (1951), Benes & Kristek
(1979). Viitasaari (1982a, 1982b, 1984) och Viitasaa-
ri & Varama (1987). Jag tar giirna emot uppgifter om

vAxtsteklar pe bamrAd fiir alt kartlegga dessa aners

fdrekomst och utbredning i landet.

Jag ber att fA tacka Matti Viitasaari som &ioft bestam-

ningen av larvema av P. robusla och Aven granskat
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honan och en konserverad larv av C. fennica. Bengt

Ehnstrom och Hubertus Eidmann tackas ftir synpunk-

ter pA manuskriptet.
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Forts. frdn sid.42

Eurobisamhiillen reproducerar sig genom svarm-

ning l-3 ginger per siisong. En sverm ger i allmenhet
inte upphov till ytterligare en sverm samma sesong,

de tiden fiir att samla tillriickliga vinterfoned ar be-

grdnsande. Eurobin migrerar sallan f6rutom vid

sviirmning.

Levnodsmbnsler h.os afrtbin. Afrobins levnadssdtt
tycks vara anpassat till en mer osiiker resurs. De byg-
ger upp stora samhiillen pe kon tid som ett svar pA

omedelbart tillgAngliga resurser. De har en storre Agg-

liiggningsfdrmlga och en kortare utvecklingstid. De
dr mer inriktade pe fdrdkning och samlar mer pollen
dn eurobin. De upptriider som eurobin om hiisten. De
samlar fdda och fdrsvarar samhiillet oavsett arstid.
Vid god resurstillging mobiliseras dock inte samma
intensitet i samlandet som hos eurobin.

Afrobin kan vara mycket fdrsvarsbeniigna. Vid ett

experiment utl6stes upp till 6 genger fler sting jemfiirl
med eurobin. Under ofiiruts[gbara fiirhillanden mins-
kar skiilen till aterhallsamhet i bisamhallets forsvar.
Vid en forstik att selektera fijr och emot "aggressivi

tef'utgick man frAn infingade svarmar av afrobin (i
Venezuela). Efter tvfl generationer skilde sig de bAda

linjema 6t. Tyviirr var fdrAndringen At det "aggressi-

va" hAllet stdrre jiimfiirt med fiiriindringen it det "mil-
da" hAllet.

Afrobinas anpassning till en oberiiknelig resurstill-
glng och avsaknad av vinter har medfijrt en h6g bene-
genhet att migrera, dels vid stomingar och dels vid
resursbrist. Vid en god och kontinuerlig tillgflng pi
resurser kan afrobin dessulom sviirma 6-12 gAnger
per [r och en svdnn kan ge upphov till en ny svarm

samnra siisong.


