
Nigra plantskadegtirare pri Btida kronopark (Col.)

THURE PAL]I

I dentra tidskrifts arg. 78 t1957, s. +6) liimnade ftirf. ett fiire-
Itipande meddelande orn nigrl fiirut ej kiindu skadegiirare pA
smiplantor av lall pi Btidl kronopark rOland). Som sadana
nAmndes trignaSarna Ernobirts nigrin..s Strlrm och longicorni.r
Stunrr salnl bastborren Hllle$les optrcus Er. Sedan liknande skador
studerats saliil i det lria som pa hemtaget material ennu ett Ar
(1957) och nya kliickningar gjorts ftir kontroll av de fdrst erhillnn
resullalen, s)-nes det miil vara av intresse att nu nAgot utforligare
redogiira Iiir understikningen. Denna har utliirls vid olika tid-
punkter tvir. sorlnlar och hiist) jrimsides nted andra arbeten pi
kronoparkeu.

Plantmaterialet och skadornas utseende

De fiirsta iakttagelserna gjordes i b6rjan av septernber 1956 pi
sma tallplantor, vilka som 2-Ariiia (1/1) den 8/5 1956 hade satts
ut pi torr sandjord av godartad beskaffenhet i samband med ftir-
s6k alt priiv.l n1'a kemiska preparat vid bekiimpninil ar sn-ytbagse.
Plantornr hiirstammade frin Kalmar liin och ilrging;o i en jiint-
f6relse-vta. som ej skyddsbehandlats. Ftire utsiittningen sorterades
de slrdngt. varvid endast felfria och livskraftiga plantor god-
togos.

\'id reYision av ftirsiiken deu 7/9 1956 lrade ourkring 50 0/o av
plant()rna t(,rkat och dtitt utan llt orsaken dairtiU till att biirja
med kunde pAvisas. Nigra vtlre irsektangrepp eller svampskador
av betl'denhet observerades icke. Iij heller kunde diliga rots-r-stem.
virdsliis utsiittning eller otjiinliS viderlek ha villat torkan. \'id
en roggrar)n undersiikning av dessa plantor upptaicktes emellertid
i det inre av de spdda starnmarna, ibland iiven sidogrenarna,
insektskador. Ftirtivarna voro 

- 
enligt den uppfattning jag fdrst

erhtill tvA skalbaggsarter, den ena en flastborte, Hglastes oprt-
cus Er.. och den andra en triiguagare aY sliiktet Ernobius, som ej
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genast var bestiimbar, emedan blott larver antriiffades. 
- 

I detta
sammanhang kan niimnas. alt , fastlandsplantor, ofta Iisat sig
ga diligt till pa Oland. \'rrfiir si skett, har revirpersonaleu aldrig
sekert lyckats utriina.

Nigra dagar senare inspekterade jag i s:illskap med revirfiirval-
trren och kronojiigarna en del under de nermast ftiregiende Sren
rerksldllda tallplanteringar, dAr avginSJeu pi plantor varit an-
miirkningsvirt stor. Hdrvid kunde pi ytterligare fem hyggen kon-
slateras utbredda angrepp av Hglastes opncus och Ernobirrs. Ej
heller pi dessa omrAden hade skyddsbehandling av plantorna
fiirekonlnrit. De hilde satts ut som l/1 och hiirstamnrade ocksi till
stitrre delen frin fastlaudet. I en del fall faststilldes dock samrrta
skador pi planlor. soru uppdragits av iilandsfrii i plantskolor vid
Btida. I regel hade angreppen drabbat plantorna pi viren slrax
efter utsattningen och betriiffande de hdstsatta plantorntr iret
diirpi.

Sommaren 1957 upprepades skadorna med nestan lika fiir-
itdande verkan i andrl delar tv kronoparken, dir reviret pfl torra
sandjordar anvAnt tallplantt)r av det slag, som fiirut beskriyits.

KlHckningsresultaten

Etl stort antnl insektskrdade plantor med levande larl'er to{ios
med hem hiisten 1956 och lades iu i kLickningslida. Denna stod
ute till Arsskiftet och placerades diirefter i runrsviirnre. Trots atl
planlorna under dessa rnen:rder torkade ut rett avseviirt, lyckades
kliickningarna utmiirkt. Redan efter nigr:r veckor visade sig de
ftirsla skalbaggarnl i klAckningsrdrrn och efterftiljdes snart a\'
aldra. si alt totala rnlalet exemplar slulligen uppgick till borlal
80. En niirlnare undersiiknirrg av planlorna Adagalade. alt niistan
alla lrrver nitt full utveckling och ej varit parasiterade. Iiliick-
ningarna uirto dessulom besked om alt utr-ecklingen f6r alla ar-
lerna ej la{iil liingre tid iiD el I ar.

De medfiirde iiven vissa iiverruskningar. .\\' Iirnobius erhiills
tri arter. nigrinrrs Sturm och longicornis Sturm. som klicktcs i
rrngefrir lika arrlal. l)erirs larver har jai{ ej sekert kunuat skilja.
vilket dock ir av underordrrad betydelse. emedan de aniiripa plnn-
torna pa sanrml s,itt.

Err bastborreliknande (eller vivelliknande) lnrv, som angrep
plantorna pi lnnat siitt och var mera primiir :in Elrnobirrs-lar-
verrrir, hade jag liirst misstiinkt kunna vara larven till Hglustes
op(c.rs, trots att det ej rir klnl att neljon bastborre yng;lar i plan-
tor. KLickningen gav upplysning om hur hirmed ftirh6ll sig. Lar-
ven tillhiirde ej Hglastes utan splintvivelslSktet .l/(grl(lis, lika-
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ledes representerat av tvi afle\ duplicata Germ. och lrontalis
Gyll..{.v dessa var den fdrstniinrnda arlen vanligast. Ingen av dem
lir i Sverige f0rut bekant som skadedjur pA smaplantor. Rett
mirkligt var, alt en sA stor art som /ronl(lis kunnat fe run1 att
utvecklas i plantorna; dessas stam nidde ndmligen sillan 6 mm i
genomskirning och var oftast betydligt slnalare. Senare iterfann
jag samma vivelarter i en mera ftirsigkommen tallplantering (0.5

1 m htig), som lidit mycket av svamp- och insektangrepp. Dir
hade ej blott larverna utan tiven de fullbildade skalbaggama
genom sitt neringsgnag i barken skadat plantoma. Ej heller JIag-
dnlis-arternas larver har jag ftirmitt hAlla i s[r, men deras skador
iro av fullslindigt samna utseende.

De dtidade eller svirt skadade tallplantorna hade siledes varit
utsatta fiir skadegiirelse av fem olika skalbaggsarter, niimligen av
larverna till tvl Ernobius- och tvi .lrogd.lis-arter samt av imagi-
nes till FIyl(sres op(cus, som huvudsakligen angriper sensommar
och hiist.

..l.lla arterna kunna leva i olika delar av en och samma planta,
on de blott fA rum. Det var silunda ej ovanligt, att i 6vre delen
al' en planta finna frnobius-larver samt lingre ned ]lagdalis-
larver och ibland ocksA nAgot fullbildat e\. av Hyl(s,es opocus.
Ndr se dessutom kan fiirekomma angrepp av Hglobius, Hglestes
brunneus Er., Stropftosornus-arter (pA barren). Jcantftolyda
hieroglgphica Christ. (pA skotten), hare m-fl. skadedjur, ir det
ej att fdrundra sig iiver att tallplantorna pA Btida kronopark ha
det besvirligt och nrAngen ging ftira en ojrimn kamp mot krafter,
som pi olika silt hindra deras normala utveckling.

Angreppen

Hglrctes opucus l)r. - Det torde vara lampligt att bOrja med
bastborren, eftersom den er fullt primfir och endast angriper
grtina planlor. Under angreppets glng bruka emellertid sme-
plantor ftirr eller senare avfilrgas. Sikerligen gdr skalbaggen
plantorna mottagliga f6r senare angrepp av.llogdolis och Er-
nobius.

Den av flglastes opacus fiirorsakade skadan Ar ett n6ringsgnaf{.
som skalbaggen utfiir fiir att bli k6nsmogen. Den angriper plantan
var som helst pi stanlmen och iiven pl sidogrenama. f)etta i mot-
sats till den stiirre arten, brunneus, vars angrepp brukar vara
koncentrerat till rothalsen och de griivre rtitterna. Den blott om-
kring 3 mm lAnga skalbaggen eter sig genom plantans tunna bark
in till veden, dtir den i ytan BrAver ut en vel avgrensad, nestan
utmejslad gang. Denna fdljer vanligen slammen i uppllstigande
Eatomol.Ts. Arg.79. H. 1-2,1958
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+ 5
Fig. l-5. - l. ErnoDirs-lary. - 2. .lrogdalis-larv. - 3 .Sped lallplenla med
neringsgnag av lrulost€s opocirr Er. - {. Langdsnitt av tallplarta med larv-
gnag av .lragdolis duplicata Gertu. {cller lronlolis Gr-U.l. - 5. Langdsnitt av
ett toppskott med larvgna8 a,r Ernobins nig.inus Sturm lelle. longicotnir

Sturm). - Orig.

riktning. ir rak, nAgot biijd e er slingrande i spiral. Anda till fyra
skalbaggar sAgos arbeta sida vid sida pi samma planta. dA ging-
arna kommo {tt ligga varandrr m}'cket ner:I. Pi smala stamnlar
laller barken delvis bort eller spricker siinder, var!'id kanterrra
skjuta fram iiver seret i veden. I nigot griivre stamdelar leyer
skaltraggen stundom i en tunnelformad gflng under barken och
dtiljes di helt av denna.

Sj vfallet f0rekommo angrepp av olika intensitet. Ofta voro
plaDtorna si illa skadade enbart av Hglastes, att de ej kunde v[n-
tas dverleva. Arten \'ar mindre vanlig dn de tivriga. Plantor som
utsattas fiir de fiirsta angreppen pa hdsten. komma ej att inva-
deras av llogtlolis och Ernobias ftirriin iret drirpi.

)lagydalis duplicata Germ. och lrontalis Gyll. - 
Om llugdults-

arlerna ir kent, att de normalt utvecklas i sjukliga smistammar
av tall. iivensom i firskt avfall efter ayverkningar. tr'Ien pi smi-
plantorna miste de etminstone delvis ha upptrett primert. Bland
de pi vAren 1956 utsatta plantoma funnos ndmligeu i september
tnAnga. pA vilka man endast kunde uppticka skador av.l/cg-
dnlis- och Ernobius-larver. Angreppet hade med all sikerhet skett
tidigt pi sommaren, ty dels hade arsskotten slannal av i vixten,
dels hade vederbiirande kronojzigare iakttagit plartor som birrjat
avfdrgas redan i juni.
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Aven .lltrgdnlis-larverna, ofta tvd. eller flera i samma planta,
upptrida var som helst pi fiirvedade stam- och grendelar med en
genomskdrning av minst 2 3 mm. .{v allt ntt diima hade iiggen
lagts i eller strax under barken, varifrfln larven f,tit en med gnag-
mj6l lett packad ging i ldngdriktningerr. uppet euer nedit. Pri
grtiyre stamurar (5-6 mm) sker skadegiirelsen huvudsakligen i
vedytan, dir larven skyddas av den obrustna barken. Gingen iir
ofta ojiimn och ftirsedd med inbuktningar i kanten. I finare stanr-
delar (2 3 mnr) fiirtdres veden ej sillan inda in till mirgen. och
laryen arbetar ockse da under barken som sk1'dd. I det senare
fallet blir sl.lmnen skiir och bryts lett av. \'issa plantor hade vid
angreppsstiillena iikat diametertillviixten utOr'er den normala. si
att en liten ansv:illuing pi siammen uppstett. Aven detta risur.
att sadana planlor vid tidpunkten ftir angreppet hade sin livs-
kraft kvar. \'id starka angrepp diidas plantorrra. Niir sA sker, fort-
s[tta likvil l:rrverna att ita; de iiro tydligen ej beroende av frisk
red. Ftirpuppningen riger rum i en liten kanrnrare i iinden av
larvgdngen.

Ernobius nigrinus Sturm och longicorni.s Slurm. 
- -{lla obser-

rationer yisa. alt arterna iro sekundira och att de angripa lor-
kade eller nvss diida planlor. Pi minga av dessa kunde pfrvisas
tidigare skador rt Hglobius, Hglastes eller -l/rrrrdclis. Fiirnodligen
sker esslAggningen senare pa sommaren iin lad fallet ir med
)lagltlulis.

Pi mycket sp:ida planlor kunde stdrre delen av stammen vara
urholkad av hrverna, sorn ftirekomrno lnda till 6 eller 7 i varje
planta. \{en i regel hade angreppet koncentrerats lill plantans iivre
del. ddr dggen lagts invid eller strar nednnfair de utviixande irs-
skolten, som avstannat i sin utveckling. Lun'en lever ej lika ytlist
som flertalet.l/rrgdnlis-larver utan borrar sii; in i miirgkanalen,
sorn iits ur mer eller mindre fullstrindigl. Gingen ir fylld av
mindre tiitt packat gnagmjail- Di och di giiras utvikningar till
omi;ivande Iiivnader. dir svaga punkter pa skottet eller stanmen
uppsti. Prrppan vilar i en fiirdjupning av gingen. Av.tlrrrobirrs-
arterna angripnu plantor bli mycket skiirn, och niir man drar i
ett angripet sk()tt. lossn.rr det Senast. Larverrra variera avsetiirt
i storlek pa htisteu rnen bli iindi fhrdiga skalbaggar samlidigt,
givetlis med pefijljd att iven storleken pA dessa kommer all
liixla.

Larr-angreppen pi[rinla ntrgol om miirgborrens niringsgnag
men skiljas liilt frin detta pi att det slora ingAngshilet saknas.
att skottel silter torrt kr.ar pi planl:rn saml alt urholkningen
innehiller larler och ej en fullhildad skalbailile. \'idare angriper
nriirgborren sellan planlor, i rarje fall ej si smi plantor som det
hiir ir fraga onr.
EntoDtol.Ts. lry.79. H. 1-2,1958
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Skoglig betydelee och bekiimpning

vid skadegtirelsen pi de smA tallplantorna ha salunda flera
skalbaggsarter sanverkat. Sarnma slags skador ha iiven iakttagils
pi nflgot iildre 1,3-4-Ariga) plantor pA kronoparken, pi vilka de
dock framtrett mindre och komrnit i skuggan av angreppen frin
andra insekter lHglobius, Ilylcsles brunnerrs m.fl.).

HAlestes opocus genomgir sin utveckling pi rotbenen eller
rtitterna.lv ferska lallstubb.rr eller pi den fuktiga undersidan av
pi marken liggande fiirskt tallvirke. Hdrvid ftirorsakar insekten
ingen ekonomisk fiirlust. Hur den utf6r sitt niringsgnag torde ej
ftirut lra varit kinl. -{lla observalioner frin Btida lyda pa. att den
vid detta gnag utviljer friska smiplantor av tall.

.llngdnlis-arterna iro sour tidigare nirnnts normllt nrindre pri-
miira i frAga om sitt yrrgelgnag men kunna under viss:r ftirhillan-
den 

- 
sisom de pA Iliida - 

iil.tgbeliigga friska smiplant<x ay tall.
Och di bli verkningirrna fdriidande. Det ir dock svert att alldeles
siikert siiga, hur det ftirhillit sig med plantornas lirskraft vid
tiden ftir angreppet. lliijligen voro de av nagon orsak tl.ex. genom
ftirflyttningen frAn plerntskola till hygge, beskdrningen .rv rtitter
o.d.) en aning fiirsvagade och diirigenom siirskilt predisponerade
fiir,llrrrTrlclis-angrepp strax efter utsettningen. .\rternas nArings-
gnag frgt r rum pi friska skott och grenar i form av l'ina stick med
snytet i barken. \'aryid plantor kunna allvarliSt skadas och giiras
mottaiilii.ia fiir andra insektangrepp. trIen nAgot sndant tycktcs ej
ha fijrekorr1mit pi de smi plantor, som hiir srtts ul.

I detta sammanhang kan omlalas. att nran iiven ftir mycket
linge sedan lagt miirke till en skadegtirelse ar'.llngdclis pi Btida
kronopark. .\. E. Holnrgren beskriver i sin bekanta handbok om
skogsinsekter t1867, s. 110) ett angrepp ir l8{i5 av )lagdtrlis uiokr
ceu L. p 5-iriga tatlplantor, df, denna insekt sd$s ha gjort slor
skada. l)et Sallde emellertid den gingen niiringsgnag. Yngelgnag
pa smiplantor s1'nes diremot vara en nvhet fdr v:rrt land.

Errrobius-arternas skoglii;a bel1'delse iir ringa, om cns nagon.
emedan djuren upplriida sekundiirt som f0ljearter till lndra insek-
ter. FrAn Tyskland fiireligga uppgifter onr ungrepp:rv l'. nigrinus
i tallplanteringar tnrest Sldre). men i smipllntor torde varken deD
arten eller longicornis fiirut ha uppmerksammats. De betraktas i
Sverige som sdllsynla skalbaggar, den senare arten l.o.nl. sonl
mvcket siills-r-nt.

Yid understikningeu ha skador av de nAnrndt fem skalbuggarna
uleslul:rndc irkttagits pi plantor, sorn ej sklddsbehaudltts. Pi sfi-
danr som ftire ulsiittningen doppats i en l)DT-emulsiou lt.ex.
Gesarol 50 eller Hvlobin 50) ha inga ani.lrepp obsen'erats. Diirav
vagar man kanske drag:r den slutsatsen. att plantor sorrr behandlas
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ured d]'lika preparat erhAUa skydd mot angrepp ftirsta sommaren
och pn si sitt fi en god strrt. Senare kunna tid behov de farliga
artern.r llryl(sres, llaEldolis) bekimpas med fiirgiftade fangst-
barkar eller fiirSiftat firskt rundvirke av tall. Som ftirebyggande
medel mot )lagdnli.s-arterna kan ytterligare rekonlmenderas. att
firskt avfall efter tallavverkningar, upphuggen ved o.d. avldi;snas
frin den narmaste omgiyniniien av sidana hyggen. dir skade-
gtjrelse av splintvivlar ir ltt befara.

Auezug

Einige Kdler ols Scftridlinge an Rielernpllanzen im
Stddtsutdlde Bida (Ahnd)

Der Verfasser berichtet iiber fiinf Keferarten, die sich in jungen
Kiefernkulturen auf Oland als schlimme Zerst6rer von 2-3 jihrigen
Pflanzen ers'iesen haben. Es sind die Arten HAlastes opacus Er. (Nah-
rungsfrass), Magdolis duplicata Germ. und lrontalis Gyll. (Larverrfrass)
so\rie Ernobius nigrinus Sturm und longicornis Slurm (Larvenfrass).
Von diesen .{rten hatterr die drei erster\yihnten die Pflanzen primir
befallen. \rihrend die E.nobius-Arten nur Sekund-irschidlince sitrd.
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