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Margborrarnas niringsgnag i tallskotten

BO LANGSTROM

Inledning

Mlrgborrarnas naringSgnag itankronorna kos‐

tar svenskt skogsbruk flcra hundra miloner krO_

nor om aret i form av tillvaxtfё rlustcr. Sedan

1972 pagar vid svcriges lantbruksuniversitets

avdeiningお r skogscntomologi ctt pr● ckt,SOm i
fё rsta hand syftar till en kvantinering av tillvaxt―

f6rlustcrna under olika fё rhanandcn samt ut‐
vcckling av lhmpliga motatgarder fё r att bcgran_

sa dcssa fё rlustcr. I pr● cktctS inlcdningsskcde

konstatcrades emellertid luckOr i kunskapcn om

margborrarnas livscykel och angrcppsmё nstcr,

varёr pracktct brcddadcs att omfatta avcn mcr

grundllggandc studicr ёvcr margbOrrcartcrnas

biologi och ek010gi Avcn Om fragcsthllningarna i

huvudsak varit till,mpadc och skogliga,innchal‐

ler sistnamnda delpro」 ckt fl・agOr av anmant cntO_

mologiskt intrcssc l dctta sammandrag presen―

teras och diskuteras margborrarnas naringSgnag

med hansyn till arternas livscykcl,pOpulations‐

struktur och angrcppcns vaxtfySi01ogiska konsc‐

kvcnscr.

Ⅳlargborrarnas livscykel

En forutsattning fё r fёrstaclsen av naringsgna_

gcts tidsmassiga fё rlopp och omfattning ar en till_

racklig kannedOm om margborrcartcrnas livscy‐

kcl.St6rrc och mindre margborrcn T.ρノ″″′′ゼα

(L)och r.721′″0′ (Hart.)(C01.,Scolytidac)har cn
likartad biologi och i dctta sammanhang kommer

cndast nagra viktigarc skllnadcr att papckas. I

Fig. l visas schcmatiskt de viktigaste handelscr―

na i margborrarnas livscykel.

svarmningen sker tidigt; undcr normala ar i
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b6rJan av aprili sё dra och nagra vcckor scnare i

norra dclarna av landct.Variationerna fran ar till

ar ar cmcllcrtid stora. Vissa ar svarmar blda

artema samtidigt, andra ar kommer mindre
margborrcn nagra veckor scnare Undcr svarm_

ningcn skcr aggl,ggning i ttrskt tanvirkc; dcn

stё rrc under grov bark och den mindrc margbor_

rcn undcr tunn bark. Hanarna av blda arterna

limnar gangsyStCmcn efter nagra vcckor och bc‐

gcr sig upp itankronorna fOr ctt sa kallat regcne‐

rationsgnag. I bё ttan aV juni har avcn flcrtalct

honor limnat gangsyStCmen  KlackningCn av
stёrrc margborrcn skcr normalt undcrjuli manad

medan mindre margbOrren lamnar yngellnate―

rialet ca l manad senarc. I oktober― november
ёverges tallskotten Och margborrarna sё kcr sig

til1 6vervintringsplatscrna.

Naringsgnagets tidsmissiga fbrlopp

I Fig。  l B visas schematiskt niHngsgnagets
tidsmassigaforlopp pa bascn av angrcppsuppfё

u‐

ningar i filt. om man analyscrar denna kurva

mot bakgrundcn av ovan namnda livscykel kan

man sc tre i princip skilda gnagpcriodcr, som

visscrligen i praktikcn flytcr in i varandra.Ung‐

skalbaggarnas naringSgnag(C)ar valkant och an‐

scs allmant utgё ra huvuddclcn av lnlrgbOrreska―

dorna Fё rildratturCns rcgcnerationsgnag(b)ar

ocksa kant sedan langc men det ar anmarkningS‐

vlrt att fёraldratturcn gar kvar i skottcn hela

rcstcn av sommarhalvarct trots att en syskonkull

at,linstone undcr gynnsamma ar skullc hinna ut‐

vccklas. GjOrda undersё kningar har visat, att
praktiskt tagct ingen agglaggning sker Cftcr



Ekologi

Fig. l Schematisk framstanning av margbOrrarnas livscykel(A)och naringsgnag(B)pa basen av material fran

Simonstorp 1972-1976(kumulat市 %).Kurvorna i ёvre flguren(A)avser A)svarmning,B)braldradiurenS uttrade
ur yngellnaterialet,C)klackning av r.ρ′″″′″グα,D)klickning av T.“′″οr samt E)uppsё kandet av ёvervintrings‐

platserna. Den undre iguren(B)ViSar naringsgnagets tidsmassiga fbrlopp med en hypotetisk uppdeining i tre

gnagpeHoder:A)tidigt naringSgnag av icke ynglande(?)margborrar,B)braldradiurenS regenerationsgnag samt

C)ungSkalbaggarnas niHngsgnag.

Sketch showing the life cycle(A)and the maturation feeding(B)Of the pine shoot beetles according to flcld data

from Simonstorp 1972-1976(cumulated%).The upper curves(A)show A)the flight period,B)re― emergence of
parent beetles,C)D)emergence of r.ρ ブ″

"′

″′α and r.″′″。″respectively and E)termination of shoot― feeding.

The lower igure(B)showS the seasonal course of the maturation feeding divided in threc hypothetical feeding

periods: A)carly Shoot― feeding of non‐ breeding(?)beetles, B)regeneration feeding of parent beetles and C)
maturation feeding of young bectles

A

svarmningspcriodcn.Vidare harjag i ttit obser―

verat blde i burar och bland fritt levande marg‐

borar,att en betydande del av braldratturen
faktiskt ёversomrar i skotten.

Anda markligare ar den trette gnagperioden

(a)SOm indikerasi Fig.l B.Vissa ar har angrepp
av stёrrc margborre noterats redan under svarm‐

ningen.Tidigare har man antagit,att dessa ttur

arsadana som inte kunnat funborda sitt naHngS―
gnag under den fOregaendc hё stcn.Disscktioner

av dylika(増 ur gav cmenertid inget stё d fёr denna

teori.Vissa Obscrvationer tyder pa att dcssa(巧 ur

kan vara sidana som inte lyckats flnna lampligt

yngelmatcrial,eftersom detta tidiga naringSgnag

framst iakttagits i samband med hё g popula‐

tionsniva och′ ener brist pa yngClmaterial.Aven

dessa margborrar fё rcfaller att i stor utstrack_

ning ёvcrsOmra i skotten.Fё rundrad staller inan

sig fragan:vilket ёverlcvnadsvarde kan detta ha

samt vilka mekanismer rcglcrar detta beteende?

Om ёversomrandeti skotten skall ha ett selek‐
tionsvarde,rnaste det innebara,att cn bctydande

del av dessa ttur faktiSkt ёvcrlcvcr cn andra

ёvcr宙 nt面 ng som imagnes qorda undcrsё k‐

ningar har visat,attお raldrattur med Sakerhet

kan pavisas i skotten undcr hё stcn.Tyvarr ar cn

saker identiflering av unga och ganlla ttur inyc‐

ket svar att gё ra pa ёvervintringsplatserna eller

under svirmningen, eftersom fun kё nsmognad
uppnas fё re 6vervintringen. Dct ar dock sanno‐

likt,att en del av de gamla tturen ёvcrlevcr cn

andra ёvervintring. Dctta ghncr atminstone T

ρレ″′″′α.

Orn fbr6kningen i den lokala margbOrrepopu‐

lationen av nagOn anledning blirlag,kan narings_

gnagets f6rlopp te sig helt annorlunda an vad

som visadcs i Fig。 lB. Ett exempel pa detta
visas i Fig. 2, dar ar 1974 representerar den
"vanliga'' situationen med en gradvis ёkandc
angreppsniva,inedan ar 1975 uppvisar en kraftig
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Fig 2. Naringsgnagcts tidsmassiga foriopp (kumula―

tiV%)i SimOnstorp 1974 och 1975

The scasonal course of maturation feeding (cumu―
lated%)in SiinOnstorp 1974 and 1975.

dominans av angreppen undcr fOrsommaren. I
dessa tva fan skedde en betydande FnargborrcfOr―

ёkning fё rsta lret,Inedan bristen pa yngelinate‐

rial arct darpa ttorde,att inga margbOrrar klack_

tes i f6rs6ksomradet

Betydelsen av tidigt respektive sent naringsgnag

Frin praktisk synpunkt ar det viktigt,att om‐

fattningen av fё raldratturenS naringSgnag utvar‐

dcras kvantitativt,cftcrsom ana bckampningSat‐

garder hittills har inriktats pa att fёrebygga ung―

skalbaggarnas naringSgnag Gencrcnt kan sagas,

att angreppsnivan gCnomgaende varit lag i de

situatiOner,dar f6raldratturens naringsgnag do―

■linerat angrcppsmё nstret.

Om man a andra sidan beaktar,att vatte tidigt

angrepp vanligen skcr i ett巧 olarsskott och dar‐

mcd drabbar flera arsskott, medan dc scna an‐

greppen oftast skadar endast dct arsskott an‐

greppct bcfinncr sig i,framstar dc tidiga angrep―

pcn som an mer bctydclscfulla

Fran vaxtfySiologisk synpunkt spelar an‐
greppstidpunkten aven en betydande ron.Pilot_

studieri samarbete med vaxtfysi。loger har宙 sat,

att nettofotosyntcscn i tidigt angripna skott
kollapsar nagra veckor efter angreppet, medan

effekten av sena angrepp inte blir lika dramatisk.

En hOg frekvens av tidiga angrepp kan da」 ёr

eventucnt paverka tancns tillvaxt redan under

angreppsaret.

Angreppens rumsliga FOrdelning

Betraffande  margbOrreangreppens rumsHga
fё rdeining skan har helt kOrt n,mnas,att under‐

s6kningsresultaten tyder pl ett konkurrens16r―

hanande menan stё rre och mindre margborren

om skott av optimal storlck.Emcncrtid patraffa_

des nlindrc margborrcn i stё rrc utstrickning i

kronorna pa oldrc tallar jhmお rt med st6rre
margborrcn,som var helt donlinerande i de yng―

rc tanarnas kronor. Resultaten antyder vidare,

att tankronorna koloniscras uppifran ncrat och

utifran inat.Ju h6grc angrcppfrekvens desto diu―

parc ncd och in i tankronorna trangcr margbor_

rarna. Angreppsmё nstrct visar god ёvercns‐

sthmmclse med fё rdeiningen av skott av optimal

diarnctcr.


