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SKOGSINSEKTERNAS SKADE
GÖRELSE UNDER ÅR 1916. 

ÖVERSIKT ENLIGT JÄGMÄSTARNAS OCH 
LÄNSJÄGMÄSTARNAS RAPPORTER. 

Inledning. 

D e rapporter angående insektsskador i skogen, som årligen av jäg
mästarna insändas till Kungl. Domänstyrelsen, ha som bekant hit
tills i ett kort sammandrag publicerats i den av Kungl. Domän

styrelsen angivna berättelsen över dess förvaltning. 
Då emellertid Statens Skogsförsöksanstalt den 1 september 1915 ut

vidgades till att omfatta även en entomologisk avdelning, syntes det 
lämpligt, att denna institution övertog utarbetandet av den årliga över
sikten över skogsinsekternas uppträdande. Undertecknad ingick därför 
hösten I 9 I 6 med följande framställning till Kungl. Domänstyrelsen: 

Till Kungl. Domänstyrelsen. 

I styrelsens för Skogshögskolan och Statens skogsförsöksanstalt skrivelse till 
Kungl. Maj :t angående staten för skogsförsöksanstalten för I 9 I s framhåller 
styrelsen som skogsentomologens främsta uppgift »att studera insektvärldens 
betydelse för våra skogars liv och de betingelser, som kunna utgöra förut
sättning för insekternas massuppträdande och därav förorsakade härjningar.» 

För att lösa denna uppgift fordras först och främst, att skogsentomologen 
genom talrika resor i olika delar av landet skaffar sig översikt över de insekts
former, vilka på det ena eller andra sättet skada skogen, samt de förhållan
den varunder de uppträda. 

Men det ligger i betraktande av vårt lands stora utsträckning i sakens natur, 
att denna väg endast långsamt kan leda till målet, en ingående kunskap om 
våra skogligt viktiga insekter. 

Av största vikt för detta arbetes underlättande vore därför, att ett samarbete 
ägde rum mellan skogsförsöksanstalten och de i statens tjänst anställda skogs-
tjänstemännen. , 

Ett dylikt samarbete synes lätt kunna ordnas på så sätt, att till skogsento
mologen årligen i och för bearbetning överlämnades de i jägmästarnas års
rapporter inryckta redogörelserna över av insekter orsakade skadegörelser. 
6. M~ddel. fr& Stalens Skogsförsöksat:stalt. 
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Detta skulle medföra den fördelen, att dessa rapporter bleve föremål för be
arbetning av en fackman, varigenom en mera fyllig översikt över de årligen 
uppträdande skadeinsekterna skulle vinnas, än f. n. är fallet. För att dessa 
översikter skulle kunna utarbetas i så god tid, att de skulle kunna lämna 
vägledning vid utarbetandet av planen för följande års undersökningar vid 
skogsförsöksanstalten, borde emellertid dessa rapporter insändas i så god tid, 
t. ex. under loppet av oktober månad, att översikterna kunde publiceras föl
jande nyår. 

Fördelarna för såväl skogsförsöksanstalten som skogstjänstemännen själva av 
en dylik anordning synas ligga i öppen dag. Dels torde nämligen, med den 
entomologiska avdelningens nuvarande begränsade arbetskraft, detta vara den 
enda väg, varpå man skulle så småningom kunna vinna en verklig översikt 
över periodiciteten i de allmännare skogsinsekternas uppträdande, varigenom 
bland annat vissa hållpunkter skulle vinnas för utredarrdet av det fundamen
tala spörjsmålet, sambandet mellan klimatets växlingar och insekternas upp
trädande. Dels torde man kunna förutsätta, att skogstjänstemännens intresse 
för skogsentomologiska frågor skulle avsevärt höjas genom samarbete med en 
fackman, varmed skulle följa, i den mån detta låter sig göra, möjlighet för 
dem att få insända prov av skadeinsekter bestämda. 

Med stöd av vad som ovan anförts får jag härmed vördsamt hemställa, 
att Kungl. Domänstyrelsen ville taga i övervägande lämpligheten av att åtgär
der i ovan angivna syfte vidtages.» 

Med anledning härav utsände Kungl. Domänstyrelsen i december I 9 1 6 

följande skrivelse: 

»Till överjägmästama i samtliga distrikt. 
På grund av därom av laboratorn i skogsentomologi vid Statens skogsför

söksanstalt gjord · framställning, vill Kungl. Domänstyrelsen härmed anmoda 
Eder att fr:ln all den förvaltande personal inom Edert distrikt, vilken det 
åligger att avgiva årsberättelse, införskaffa och hit före årets utgång insända 
fristående uppgifter över beskaffenheten och omfattningen av de insektangrepp, 
som eventuellt förekommit under året inom respektive revir eller skogsvårds
områden, därvid, bland annat, angives insektens art, skadans omfattning och 
betydenhet jämte de av skadan vidtagna åtgärder och övriga omständigheter, 
som kunna finnas vara av betydelse för att erhålla en så vitt möjligt fullstän
dig utredning om skogsinsekternas förekomst och inverkan på skogen inom 
skilda delar av landet. 

Dylika uppgifter skola framdeles varje år insändas före oktober månads ut
,gång till Kungl. Styrelsen. 

De uppgifter i berörda hänseenden, som jämlikt punkt I 56 i reglemen
tariska föreskrifter tör skogsstatens tjänsteförvaltning avgivas i samband med 
årsberättelsen, skola fortfarande däri upptagas, varvid avskrift av förestående 
rapport lämpligen kan såsom bilaga vidfogas årberättelsen. 

Stockholm den 9 december 1916. 
KARL FREDENBERG. 

Då nu denna översikt i sitt nya skick för första gången offentliggöres, 

torde det vafa lämpligt att med några ord beröra de svårigheter, varmed 

åstadkommandet av en verklighetstrogen bild av insekternas skadegörelse 
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i skogen för närvarande är förbundet, och framhålla några önskemål be
träffande rapporterna. 

Huvudmotivet till mitt förslag, att skogsförsöksanstaltens entomologiska 
avdelning skulle övertaga bearbetningen av jägmästarnas rapporter angå
ende skogsinsekternas skadegörelse, var min strävan att på detta sätt 
komma i närmare kontakt med vederbörande skogstjänstemän och min 
förhoppning att genom publicerandet av utförliga årsöversikter över skogs
insekternas uppträdande väcka intresse för deras studium. 

I den mån primäruppgifterna, varpå översikterna grundas, bliva pålitliga 
i fråga om artbestämningen och tillräckligt utförliga, i samma mån skall 
det också bliva möjligt att genom dessa översikter komma till allmän
giltiga resultat av praktiskt värde. 

En av anledningarna till att många rapporter för närvarande äro så 
kortfattade - vi se i detta sammanhang bort från den roll, som bristande 
tid och bristande intresse för saken spelar - är sannolikt den, att veder
börande taga för givet, att de respektive insekternas biologi redan är så 
väl känd, att alla uppgifter därom äro överflödiga. Men detta är ett 
stort misstag; även om våra vanligaste skogsinsekter är vår kunskap långt 
ifrån uttömmande, och detta gäller i all synnerhet om det sätt, varpå 
de klimatiska faktorerna och de olika skogsbruksmetoderna inverka på 
deras uppträdande. 

En annan orsak till rapporternas knapphändighet är den ringa kunskap 
om även vanliga skogsinsekter, som bevakningspersonalen i allmänhet 
besitter. Detta belyses kanske bäst av det förhållandet, att i Kungl. 
Domänstyreisens redogörelse alla olika barkborrar, med undantag av 
märg borrarna, behandlas· som »barkborren» rätt och slätt, med totalt för
biseende av det faktum, att vi i vårt land äga lågt räknat åtminstone 
ett dussin vanliga arter av barkborrar, vilka avvika från varandra i fråga 
om skadegörelse, val av trädslag, dimensioner o. s. v. 

Att detta summariska förfarande i hög grad förringar uppgifternas an. 
vändbarhet och nytta, ligger i öppen dag. 

Vad som ovan sagts om barkborrarna gäller även andra grupper. 
Många otvivelaktigt synnerligen allmänna och skadliga arter, t. ex. tall
viveln ( Pissodes pini) och barkbocken ( Tetropium castaneum) förekomma 
aldrig i Kungl. Domänstyreisens årsberättelser, helt säkert endast emedan 
man ej kan ställa diagnosen på deras skadegörelse. 

Här är ej platsen att närmare ingå på anledningarna till detta miss
förhållande eller att framlägga förslag till dess avhjälpande. Framhållas 
bör dock, att bristen på en institution, som representerat skogsentorna
logien och förmått hos skogstjänstemännen väcka intresse för denna vik~ 
tiga gren av skogsvetenskapen, naturligtvis verkat synnerligen häm-
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mande på skogsentomologiens utveckling i vårt land. I samma riktning 
har också bristen på lämplig litteratur inverkat samt omöjligheten för 
skogstjänstemännen att få hjälp vid skadeinsekternas och insektsskador
nas bestämning. 

Vad litteraturen beträffar, så torde mitt år I 9 I 4 utkomna· arbete » Sve
riges skogsinsekter» kunna tjäna som en uppslagsbok, med vars tillhjälp 
den intresserade bör kunna utan svårighet identifiera de vanligaste skogs
insekterna och deras skadegörelse. Dessutom kommer från skogsförsöks
anstaltens entomologiska a v delning årligen att utgivas rikt il! ustrerade 
flygblad\ behandlande viktigare former. 

Vad åter beträffar möjligheten för skogstjänstemännen att erhålla hjälp 
vid bestämmandet av insända prov av insekter och deras skadegörelse, 
så skulle en dylik upplysningsverksamhet från avdelningens sida helt 
säkert kraftigt bidraga till att höja intresset för skogsentomologien och 
samtidigt tjäna till att vidga vår kunskap om skogsinsekterna. 

Men då iosändandet av prov naturligtvis först och främst kommer att 
äga rum på sommaren, d. v. s. på den tid, då laboratorn är upptagen 
av resor i olika delar av landet, så är det tydligt, att en dylik utvidg
ning av avdelningens verksamhet, huru önskvärd den än kan vara, ej 
kan ske i nämnvärd grad, utan att samtidigt dess personal ökas, vilket 
i sin tur avhänger av en utvidgning av lokalen. 

För att rapporterna skola vara användbara som grundval för en över-
sikt, böra de bl. a. lämna upplysning om följande: 

I) insektens namn enligt nomenklaturen i »Sveriges skogsinsekten; 
2) tiden för dess skadegörelse, ev. svärmning; 
3) lokal, där skadan iakttagits; 
4) skadans beskaffenhet och omfång; 
s) de skadade trädens ålder jämte beståndsbeskrivning; 
6) följderna av angreppet; 
7) åtgärder som vidtagits jämte resultaten av dessa; 
8) den av skadegörelsen vållade ekonomiska förlusten. 

SKALBAGGAR. 

Märgborrarna (Myelophilus piniperda L. och minor HTG). 

En sammanställning av uppgifterna om dessa båda arter, vilka ej skil
jas åt i rapporterna, visar, att deras skadegörelse varit mest framträ
dande i Gävle-Dala, Östra och Södra distrikten, där resp. 46, 6o.och 

1 Början gjordes förra året med • Våra vanligaste barkborrar och deras gångsystem». 



Distrikt och revir. 

Övre Norrbottens distrikt. 

I. Jukkasjärvi 7· Porjus. 
2. V ettasjoki. 8. Pajala. 
3· Gällivare. g. Torneå. 
4· Stodandets. :ro. Tärendö. 
5· Ängeså. 11. Kalix. 
6. R~neträsks- "12. Råneå. 

Nedre Norrbotie1LS distrikt. 

13. Storbackens. 
14. J ockmocks. 
15. Görgeå. 
t6. Pärlälvens. 
I7· SikiL 
18. Vargiså. 

19 IY.lalmesjaurs. 
20. O:a Arvidsjaurs. 
21. V:a Arvidsjaurs. 
22. Bodens. 
23. J?.iteå. 
24· Alvsby. 

Skelle.ftell distrikt. 

25. Arjepluogs. 29. S:a Sorsele. 
26 S a Arvidsjaurs. 30. Jörns. 
27. Malå. 31. Norsjö. 
28. N:a Sarsele 32. Burträsks. 

Ume& dz"strikt. 

33· Y:a Stensele. 39· Ör~. 
34• Ö:a Stensele. 40. Degerfors jämte 
35· Bjurbäckens. n:r 42, Hällnäs 
36. Lycksele. skolrevir. 
37· B!hikens. 4'· Bjurholms. 
38. Vinlidens. 

Härnösands distrikt. 

43· Fredrika. 48. Dorotea. 
44· V:a Asele. 49· Anundsjö. 
45· Ö:a Åsele. so. Sollefte~. 
46. Volgsjö. sr. Tunsele. 
47· Malgomajs. 52. "tåsjö. 

Mellersta Norrlands distrikt. 

53· :f.rostvikens. 
54• Qstersunds. 
55· Are. 
56. Hallens. 
57• Bräcke jämte n:r 

63, Bispgårdens 
skolrevir. 

58. Rätans. 
59· Hede. 
6o. Medelpads. 
6<. N:a Hälsinglands. 
62. V :a Hälsinglands. 

Gävle-Dala distrikt. 
64. Hamra. · 68. -i}.lvdalens ö,a 
65. Gästriklandsjämte 6g. Alvdalens V:a 

n:r 76, Grönstn· 70. Särna. 
ka skolrevir T:r. Idre. 

66. Kopparbergs. 72. Transtrands. 
67. Garpenbergs re- 73· Västerdalarnas. 

virdel jämte n:r 74• Malingsbo och n:r 
go, Bjudors skol- 75• Klotens. 
revir. 

Bngslagsdistriktet. 

77· Filipstads. 84. Grönbo. 
78. Fryksdals. 85• Köpings. 
79· Arvika. 86. Västerås. 
So. Karlstads. 87. Enköpings. 
Sr. Kristinebamns. 88. N:a Raslags. 
82. Askersunds. 8g. Örbyhus. 
83. Örebro. 

Östra distriktet. 

gr. Stockholms. 
92. Gripsholms. 
93· Nyköpings. 
94· Karlsby. 
9 5. Finspångs. 
g6. Gullbergs. 

97· Linköpings jämte 
n:r too, Om
bergs 5:;:::Irevir 

g8. Kinda. 
99· Gottlands. 

Västra distriktet. 

ror. Granviks. 
102. Tivedens. 
ID3· Vartofta. 
104: Kinne. 
ws. Slättbygds. 

I06. Dalslands. 
107. Hunnebergs. 
roB. Marks. 
ID9· Uddevalla. 

li!IBAllln.tin f"iirekomst;. 

l!lTIIlll Spriilil. ooeiyillig f"öreknmst; 

Fig. I, Karta utvisande märgborreangreppens utbred
ning under 1916, 

lDie Verbreitung der Waldgärtnerangriffe in Schweden im 
J ahre rgr6. 

Sm/Uands distrikt. 
uo. Tjusts. xrs. Sunnerbo. 
III. Aspelands. rr6. Värends. 
:r12. Eksjö. n7. Kosta. 
II3· Jönköpings. I.I8, Ulricehamns. 
II4· Västbo. 

Södra distriktd. 

120. Blekinge. 
121. S. Skånes, 
122. N. Skånesiämte 

n:r :127, Kolle
berga skolrevir. 

123. Halmstads. 

124. Kalmar jämte 
n:r ug Ham~ 
marseho sko]. 
revir. 

125. Ölands. 
r26. Göteborgs. 
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62, 5 % av uppgifterna hänföra sig till dem. Kartan fig. 1 visar fördelningen 

av de revir; varifrån härjningar rapporterats. 

Här nedan följa in extenso de inkomna rapporterna. 

Övre Norrbottens distrikt: 

Kalix revi1' (G. JERNBERG). Björkfors kpk, skiftet vid Bodträsk, Pilkaheden. 
Den härjade arealen utgör omkring 2o har 40-5o-årig tall med överståndare 
på hedmark. Ungefär hälften avverkades. Första angreppet märktes år. I 9 I 5. 

Något mera detaljerade uppgifter om denna härjning lämnas av skogsingen
jören. E. G. ELFVIK, Tö"re skogsvårdsområde (Kalix-delen), som skriver: »l Neder
Kalix socken, söder om Bodträsk, har ett område av 20-30 har härjats och 
äro träden illa medfarna och å stora fläckar helt och hållet döda. Härjningen 
förefaller att hava pågått i flera år och synes tilltaga. För övrigt hava smärre 
angrepp av märgborren iakttagits här och var i skogarna. Härden har i regel 
varit ved- eller virkesupplag, som legat längre tid på platsen. 

N e d re N or r b attens dis t rik t: 

Sikå revir (V. LINDHE). Märgborrarnas skadegörelse å kronorna är allmän, 
dock större efter vissa vattendrag, mindre efter andra, såsom exempelvis efter 
Hvitbäcken. Ett fortsatt ökande av avverkningarna utan kraftiga åtgärder mot 
märgborren, såsom kolning av avfallet m. m. äventyrar den framtida avkast
ningen. Barkning av stubbar och fångstträd har utförts till ett belopp av 
236,41 kr. Mera omfattande åtgärder hava ej kunnat företagas i brist på 
arbetsfolk. 

A_"!vsby revir (ERIK ANGELDORFF). Märgborrar uppträda talrikt å avverknings
trakter eller annorstädes, där betingelserna för deras trevnad äro gynnsamma, 
och synas vara i ständigt tilltagande. 

Umeå distrikt: 

Umeå skogs-uårdsområde, Ume-delen. (N. ALMLöF). Spår efter föregående 
års märgborrangrepp har iakttagits, dock ej i större utsträckning. · 

Vindelns skogsvårdsområde. (E. HAMMARSTRAND). Märgborren synes breda ut 
sig och angrepp av densamma har förmärkts å skilda ställen, särskilt i medel
ålders tallbestånd på mager mark. På ett ställe har den uppträtt i sådan 
omfattning, att en verklig härjning ägt rum, nämligen r km norr om Hju
kens by vid Vindelälven och 2-3 km från Hällnäs station. Det mer eller 
mindre hårt härjade området uppskattas till 40-5 o, har; marken är mager 
och består av älvsand, myllbildningen är obetydlig, läget är torrt och delvis 
backigt, skogen består av ren tall i åldern 7o-8o år, delvis med stark be
nägenhet för spärrvuxenhet; växtligheten och slutenheten äro de för växtplat
sen medelgoda. Början till skadan upptäcktes I 9 I 2 eller I 9 r 3,_ därefter har 
den brett ut sig till sin nuvarande omfattning. Sistnämnda år utstämplades 
en del skadad skog, .men denna fick till stor del stå kvar på grund av att 
priset på småvirke av tall då var jämförelsevis lågt. Där härjningen gått hår
dast fram, äro toppar och grenspetsar nästan fullkomligt barrlösa och träden 
torka så småningom, om de överlämnas åt sig själva. Där har föregående år 
och i år kolstämpling verkställts och med fördel kunnat verkställas på grund 

·av de höga träkolspriserna, och i övrigt har utgallring av de hårdast skadade 
träden ägt· rum .. .' Angreppet ·synes nu hava avtagit mot kanterna av det 

. , . ~ r: , 



SKOGSINSEKTERNAS SKADEGÖRELSE 19I6 75 

härjade området, men längre upp efter ådalen visar märgborren benägenhet 
att slå till, dock ännu ej i någon betydande omfattning. 

Mellersta Norrlands distrikt: 

Rätans revir (T. GRENANDER). I kronoparken Galhammar har förekommit 
angrepp i en del ungtallbestånd. 

Gävle-Dala distrikt: 

Hamra revir (J. E. NILssoN). Märgborren uppträder allmänt inom reviret 
och synes år ifrån år hava ökat i antal. Om man ock ej kan tala om större 
härjningar och avtorkning av skog i avsevärdare omfattning, gör dock märg· 
borren lokalt en väsentlig skada, i det den hämmar höjdtillväxten, ofta för
orsakande hela toppens avtorkande å yngre och medelålders träd samt i all
mänhet nedsätter skogens växtkraft. Ehuru svårare att iakttaga, finner man 
även i de äldre trädens kronor spår efter märgborrens uppträdande, ibland 
förorsakande; att barrfattigare, mindre motståndskraftiga träd torka. 

Västerdalarnas revir (C. ÖJERMARK). Märgborren har förorsakat skador å ett 
flertal skogar, där gallringar i tallbestånd ägt rum, exempelvis Grangärde 'Och 
Björnhyttans kronoparker. Någon större omfattning ha dock angreppen fått 
endast i Grangärde kronopark. Härjningarna hava här fortgått ett flertal år. 
Angreppen följa precis med gallringshuggninga~nas gång. Ogallrade bestånd, 
som helt omgivas av gallrade, dylika angripas dock svagt. Ogallrade bestånd 
på över 200-300 meters avstånd från närmaste gallring äro ej märkbart an
gripna. För att stävja insekten har med godt resultat använts barkning av 
dels särskilda fångstträd, dels den upphuggna kolveden. 

Grb"nsinka skolrevir (HJ. SvLV:EN). Märgborrarterna ha under året allmänt 
infunnit sig å alla vinterns r g r 5-19 I 6 samt vårens I 916 avverkningstrakter. 

B er gslag s distri k t et: 

Askersunds revir (V. SöDERQVIST). Efter den stora stormhärjningen den I 5 maj 
och sistlidna vinters starka snöbrott har märgborren vunnit ökad spridning i 
skogen. 

Grb"nbo revir (C. G. RAMSTEDT). Under år Igr6 har avsevärd skada för
orsakats å skogen på Grön bo kronopark genom angrepp av märgborren. Härj
ningarna 1 fråga hava huvudsakligen ägt rum i utkanterna mot det stora, år 
I 9 I 4 avbrända området samt inom samma område å de av branden skonade 
skogsholmar och fröträd. 

Östra distriktet: 

Nykb"pings revir (C. HÄCKNER). Inom 6-:i o-årig tallungskog vid Ålberga 
kronadomän har förmärkts angrepp av märgborren. Detta torde stå i sam
band med att överskärmande tallar avverkats och att grenar legat kvar för 
länge. 

Karlsby revir (G. WELANDER). Märgborren, som sedan lång tid tillbaka 
hemsökt revirets såväl yngre som äldre bestånd, har under innevarande år 
att döma av skadegörelsen avsevärt förökats. Den antagligaste förklarings· 
grunden härtill är, att märgborren under den gångna våren erhöll utmärkta 
äggläggningsplatser i den förliden höst snöbrutna skogen, hvilken i brist på 
arbetskraft endast i mindre omfattning hann upphuggas före våren. Skade. 
görelsen har som vanligt bestått i förstörande av skotten, varigenom kronorna 
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i betänklig grad utglesnats, som åter haft till följd nedsatt tillväxt och minskad 
kottsättning. 

Att träd dödats genom märgborreangrepp, har jag ej iakttagit. De med 
anledning av skadegörelsen vidtagna åtgärderna hava helt och hållit varit av 
förebyggande art och bestått i utkörning av props och pappersved redan samma 
vinter virket huggits. 

Gullbergs revir (A. LIEDHOLM). -:r:ämligen allmänt inom revirets skogar ha 
angrepp av märgborrar iakttagits. A ett under vintern rgrs-rgr6 avverkat 
trakthygge på Kungs-Norrby kronopark hava samtliga fröträd visat sig vara· 
så starkt angripna, att de under innevarande vinter anses böra avverkas. I 
den mån så medhunnits, har avverkat virke såsom pitprops, granmasseved och 
ved utkörts omedelbart efter avverkningen för att i största möjliga mån för
hindra insekthärjningarnas spridande till större områden. Till följd av brist 
på arbetskraft finnas dock fortfarande stora mängder snöbruten skog sedan 
föregående vinter ännu oupphuggna överallt i skogarna. 

Kinda revir (E. LUNDMAN). Märgborren förekommer visserligen talrikt, men 
har ej hittills orsakat mera koncentrerad skadegörelse. Dess angrepp märkes 
lättast omkring de numera så vanliga flyttbara sågarna. På stora skogskom
plex i Ydre härad, tillhörande Ribbingshof och Buhlsjö gods har för en del 
år sedan etablerats stamvis blädning av den omkring r oo-åriga skogen, be
stående huvudsakligen av tall, som starkt utglesnats. Å dessa marker kan 
man nu överallt i det kvarvarande beståndet spåra märgborrangrepp i de små, 
högt ansatta tallkronorna. 

Vid fröträdsställningar av tall, varvid man vid stämplingar lämnar vackra, 
kraftiga individ, är det rätt vanligt, att efter ett par år dessa fröträd förete 
ett tynande utseende och visa sig vara angripna av märg borrar. Ett särdeles 
typiskt exempel härpå föreligger just nu å Kungs Norrby kronadomän (jfr 
Gullbergs revir), där för två år sedan ett mycket stort hygge avverkades, men 
där de flesta av de antagligen till ett par 1 o o-tal kvarlämnade fröträden nu 
i höst voro starkt angripna av märgborrar; många voro redan döda och även 
i angränsande beståndskanter syntes angrepp. 

Ju mera avverkningarna ökas, varvid hänsyn tyvärr f. n. ej ofta kan tagas 
till skogsinsekternas motarbetande, ju mera komma dessa nog att utbreda sig. 
Särskilt märgborren med sitt oftast ej så koncentrerade framträdande orsakar 
säkert redan nu stor skada i våra tallbestånd, vilken skada som sagt i fram
tiden, då våra kulturbestånd komma att med starkare avverkningar behandlas; 
troligen blir ganska kännbar, därest ej praktiska motåtgärder kunna anordnas. 

Västra distriktet: 

T/vedens revzr (A. STAHRE). I närheten av ett kronans timmerupplag vid 
Finnerödja å kronoparken Skagersholm har märgborren härjat på ett område 
av cirka 3/4 har, dock utan att visa tendens till vidare spridning. 

Uddezmlla revir (H. Juuus). Efter de stora stormfällningarna år r 9 r 2 ut
bredde sig märgborren samt diverse barkborrar rätt avsevärt och angrepo 
skogen å domänskogen Kragenäs samt kronoparken Östra Bullaren. 

Smålands distrikt: 

Jb'nkbpings revz·r (E. ÖDMAN). Angrepp å tallskog av märgborrar har iakt
tagits över hela reviret; någon masshärjning har emellertid ej konstaterats. 
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Södra distriktet: 

Blekinge revir (L. HÅRLEMAN). Å Rarasjömåla kronopark, har cirka 3 har 
3o-årig tallskog angripits. Den åstadkomna skadan synes dock ej vara av 
vidare farlig beskaffenhet, och några åtgärder med anledning av märgborrens 
uppträdande ha ej synts erforderliga. . 

N. Skånes revir (F. BROMEE). Å de 30-40-åriga tallar, som dödats eller 
till sin livsenergi nedsatts av nunnan, förmärktes under sommaren I 9 I 6 an
grepp av såväl märgborrar som barkborrar. Under hösten hava dessa an
grepp sedan spritt sig, och omfattade i november så gott som samtliga träd 
å en areal av cirka 3 har. 

Halmstads revir (P. ScHMIDT). Märgborren förmärkes litet varstädes, särskilt 
i närheten av upplagsplatser för ved och virke. Så t. ex. förekommer den 
talrikt å Springbackens kronoflygsandsfält, som gränsar intill stora timmerupp
lag vid Nissan. 

Göteborgs revir (G. SVENSSON). Märgborrarna, som sedan flera år härjat 
inqm en mängd unga tallbestånd å revirets kronoparker och övriga skogar, 
där röjningar företagits utan bortsläpning ur bestånden av de fällda buskarna 
eller deras barkning, hava nu högst väsentligt minskats i antal å alla de trakter, 
där de förekomma. 

Sammanfattande anmärkningar angående märgborrarnas 
uppträdande. 

Märgborrarnas skadegörelse är som bekant av två slag. Dels urholka 
skalbaggarna vid sitt s. k. n äringsgnag tallens skott, så att dessa i 
stor utsträckning brytas av och falla till marken' (fig. 2), dels göra de 
i· och för äggläggningen gångar mellan barken och veden, vilken verk
samhet man numera till skillnad från den förra benämner yngelgn ag, 
och från dessa gångar, de s. k. modergångarna, utgå larvgångarna. 

Det är givetvis av största vikt, att en rapport innehåller uppgift om, 
vilken av dessa bada skadegörelser det är fråga om, eller om det är 
båda. Ty ur rent praktisk synpunkt är det en ofantlig skillnad mellan 
dem. Även en rätt vidsträckt skadegörelse genom näringsgnag i tall
kronorna behöver nämligen ej, i motsats till vad mången tror, innebära 
någon fara för att märgborren skall »breda ut sig», utan är. i regel det 
sista skedet i dess allmännare uppträdande, vilket i sin tur beror på, 
att dess yngelmöjligheter ökats, genom att man vid gallring kvarlämnat 
obarkade toppar och stubbar eller till och med de fällda träden, genom 
snö- och vindbrott o. d. Den, som av skadegörelsen i kronorna utan 
vidare drager den slutsatsen, att märgborrarna hålla på att sprida sig, 
gör sig skyldig till ett falskt analogislut på grund av den skenbara lik
heten mellan den skadegörelse, som märgborrarna föröva i tallens krona 
genom att urholka skotten, och den som barrätande insekter t. ex. tall
steklarna och tallmätaren göra. 
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Det finnes · emellertid en för härjningens vidare förlopp mycket be
tydelsefull skillnad mellan märgborrarna å ena sidan och de nyssnämnda 
insekterna å den andra. 

Tallsteklarna och tallmätaren, vilka larver förtära tallens barr, lägga 
sina ägg på fullt friska träd, antingen på dem, de själva skadat som lar
ver, eller på närstående, och en härjning av dem kan därför under gynn
samma förhållanden lätt bli centrum för en större härjning. 

Ej så med märgborren; den skadar trädens kronor uteslutande som 
fullvuxen, och för att den skall kunna fortplanta sig och ge upphov till 

Ur Skogsförsöksanstaltens saml. Foto av f6rf. 

Fig. 2. Av märgborre urholkade, till marken nedfallna skott. Gualöv 
den 5 september 1917. 

Vom Waldgärtner ausgehöhlte, herabgefallene Kiefernsprosse. 

en dottergeneration, är det absolut nödvändigt, att lämpliga yngelträd 
stå till buds. 

Men detta är ej alltid fallet. När t. ex. ett tallbestånd genomgås med gall
ring, och de utgallrade träden få kvarligga, vilket nog dessvärre ej är så säll
synt, så kan man vara ganska viss på, att tvenne ting komma att inträffa: 

r) de fällda träden bli på våren äggbelagda av märgborrarna, 
2) de i dem sig utvecklande märgborrarna komma under slutet av 

sommaren, de senast färdiga möjligen först följande vår att angripa de 
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närmast stående trädens kronor, så att man redan från mitten av augusti 
samma år kan finna de avbrutna skotten på marken; och träden följande 
vår särskilt i toppen kunna vara mycket stympade (fig. 3). 

Ur Skogsförsöksanstaltens saml. Förf. och L. MATTSSON foto 27 maj 1gr6. 

Fig. 3· Av märgborrens näringsgnag skadad talltopp, Tölö krp. 
Vom Ernährungsfrasse des Waldgärtners stark beschädigte Kiefernwipfel. 

Men därmed är också skadegörelsen åtminstone i huvudsak slut -
de fällda träden locka ej längre till sig de ynglande märgborrarna - och 
märgborreangrepp visa sig ej i kronorna, om beståndet lämnas orört 
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och för övrigt ej lider någon åverkan av stormar, snöbrott e. d., förrän 
vid nästa gallring. 

Vid en dylik kronskadegörelse, som åtföljer en gallring, behöva så
ledes vanligen inga särskilda åtgärder vidtagas. Att fälla de angripna 
träden vore givetvis dåraktigt, eftersom det ej är i dem som märgbor
rarna yngla. 

Helt annorlunda förhåller sig saken, om det är fråga om påbörjat an
grepp på stammen. Då gäller det att omedelbart märka dessa träd 
och sedermera fälla och avbarka dem, innan larverna hunnit att för
puppa sig. 

Man finner härav, att en uppgift om märgborrarnas skadegörelse för ' 
att vara användbar nödvändigtvis måste lämna upplysning om, vilket slags 
attgrepp det är fråga om, m. a. o. skilja mellan yngelgnag ( = stamangrepp) 
och näringsgnag = (lcronangrepp). 

En uppgift som t. ex. följande: »Den härjade arealen utgör omkring 
10 har 40-50-årig tall. Ungefär hälften avverkades», lämnar läsaren i 
fullständig ovisshet om, vilket slags skada det är fråga om. Är det i 
detta fall endast kronangrepp, som avses, så föreligger, som ovan fram
hållits, ingen anledning att för den skull avverka träden, med mindre 
de blivit så starkt angripna, att de börjat torka, och man kan vänta, 
att de skola bliva yngelträd för märgborrarna. 

Många rapporter innehålla dock rätt detaljerade uppgifter om märg
borrarnas verksamhet, vilka giva oss en föreställning om de omständig
heter, som medverkat vid angreppen. 

Först och främst är det anmärkningsvärt, att i många fall m ä r g
borarilas uppträdande sättes i samband med avverkningar eller 
gallringar. 

Detta samband består givetvis däri, att vid gallringarna och avverk
ningarna inga hänsyn tagits till märgborrens motarbetande, m. a. o. 
stubbarna barkades ej, topparna fingo kvarligga obarkade o. s. v., vari
genom märgborrarnas yngelmöjligheter ökades. 

Vidare framgår av rapporterna, att på vissa ställen snöbrott (Karlsby 
revir), på andra stormfällningar (Uddevalla revir), skogsbrand (Grönbo 
revir), förekomsten av flyttbara sågar (Kinda revir) eller nunnans skade
görelse (N. Skånes revir) sättas i samband med märgborrarnas uppträ
dande. 

Ej sällan uppgives det, att märghoramas angrepp tilltager (Vindelns 
skogsvårdsornråde, Hamra revir) eller sprider sig. Dessa uppgifter böra 
säkerligen ej fattas bokstavligt, m. a. o. tolkas så, att märgborrarna ej redan 
vore utbredda över hela vårt land utan nu stode i begrepp att öka sitt 
utbredningsområde. De böra snarare omskrivas så, att till följd av 
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ökade avverkningar och gallringar eller skadegörelse av ett eller annat 
slag på tallarna, märgborrarnas numerär på vissa områden till följd av 
ökade yngelmöjligheter avsevärt sprungit i höjden, så att deras skade-

Ur skogsförsöksanstaltens saml. Foto av förf. 

Fig. 4. Frötallar, hårt skadade i kronan av märgborrar. Grönbo 24 juni 1916. 
Samenkiefern 1 vom Waldgärtner stark beschädigt. 

görelse i kronorna genom mängelen på marken nedfallna skott eller genom 
kronornas stympande blivit iögonfallande. 

Vad slutligen följderna för träden av märgborrarnas angrepp 
beträffar, så saknas oftast närmare uppgifter därom, vilket nog i allmänhet 
kan tolkas så, att träden ej dukat under därför. Det är i själva verket 
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anmärkningsvärt, att - på ett par undantag när, som vi strax skola 
komma till - uppgifter om att träden dött till följd av kronangrepp endast 
föreligga från Norra Sverige (Vindelns skogsområde), medan å andra sidan 
från Karlsby revir uttryckligen framhålles, att träden ej dödas genom 
kronangrepp. 

Endast tvenne fall omtalas från södra och mellersta Sverige, då tallarha 
till följd av kronangrepp måst avverkas. I båda fallen är det fråga om 
kvarlämnade fröträd (fig. 4), och det ligger i sakens natur, att dessa 

Ur Skogsfårsöksanstaltens saml. Foto av fört. 

Fig. 5. 550 stycken av märgborrarna angripna och nedfallna skott, vid 
foten av det fröträd, varunder de uppsamlats. 

Grönbo 24 juni 1916. 
550 Stiick vom Waldgärtner ausgehöhlte, herabgefallene Sprosse, 

skola bliva alldeles särskilt illa åtgångna av märgborra rna, om intet göres 
för att motarbeta dem. 

Man vet nämligen numera genom de vid skogsförsöksanstaltens ento
mologiska avdelning utförda undersökningarna, att märgborrarna vid sitt 
kronangrepp i första hand uppsöka de närmast yngelträden växande tal
larna. Denna deras vana blir av ett ödesdigert inflytande på fröträden. 
Under barken av obarkade stubbar, som kvarlämnats på hygget, utvecklas 
mängder av den stora märgborren, under konkurrens med den svarta tall
bastborren, den bleka bastborren, barrträdslöparen och andra, och när dess 
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Distrikt och revir. 
Övre Norrbottens distrikt. 

r. Tukkasjärvi 7· Porjus. 
2, Vettasjoki. 8. Paiala. 
3· Gällivare. g. Torneå 
4· Storlandets. Io. Tärendö. 
5· Ä~ges~: II. K~lix~ 
6. Ranetrasks. 12. Ranea. 

Nedre Norrbotte1ls dt'strlkt. 
13. Storbackens. 19 M.almesjaurs. 
14. J ockmock-.;. 20. O:a Arvidsjaurs. 
15. Görgeå. 21. V:a Arvidsjaurs. 
16. P~r!alvens. 22. B?d~ns. 
I7· Stka. 23~ Pttea. 
.s . .Yargis~. 24. Älvsby. 
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avkomma kläckes, koncentreras den i första hand, så långt utrymmet räc
ker, i fröträdens kronor, under vilka det ej är ovanligt att räkna över soo 
nedfallna skott av I. och 2. ordningen (fig. s). 

Ej underligt då, att fröträden ej förmå att uppfylla det ändamål, som 
deras kvarlämnande avsåg. 

Granbarkborren (Ips typagraphus L.) och den sextandade barkborren 
(Pityogenes chalcograplzus L.). 

En sammanställning av uppgifterna om dessa arter 1 ordnade efter 
distrikten (fig. 6) visar, att de varit mest framträdande i Härnösands 
distrikt, där 70 % av reviren eller skogsvårdsområdena rapportera an
grepp; därnä?t följa Mellersta Norrlands distrikt, Gävle--Dala och Östra 
distriktet med omkring so %. Från Övre N arrbottens och Skellefteå 
distrikt däremot saknas uppgifter om angrepp, i de sydliga distrikten 
såsom Västra Smålands och Södra distriktet växla siffrorna mellan 22% 

och ro % , i Nedre Norrbottens, Umeå och Bergslagsdistriktet mellan 
2S och 28,s %. 

Nedre Norrbottens distrikt: 

Sikå revir (U. LINDHE). Äldre avverkningstrakter i granskog förekomma i 
ringa utsträckning, enär tallen är dominerande inom de bättre belägna delarna 
av reviret. Vid besök inom ett några år gammalt granhygge har dock iakt
tagits, att kvarlämnade yngre växtliga granar allmänt dödats av barkborrar. 

Vargiså revir (V. STRANDBERG). En del sporadiska, mindre angrepp iakt
tagna särskilt invid ställen, där virke blivit kvarliggande i flottlederna. Dylikt 
virke synes vara härdar för insekternas förökning. 

Alvsby revir (E. ANGELDORFF). Barkborrar uppträda talrikt å avverknings
trakter eller annorstädes, där betingelserna för deras trevnad äro gynnsamma, 
och synas vara i ständigt tilltagande. 

Umeå distrikt. 

Östra Stensele revir (M. EsTBERG). Hösten I9I4 upptäckte ägaren av Ånä
sets byaskog inom Stensele socken, att barren å en del granar började gulna, 
varefter granarna torkade å ett mindre område å västra delen av sagda bya
skog. Sommaren I 9 I 5 syntes grantorkan sprida sig, varför på hösten sagda 
år den ordinarie stämplingen förlades till trakten i fråga och uppmanades 
hemmansägaren sedermera att omedelbart efter midsommaren I 9 I 6 noga barka 
alla tullar, lump och avfall inom avverkningen, vilka sedermera, med hänsyn 
till det ringa avståndet från hemmanets åbyggnader kunde tillvaratagas till 
ved. Den föreskrivna barkningen har emellertid ej av hemmansägaren före· 
tagits, vadan insekthärjningen i fråga synes ytterligare hava spritt sig, så att 
den nu torde omfatta en areal av över 2 har. Inom det härjade området, 
som har ett tämligen torrt läge och lutar mot söder, har endast den åttatan
dade bark borren iakttagits. 

l häri medräknas ej uppgifterna om obetydlig förekomst. 
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Sommaren I 9 I4 syntes denna insekt ha va uppträtt rikligare än vanligt inom 
reviret, i det att här och var då anträffades av honom angripna granar, men 
synes överallt annorstädes härjningen hava upphört efter att hava utbrett sig 
över endast ett eller par ar. 

Degerfors revir (K. GRAM). Under året har huvudsakligen granbarkborren iakt
tagits förekomma till den myckenhet å allmänna skogar, att av densamma åstad
kommen skadegörelse å skogen är särskilt anmärkningsvärd. Där och var å 
flera skogar i medelålders och äldre granbestånd hava sålunda träd i smärre 
grupper uttorkat och äro de under barken fullständigt minerade av ovannämnda 
och med dem besläktade skalbaggar. 

Några särskilda åtgärder med anledning av skadegörelsen ha ej vidtagits, 
emedan densamma ej observerades förrän långt ut på sommaren. Tillvara
tagandet av de skadade träden kommer emellertid att i största möjliga ut
sträckning ske under denna vinter. 

Härnösands distrikt. 

Västra Åsele revir (T. NETTELBLADT). Å inom reviret belägna såväl krono
parker som enskildas skogar har under innevarande år granen i stor utsträck
ning varit utsatt för angrepp förorsakade av barkborrar. Särskilt har södra 
delen av reviret, nämligen kronoparkerna Stenbithöjden, Simsjölandet och Kul
terkölen hemsökts av dessa skadedjur. Inom, avsevärda områden å dessa par
ker har anträffats såväl i mindre grupper som större torr och avtorkande gran
skog, å hyggestrakter ända till omkring 200 träd. 

För att förhindra ett vidare utbredande av nämnda skadegörelser har under 
året i möjligast största utsträckning företagits uvstäntpling till försäljning eller 
kostnadsfritt utlämnande till utsyningsberättigade av vindfällda samt döende 
och döda träd, vilkas försvagade stammar utgöra lämpliga äggläggningsplatser 
för barkborrarna. Dessutom ha å kronoparkerna Simsjölandet och Kulterc 
kölen såsom utrotningsmedel använts s. k. fångstträd.. Å förstnämnda krono
park har å Fäbodberget under våren utfällts 240 träd och å Björnberget I 52 

samt å kronoparken Kulterkölen I 2 6 träd å Näver berget. Träden hava ut
fälts å ytor om 3-4 hars storlek och avståndet mellan varje fällt träd har 
varit omkring so meter. Barkningen av träden har sedan skett så tidigt på 
sommaren, att larverna ej hunnit förpuppa sig. Inom fångstytorna förekom
mande vindfällda träd ha behandlats på enahanda sätt som de utfällda. Vid 
barkningen av stammarna har det visat sig, att avsevärda mängder av bark
borrelarver förefunnits, varför denna utrotningsmetod synes vara effektiv. 

Östra Åsele revir (B. FORNELL). I den s. k. stensjöliden i stensjöns krono
park liar barkborren fortsatt sin . under föregående år påbörjade härjning å den 
gamla granskogen, varvid den icke längre nöjt sig med enstaka grupper utan 
angripit enstaka träd så godt som över hela trakten. De angripna träden ha 
omedelbart avstämplats undan för undan och försålts, innan virket hunnit taga 
nämnvärd skada. Då skogen å denna trakt nästan uteslutande består av myc
ket gammal gran, är avverkning planerad att där utföras i stor skala under 
närmaste år genom bältesvis upptagande av trakthyggen, där insektens uppe 
tagande genom fångstträd och dessas uppbränning lättare kan försiggå. Hela 
stensjöliden omfattar cirka 6oo har. 

Ä ven å stenmyrlandets kronopark har barkborren angripit granskogen här 
och var, synnerligast utefter vägen till Tegelträsk, dock mera gruppvis och i 
7 · Meddel. frlin Statms Skog-sförsöksanstalt. 
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betydligt mindre skala än på föregående kronopark. De angripna träden ha 
omedelbart utstämplats och försålts. 

Volgsjö' revir (R. EKMAN). Efter föregående två års härjningar av barkbor
ren (den åttatandade och den sextandade) inom Volgsjö revir har insektangrep
pen detta år varit i starkt avtagande. Föregående år hava dessa insekter 
anställt skador inom granbestånden mest å kronoparken Småholmarne, där 
större och mindre grangrupper avtorkat, spridda över östra hälften av krono
parken. 

Å kronoparkerna Meselberget, Vojmåsen och Aransjökullarna hava även 
förmärkts några mindre avtorkande grupper här och var. De angripna träden 
hava avverkats och har dessutom å kronoparken Småholmarna verkställts bark
ning av avfall inom hyggena samt fällning av fångstträd med efterföljande 
barkning. Man har de största skäl att antaga, att dessa insektsangrepp ej äro 
att befara nnder nästinstundande år. 

Malgomajs revir (A. MODIN). På grund av att under år r 9 r 5 och före
gående år inom vissa delar av reviret, särskilt kronoparken Luspen, grantorka 
uppträtt i betydande omfattning, förorsakad av granbarkborren lät jag i den 
nämnda kronoparken samt den närliggande kronoparken Björnberget sistlidna 
vår fälla cirka 700 fångstträd; de fällda fångstträden samt avfall efter virkes
drivningen blevo sedermera under juni månad rätt starkt angripna av den 
åtta- och den sextandade barkborren, vilket även var fallet med avfall efter 
drivningen å en del andra parker. Då äggläggningen avslutats, blevo fångst
träden barkade samt avfall, där angreppet därå var av mera betydande om
fattning. Sedermera ha inga angrepp av granbarkborren kunnat förmärkas. 

Dorotea revir (W. LEJDSTRöM). Barkborren har under året uppträtt vida mera 
talrikt än under något föregående år. Den har härjat i synnerhet i blädade 
granbestånd, där kvarlämnade enstaka träd och grupper på otroligt kort tid 
torkat. I orörd skog ha också barkborrehärjningar förekommit dock ej i så 
stor utsträckning. I detta fall är det de mest långväxta och frodvuxna gra
narna, som angripits i toppen, varefter barkborrarna spritt sig så, att grupper 
om 30-40 träd nu stå avbarrade och döende. 

Jumele revir (A. SucKSDORFF). Angreppen av granbarkborren ha i år ej 
varit så svåra som under de närmast föregående åren, då granen endast å 
enstaka mindre fläckar här och där angripits. För att hämma granbarkbor
rens utveckling, har ett roo-tal fångstträd fällts under vintern, företrädesvis i 
hyggeskanterna, och sedermera under sommarens lopp barkats, varvid visat 
sig, att dessa träd ej angripits i nämnvärd grad utan t. o. m. delvis lämnats 
orörda. Inom Ådalslidens bevakningsdel (kpk Fängsjö) ha dock angreppen 
varit svårare än inom andra delar av reviret. 

Tåsjö" revir (G. E. GRAN). Under året ha angrepp i rätt stor skala skett. 
Några arealer ha ej kunnat uppmätas, men hava angrepp iakttagits inom hela 
reviret såväl på enskilda som på kronans marker, varvid träden dödats i grup
per här och var till ett antal av ro - ett par hundra. Barkborrehärjningarna 
inom reviret hava nu pågått i tre år och iakttogos stora förnyade svärmningar 
vid midsommartiden. 

Då, som fallet är, kronoparkerna äro av så liten areal, hava effektiva åt
gärder icke kunnat vidtagas på dessa, enär ju angränsande skogskomplex fort
farande utgöra härdar, varifrån insekten sprider sig till kronoparkerna. På
pekningar och upplysningar hava från de enskilda skogsägarnas sida icke 
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framkallat några som helst· åtgärder, helst som somliga synas tycka det vara 
bra, då de därigenom få torrträd till vedvirke; så t. ex. gjorde vid stämpling 
å ett gemensamt fäbodeavtag till Backa by hemmansägarna framställning om 
sparandet av alla torrträd, något som ju givetvis ej kunde bifallas. 

På kronoparkerna hava samtliga härdar uppsökts och de torra träden även
som de i kanterna stående, vilka kunde anses vara angripna, utstämplats och 
försålts varjämte genom revirförvaltningens försorg en del provträd avverkats 
och utdrivits. Grantimret har barkats och barken uppbränts. 

Frostvikens revir (G. SANDBERG). De skador, som ojämförligt allmännast 
förekomma, äro förorsakade av barkborrar. De kraftigaste angreppen ha före
kommit å kronoparken Renålandet och ecklesiastiska hemmanet Brattberget 
Smärre, spridda angrepp ha även observerats å kronoparkerna Jonsgården och 
Tullingsås, komministerbostället Alanäs samt å fjällskogarna. Genom torr
skogs och avtorkande träds tillvaratagande, barkning av stor del av virket, 
risets hopdragning och bränning ha barkborrhärjningarna tydligt minskat, och 
är att hoppas, under förutsättning att tillräcklig bevakande personal kan dispo
neras, genom nämnda åtgärders utförande under kommande år dessa härjningar 
kornrna att avsevärt avtaga. 

Östersunds revir (H. OuCHTERLONY). De enda insekthärjningar av betydenhet, 
som uppmärksammats, ha förorsakats av barkborrar. Skadorna förekomma å 
granskogen och äro spridda över hela reviret. U n der 1 9 r 4 förekom mo rätt 
stora stormfällningar. De därvid uppkomna vindfällena upphöggas visserligen 
till stor del under vintern r 9 r 4- r 9 r 5 och sommaren r 9 r 5, men de mera 
spridda blevo dock kvarliggande, då tillräcklig arbetskraft för deras tillvara
tagande ej stod att erhålla. Under sommaren 1915 märktes ej så mycket, 
att stående skog angripits av barkborrarna, men under senhösten r 9 r 5 och 
vintern r 9 r 5- r 9 r 6 började å åtskilliga ställen granarna att gulna. Vid 
undersökning visade det sig då, att träden å sådana ställen voro så hårt an
gripna, att stammarna redan delvis torkat. Avverkning av sådana trakter 
igångsattes då genast, där avverkare kunde erhållas, och har fortsatts under 
sommaren. Men med den stora brist på skogsarbetare och hästar, som är 
och varit rådande, ha dylika avverkningar dock ej kunnat utföras i sådan 
omfattning, som erfordrats. 

Å enskildas skogar är förhållandet enahanda. Barkborreskadorna synas där 
t. o. m. större än å de allmänna skogarna. 

Rätans revir (E. BERGGREN). I kronoparken Rätan ha granar angripits i 
hyggestrakter. Med anledning härav ha kvarvarande toppar barkats för en 
kostnad av cirka 400 kronor. 

j}[edelpads revz·r (I. PETRI). Granbarkborren är den enda skadeinsekt, som 
förekommit i nämnvärd grad. Den har dock åstadkommit relativt ringa skada; 
vanligen genom angrepp på i hyggeskanter stående granar. I vissa fall ha även 
smärre grupper inuti gamla och sjukliga granbestånd härjats. Mera sällan ha 
fullt friska och livskraftiga träd blivit angripna. De härjade trädgrupperna ha 
i regel ej omfattat mera än ro-so st. träd i tämligen skarpt begränsade 
grupper. Skadan har vanligen först visat sig i trädens toppar. 

Norra Hälsinglands revir (S. BoLIN). Här och där i de äldre granbestån
den ha barkborrarna och därmed sammanhängande grantorka uppträtt i ringa 
omfattning. På de platser, där utdrivningsförhållandena det medgivit, hava de 
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av barkborrarna angripna träden så vitt möjligt upphuggits och tillvaratagits 
samt bortförts ur skogen. 

Västra Hälsz'nglands revz'r (A. D. BoRGLIND). skadegörelse föranledd av 
granbarkborren har förekommit huvudsakligen i revirets västligaste delar. Inom 
Karlstrands bevakningstrakt, nordöstra revirdelen, hava mera betydande angrepp 
förekommit i de äldre granbestånden å kronoparken Karlstrand och Ljusdals 
kyrkoherdeboställes utskog vid Finneby. Inom Loos och Gryckå bevaknings
trakter hava skador förekommit å spridda områden, ehuru ej av större bety
delse. 

Bispgårdens skolrevir (F. LINDBERG). Barkborrar, huvudsakligen granbark
borren och den sextandade barkborren, ha överallt anställt skador å smärre, 
spridda områden. Skadans omfattning är dock ej större än under närmast 
föregående år. De av barkborrarue dödade träden hå så vitt möjligt ome
delbart avverkats genom revirförvaltningens försorg eller försålts på ·rot. 

Hamra revz'r (J. E. NILssoN). Allt sedan I9IO års s.tora snötryckshärjning 
har granbarkborren, såväl den åttatandade som den sextandade, uppträtt all
männare än förut och så gott som inom samtliga större granskogsområden å reviret. 
Största skadegörelsen förorsakade den år I 9 I 5, beroende på den särdeles gynn
samma väderleken under sommaren och hösten I 9 I 4, vilken satte den i tillfälle att 
svärma flera gånger. På grund a~ de, kraftiga åtgärder, som emellertid vid
toges å såväl Hamra kronopark som å bredvidliggande Orsa besparingsskog, 
ävensom på grund av den mindre gynnsamma väderleken i år har granbark
borren förekommit i mindre omfattning än närmast föregående åren, särskilt 
än år I 9 I 5, och hade något gjorts i enskilda skogar, som ligga inom eller 
angränsa reviret, skulle resultatet blifvit avsevärt bättre; men tyvärr göres 
intet av enskilda skogsägare för utrotande av skadeinsekter. 

Ä ven i år hava så omfattande åtgärder, som det med tillgängliga arbets
krafter varit möjligt, vidtagits för granbarkborrens förgörande. Det har näm
ligen ej varit möjligt att skaffa arbetsfolk i tillräcklig mängd. De åtgärder, 
som vidtagits, äro dels fällning och uppbarkning. av cirka s,ooo fångstträd 
ävensom barkning av vindfällen i den utsträckning arbetskraften räckt till. 
Däremot har barkning av tullar och annat avfall efter vinterns avverkningar 
ej kunnat utföras. Att denna åtgärd på grund av brist på arbetskraft måst 
utebliva, torde emellertid ej komma att medföra några vidare menliga följder, 
enär avfallet i fråga i de flesta avverkningstrakterna uppkolats i år. Att bark
borren är i avtagande inom Hamra revir, har kunnat konstateras därigenom, 
att endast ett reiativt litet antal stående träd angripits i år, och att på sen
sommaren och hösten endast ett obetydligt antal träd torkat på grund av 
barkborrens angrepp. 

Kopparbergs revz'r (A. HELLSTRÖM). Den skada, som den vanliga granbark
borren gör å företrädesvis äldre gran; i hyggeskanterna, men även här och 
var i bestånd, synes icke vara i avtagande. På kronoparkerna Bom, Näs 
och Nisshyttan har sålunda torkande, av barkborrar angripen gran måst av
verkas, dels till pappersved, dels till ved. Enligt från kronojägarne lämnade 
approximativa beräkningar utgör mängden av dylikt virke å kpk. Bom cirka 
250 kbm., å kpk. Näs cirka r6o kbm, å kpk. Nisshyttan cirka 35 kbm och 
å Nisshytte gruvskog cirka 2 5 kbm. 

Garpenbergs revz'r (C. SUNDBERG). 
antal, men det möter svårigheter på 

Barkborren förekommer i rätt så stort 
grund av bristande tillgång på arbetare 
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att i den omfattning. som önskligt vore, u~lägga fångstträd för dess förgö-
rande. 

Alvdalens östra 1·evir (D. FRYKMAN). Under året hava endast observerats 
spridda angrepp av granbarkborren å Älvdalens kronopark. Då angreppen 
ej förekommit annat än i ringa omfattning, hava ej andra åtgärder tillsvidare 
vidtagits, än att där angrepp observerats samtliga i närheten förekommande 
granar hava utsynats och försålts eller under innevarande vinter avverkas för 
kronans räkning för försäljning å vattendrag. 

Jl;falingsbo revir (A. BERGSTEDT). Möjligen kan sägas, att barkborrarue ökats 
genom de två sista årens omfattande snöbrott, så att allmännare än förut 
kunnat iakttagas angrepp å fullt friska träd. Upphuggning av den snöbrott
skadade skogen till kolved har skett i den omfattning tillgänglig arbetskraft 
kunnat medgiva, varjämte den av barkborrar skadade friska skogen blir före
mål för avverkning, så fort ske kan. 

Klotens revir (J. PAuLI). De angrepp, som ägt rum, hava orsakats huvud
sakligen av granbarkborren, vilken varje år i mer eller mindre grad uppträder 
härstädes. Under år I9r6 hava emellertid hans angrepp varit svaga. Om 
man jämför de senare årens barkborreangrepp med dem, som ägt rum tidi
gare, kan man konstatera en ganska avsevärd tillbakagång i frekvensen, med 
all sannolikhet beroende av det allt kraftigare efterhållandet av den överåriga 
granskogen och ingripandet med ljushuggningar och gallringar i bestånden, 
därvid desamma noggrannt rensas från sjukliga eller eljest för insektsangrepp 
av detta slag bekväma individ. 

Grö'nsinka skolrevz'r (HJ. SYLVEN). Barkborrarna hava under året allmänt 
infunnit sig å alla vinterns I 9 I 5-I 9 I 6 samt vårens I 9 I 6 avverkningstrak
tater. Den regniga väderleken under tiden för deras yngelstadium synes emel
lertid hava bidragit till att den vanliga granbarkborrens yngel icke utvecklats 
normalt. Den 6-tandade barkborren har förhållandevis förekommit anmärk
ningsvärdi talrikt. Så hava t. ex. utlagda grövre fångstträd av gran samt 
massavedklampar av gran ofta uteslutande angripits av denna barkborre. Likaså 
har å massavedsuppläggningar inuti bestånden - framförallt å hög-, kors
och strövältor - samma barkborre varit förhärskande. 

B er g s l ags distri k t et. 
Askersunds revir (S. V. SöDERQVIST). Efter den stora stormhärjningen den 

I 5 ma j I 9 r 5 och sistlidna vinters starka snö brott ha barkborrarue vunnit 
ökad spridning i skogarne. 

Köpings revir (G. T;ADER). Granbarkborren har under innevarande år upp
trätt på ett flertal skogar inom reviret, men endast på de invid Strömsholm 
belägna delarne av Strömsholms kronopark, särskilt Jordmarken och Norra 
Åsen åstadkommit avsevärd skada. De åtgärder, som vidtagits, äro dels fäl
lande och (i sinom tid) barkning av fångstgranar, dels fullständig avverkning 
av hela beståndsgrupper, som visat sig angripna av insekten. 

Västerås revz'r (I. FÅHRJEus). Inom Norrbo bev. trakt har granbarkborren 
härjat å sex allmänna skogar å en areal av cirka I4 har samt å enstaka träd 
å ytterligare tre skogar; den angripna skogen har blivit utstämplad dels till 
försäljning dels till husbehov att avverkas i vinter. 

Enköpz'ngs revz'r (T. AAE). Härjningar orsakade av granbarkborren och den 
sextandade barkborren i nämnvärd omfattning ha förekommit å tre allmänna 
skogar inom reviret, nämligen å Trögds härads allmänning Hornö och Bast-
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lagnö samt å Weckholms hospi~alshemman Tomta n:r L Orsaken till dessa 
insekters svåra framfart å ovannämnda skogar, vilka på grund av läget äro 
utsatta för vind och torka, måste utan tvivel huvudsakligen tillskrivas I 9 I 4 
års långvariga torka, som försatt granskogen i ett sjukligt tillstånd. 

Å Hornö allmänning, belägen vid Mälaren, förekommer grantorkan över 
hela skogen, mest dock i den mindre slutna naturskogen och å de högre 
belägna partierna, där en stor procent av granskogen synes vara i avtorkande. 
Vid undersökning av avverkade torra träd befunnas dock många av dem icke 
vara angripna av insekter. Hittills har under året upphuggits cirka 300 kbm 
och utstämplats å rot cirka 200 kbm torkande eller torr granskog och torde 
ytterligare innevarande vinter komma stt avverkas cirka 200 kbm dylik skog. 
Allmänningens storlek är 269,ro har med en beräknad årlig virkesavkastning 
af cirka I67 kbm. 

Fångststräd hava förut ej varit utlagda här, men komma under denna må
nad att utläggas. 

Å allmänningen Bastlagnö, belägen uti Mälaren, förekommer grantorkan 
huvudsakligen i ett gammalt luckigt och rötskadat granbestånd, avd. III å 
r896 års karta, om 36,4 z har. Även underväxten och ungskogen i luckorna 
äro här ofta avtynande. Många av de skadade träden visade ej spår av in
sektangrepp, åtminstone icke på nedre delen av stammen. Årsavverkningen 
har förlagts till denna trakt, varest utstämplades cirka 300 kbm skadad gran
skog, och torde ytterligare cirka I o o kbm dylik skog komma att avverkas i 
vinter. 

Allmänningens storlek är r 2 2 ,r s har med en beräknad årlig virkesavkast
ning av cirka I 2 5 kbm. Fångstträd hava varit utlagda till ett mindre antal 
och blivit barkade sistlidna sommar. I december skola återigen fångstträd 
utläggas. 

Å Weckholms hospitalshemman Tomta n:r I har grantorkan allt sedan förra 
året i stor utsträckning förekommit över hela skogen, som hufvudsakligen är 
beväxt med gran i IV och V åldersklasserna. Fara synes vara för handen, 
att hela ståndskogen här kommer att torka. Innevarande år har av torr och 
torkande skog, som till stor del varit angripen av barkborrar, avverkats och 
till avverkning utstämplats 2 2 9 kbm. Hemmanets utmarksareal är 2 0.39 har 
med en uppskattad årlig virkesavkastning av cirka 3 I kbm. 

Östra distriktet: 
Gripsholms revz'r (G. E. MARKMAN). Granbarkborren har i likhet med före

gående år förekommit å ett flertal skogar, i allmänhet dock ej i någon särskilt 
anmärkningsvärd utsträckning. Endast å Ribbingelunds kronopark har den
samma förorsakat någon nämnvärd skadegörelse, vars omfattning jag dock ej 
varit i tillfälle att nännare undersöka. Under föregående år hava fångstträd 
blivit utlagda med gott resultat; under sistlidet år kunde emellertid dylika åt
gärder icke vidtagas i brist på nödig arbetskraft. 

Nyköpz'ngs revir (C. H.'i.CKNER). Granbarkborren har förekommit mera än 
vanligt talrikt, vilket delvis har orsakats af de ·stora snötryckskadorna under 
föregående vinter. Fångststänger hava utlagts på sina håll, varjämte virkets 
upphuggning forcerats, så vitt tillgången på arbetskraft medgivit. 

Ombergs skolrevir (TH. GRINNDAL). Efter den ovanligt stora vindfällningen 
i maj ha angrepp av granbarkborren här och var förekommit gruppvis. De 
mest betydande ha omfattat grupper av 15--20 träd. 
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Finspångs revir (0. PRTERSON). Som bekant rådde år I 914 en ovanlig 
torka, varav i synnerhet granen led, och som föranledde, att barkborrarue 
mera än vanligt gynnades. Därjämte hava en mängd 
stormskador förekommit samt dessutom i december 
förlidet år (I 9 I s) snöbrott, vilket allt givit barkbor
rarna tillfälle att föröka sig. Grantorka förekommer 
i regel i små grupper överallt här och där. Av huru 
stor omfattning barkborrarnas skadegörelse är, torde 
vara nästan omöjligt angiva i ett revir med så stort 
antal skogar (I s 6 st.) som här. Emellertid ha så 
fort som möjligt alla vindfällen och torrskog upp· 
huggits eller försålts, och där försäljning ägt rum, 
har upphuggning genast verkställts. 

Sammanfattande anmärkningar angå
ende granbarkborrens uppträdande. 

Den ofullständighet, som vidlåddeuppgifterna 
om märgborrarnas skadegörelse - att man ej 
skarpt skiljde på stamangrepp och kronangrepp 
-förefinnes ej i fråga om granbarkborrarna, av 
den anledningen, att dess näringsgnag ej äger 
rum i granens krona utan sker på samma ställe, 
där larvgnaget ägt rpm, under barken av träden. 
(fig. 7). Granbarkborrarna öka följaktligen ej 
genom näringsgnaget sin skadegörelse i nämn
värd grad; ty de gångar, som grävas av de ny
kläckta skalbaggarna under den redan av larver
na fullständigt genomminerade barken, torde 
vara skäligen betydelselösa. Men till gengäld rå
der en viss osäkerhet, huruvida det alltid är fråga 
om granbarkborren. Granen har nämligen flera 
andra fiender bland barkborrarne, och särskilt i 
högre över havsytan belägna eller nordliga delar 
av landet har man all anledning förmoda, att 
Hylurgops glabratus ZETT. är vanlig. Men om 
dennas och flera andra arters uppträdande i 
Sverige sakna vi f. n. kunskap, och det är där
för ej uteslutet, att somliga av uppgifterna om 
granbarkborrar hänföra sig till andra arter än 
de båda allmännaste. 

Ur Skogsförsöks
anstaltens saml. 

Foto av förf. 

Fig. 7. Gångsystem med moder· 
och larvgångar av granbarkborren 
(Ips typographus) jämte oregel· 
bundna, djupare insänkta s. k. if
tergnagsgångar, gjorda av de ny
kläckta skalbaggarna på hösten, 

1;2. 
Mutter- und Larvengänge samt Nach

frasEgänge der Fichtenborkenkäfer. 

Med denna reservation, för vilken bristen på svenska undersökningar över 
barkborrarna måste göras ansvarig, måste det erkännas, att rapporterna inne
hålla en mängd uppgifter, som väl belysa granbarkborrarnas uppträdande. 
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Vad då först beträffar de omständigheter, som sättas i samband 
med granbarkborrarnas härjningar, så framhålles från många re
vir, att upphovet gavs av vidsträckta snöbrott och stormfallningar, såsom i 
Östersund (I 9 I 4 ), Hamra (I 9 10-I 9 II), Malingsbo (I 9 I 4- I 9 I s), Asker
sund (1915), Nyköping (I9I5-I9I6) Omberg (I9I6) och Finspång I9I5-
Ig16). Vad speciellt Hamra beträffar, så sättas härjningarna i samband med 
de vintern 1910--I91 1 inträffade snöbrotten (fig. 8). Man har ej heller 

Ur Skogsförsöksanstaltens saml. Foto av förf. 

Fig. 8. Snöbrott i Orsa besparingsskog. 

Schneebruch im \Valde, nahe Orsa. 

någon anledning att betvivla, att dessa skogskalamiteter givit upphov till 
härjningarna, något, som bl. a. KOLMODIN framhållit under påpekande av 
den stora överensstämmelsen mellan härdarna för härjningarna och de av 
snöprott skadade trakterna. Många stora barkborrhärjningar i Tyskland hava 
också bevisligen uppkommit som följd av snöbrott och stormfallningar. 
Ty i den mån man ej hinner eller ej bryr sig om att i tid taga vara på 
de skadade träden, i samma mån ökas möjligheterna till utsträckt ägg
läggning för granbarkborrarne. Dessa finnas alltid i skogen och utgöra 
en ständigt hotande fara, som, så snart tillfalle erbjuder sig, griper om
kring sig. 

För övrigt framhålles från flera revir (Sikå, Älvsby, Rätan, Medelpad 
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· och .Grönsinka), att det är i trakten av hyggen .. och avverkningstrakter, 
som deras angrepp äro mest märkbara; i ett fall (Vargiså) uppgives; att 
i . flo.ttlederna kvarliggande virke blivit härdar för härjningar, och i ett 
annat. (Dorotea), att kvarlämnade tt:äd och grupper i blädade bestånd 
hastigt . torkat. Att i flottlederna kvarliggande virke blir härdar för bark
borrean grepp, beror naturligtvis på, att detta bildar yngelträd' för bark
borrarna. Däremot skulle de övriga uppgifterna kunria tolkas som stöd 
för den gängse uppfattningen, att de friställda granarna råka i. ett sjuk
ligt tJllstånd, som predisponerar ·dem för angrepp av barkborren. Men 
endast om: . .inga obarkade stubbar eller toppar kvarlämnats, . är man be' 
rättigad att tillgripa .denna teori, ty i niatsatt fall förklaras angreppen 
genom .att granbarkborrarnas yngelmöjligheter rökats, varefter den följande 
generationen kastat. sig på de närma:ste, kvarlämnade' träden. 

När l}:ppgifter om de angripna 'trädens ålder förekomma, bestyrka 
de tidigaue gjorda iakttagelser, att medelålders uch äldre 1!\"äd föredragas.· 
. Vidare .finner man så. gott som överallt, där granbarkborrens uppträ
dande karaktäriseras, tippgiften, att den angriper träden grupp,vis ifrån 
I 0-15 till ett par hundratal träd. Enda undantaget bildar östra .Åsele 
:revir; varifrån1. det meddelas, att. barkborren ej längre ·nöjt sig ,med 

• enstaka grupper utari angripit enstaka träd så gott som över hela trakten. 
Detta, gruppvisa angripande av träden står· sanriolikt i samband .med 
ett par egendomligheter i granbarkborrens uppträdande. · <Dm vi· tärika 
oss, att densamma t. ex. i en grupp stormfällda träd fått goda till:("ållen att 
sörja för en riklig avlromma, så tilltager den där lokalt och bildar. en 
liten härd. Men denna härd.synes, ej växa ut till1 något större1omfång 
___,..., ett par· hundra .träd .är· det .mesta, som uppgiwes - utan· det. före
faller, som ·om en viss emigrationsdrift sedermera uppträdde hos' skal
baggen~ som drev den att gå »m,an ur huse>>. och i samlad flock upp
söka .nya yngelplatser. 

Det periodiska. uppträda.ndet: av en. dylik vandringsdrift, som ät en. väl
känd ,företeelse hos andra barkborrar, bl. a. det ~ NordfArnerika talrikt 
representerade släktet :Dendroctmzus, är en biologisk • tillpa8sning av stor 
betydelse för artens bestånd. Ty g'enom utvandringen undviker den
samlll:a. att utrota: sin näringsväxt, ,och genom att' svärmen hållet< tillsam
mans blir det möjligt för. den att. i brist på skadade träd med framgång 
kasta .sig öfver ,friska granar. Härigenom förklar·as det gruppvisa· upp
trädandet av granbarkborren,' som framhå1les_j så många av rapporterna. 

Uppgifter äg.~ad att helysa denna tid; som.åtgåttifö>r irtvecklingen, 
äro .. my.cket sparsamma, vilket är, att b~klaga, då dylika,-: -som i det ny~ 
ligen utgivna flygbladet?> Våra..vanligaste barkhorrar och derasgåpgsystem:»l 
framhållits, är· synnerlig~n: önskvärda med ·särskild. tanke fåstad på de 
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olikheter i utvecklingen, som betingas av olika breddgrader, olika höjd 
över havet och därmed sammanhängande klimatiska faktorer. 

Det, som särskilt intresserar oss på grund av dess stora praktiska be
tydelse, är utvecklingstiden av den generation, som tager sin början med 
äggläggningen vid vårsvärmningen, och den därav beroende möjligheten 
av en andra generation. 

Den ende, som i vårt land gjort undersökningar häröver, är KOLMODIN. 

Enligt hans u p p gifter från Orsa besparingsskog I 9 I 4 svärmade gran
barkborren den 16 maj, och de av densamma lagda äggen voro den 
I I juli utvecklade till barkborrar. Han får således en utvecklingstid av 
55 dagar, eller om vissa kalla dagar frånräknas, 4I dagar, varav han 
drager den slutsatsen, att den av HOLMGREN uppgivna tiden - 8 till IO 

veckor - kan nedprutas. KOLMODINS uppgift »Den 10 juli - - -
börja även de första pupporna att kläckas» talar emellertid för, att han 
funnit dessa tlykläckta barkborrar under barken, när denna avlägsnats, 
och att de ej själva krupit ut. Om man därför, som i allmänhet sker, 
räknar generationens längd från den tidpunkt, då äggen lagts, till den 
tidpunkt, då de ur dessa ägg sig utvecklande insekterna i sin tur äro 
färdiga att lägga ägg, så måste KOLMODINS uppgifter något korrigeras. 

Ty man vet, att de nykläckta granbarkborrarna ingalunda omedelbart 
äro fortplantningsdugliga utan först under en viss tidrymd måste intaga 
föda, varvid de från puppkamrarna gnaga tämligen djupa, jämnbreda 
och förgrenade gångar, de s. k. eftergnagsgångarna (fig. 7). Huru lång 
tid, som åtgår härtill, veta vi icke. HENNINGS fick vid sina experiment, 
som utfördes vid resp. + J4°, + f7°, + 20° och + 24°C vid fuktig och 
vid torr luft, en tid av z8-g 1/ 2 dagar, och om vi räkna med medeltem
peraturen vid Falun i juli I 9 I 4, som var + 2 I, I ° C, skulle den för efter
gnaget behövliga tiden vid Orsa besparingsskog varit omkring I 4 dagar. 

Denna tid bör således läggas till KOLMODINS siffra 55, vadan den 
sammanlagda tiden för den av honom iakttagna generationen skulle bli 
högt räknat omkring 70 dagar eller från den 16 maj till den 24 juli. 

För jämförelses skull kunna även några andra siffror anföras. Enligt 
}UDEICH-NITSCHE fann UHLIG vid Tharandt (i Sachsen), att den första 
generationen av granbarkborren tog en tid av 52 dagar (30 maj-21 
juli) i anspråk, under vilka värmesumman en!. temperaturmätningar tre 
gånger dagligen uppgick till 1,145° C, vilket blir en medeltemperatur av 
+ 22,o2°. Om vi jämföra dessa siffror med den värmesumma, som erhålles 
genom beräkningen: J 6-3 J, maj medeltemperaturen + 9,3 ° C, juni medel
temperaturen + 15,5 o och r-24 juli medeltemperaturen+ 2 I, I 0 d. v. s. 
I 48,8 + 465 + 506= I, I 20, Överensstämmelsen Verkligen påfallande. 

För Falun är medeltemperaturen under denna tid ej mera än !6°, vilket 
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förklarar den längre utvecklingstiden, jämfört med den av UHLIG obser
verade. Om den tid, som en generation kräver, ligger mellan dessa siff
ror 52 och 70, så kan man vänta, att medeltemperaturen under denna tid 
också ligger mellan de båda andras medeltemperatur. Så är också fallet, 
ty för den andra generationen fick UHLIG en utvecklingstid a v 6o dagar 
och en medeltemperatur av zo, 4 s0 • En grafisk framställning av dessa 
tre generationers utvecklingstid och medeltemperaturen åskådliggör detta 
ännu bättre och visar, att kurvan bildar så gott som en rak linje 
(fig. g). 

Emellertid är denna metod att få reda på temperaturens inverkan på 
utvecklingshastigheten, som av förf. framhållits (z, s. 444) föga tillfreds-
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Fig. 9. Kurva utvisande sambandet mellan medeltemperaturen och 

utvecklingstiden hos granbarkborren. a. I generationen i Tharandt 

enl. UHLIG. b, 2. generationen enl. UHLIG. c. I, generationen i Orsa 

besparingsskog 1914 enl. KOLMODINS uppgifter. 

Graphh.che Darstellung des Zuzarnmenhanges Z\Visc:hen der lVlitteltemperatur und 
der Generationszeit des Fichtenborkenkäfers. a. r. Gen. nach UHLIG; 6.[2. Gen. 

nach UHLIG; c. I. Gen. in Orsa 1914 nach KOLl\TODIN. -· 

ställande. Ty man ser därvid alldeles bort från det ofrånkomliga för
hållandet, att varje temperatur inverkar på ett särskilt sätt på insektens 
utveckling. Man använder därför numera särskilda experimentella me
toder, varpå vi ej här kunna ingå (jmf. TRÄGÅRD H [z]), för att konstruera 
en s. k. temperaturkurva för insekten ifråga, och med dennas tillhjälp 
kan man på grundval av den dagliga medeltemperaturen finna artens 
verkliga värmesumma. 

Oss intresserar nu närmast spörsmålet, huruvida under gynnsamma 
somrar, t. ex. ett år som 1914 i Orsa besparingsskog, en andra genera
tion kan uppkomma, varigenom faran för vidsträckta härjningar givetvis 
ofantligt ökas, då i det senare fallet barkborrarnas antal på hösten 
skulle komma att uppgå till många gånger det vanliga. 

KoLMODIN fullföljde dess värre ej sina undersökningar i denna rikt
ning, men jägmästare J. E. NILSSON (Hamra revir) uppger om samma 
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härjning, att den år 1915 förorsakade den största skadegörelsen, emedan 
den särdeles gynnsamma , väderleken under sommaren och hösten I g I 4 
satte granbarkborren i tillfälle att svärma flera gånger. 

Det skulle under .vanliga förhållanden varit en vansklig sak att avgöra, 
huruvida de senare svärmar, som NILSSON omnämner, voro den under 
sommaren utvecklade generationen eller endast senare svärmar av de på 
våren svärmande barkborrarna. Men om vi sammanställa KOLMODINS 

och NILSSONS uppgifter, låter sig den slutsatsen, dragas, att den senare 
svärmen utgjorts av ungskalbaggar, vilka utvecklats av de i maj lagda 
äggen. Däremot är det ej troligt, att de av dessa lagda äggen under 
loppet av hösten hunnit längre än till puppstadiet, ty värmesumman 
för resten av juli, augusti och september uppgick under I 914 ej till 
mera än gi6° med en medeltemperatur av + I3,8°. 

Emellertid är det tydligt, att den gynnsamma väderleken under som
maren I 9 I4 medförde, att den andra generation samma höst nådde full
växt larv- eller möjligen puppstadium, medan under vanliga förhållanden 
på hösten . blott första generationens skalbaggar äro fullvuxna, och att 
detta haft till följd, att granbarkborren våren 19 I 5 var mångdubbelt tal-· 
rikare än vanligt. 

Slutligen vilja vi i detta sammanhang anföra RA TZEBURGS uppgifter 
om de månadstemperaturer, vilka vid två generationer av granbarkborren 
kunna medhinnas, och jämföra dem med temperaturförhållandena under 
rgi 2-I9I6 i Falun. 

Vi få då följande tabell. 

temperatursumma medel-

maj-septetnbei temperatur 

. enligt RATZEBURG ..................... 2,249 I4,93 

I9I2 r· Fah.in ............................. 2,028 · I3,s 

1913 .............................. 1,947 13,x 

1914 

I915 i 
Igi6 

)) 

}! 

>'t 

2,281,4 

1,77'5,4 

1,9I5;9 

rs,z 
I I ,8 

r1;'s 

Följaktligen skulle und~r I 9i4 i Faluri'"temper,atursumman under tiden 
maj-septe~ber mer än väl ha räckt till för tVå generationer, då den 
t. o. m. något överskrider den av RATZEBURG uppgivna. Und~r de1 6vriga . ' . ~ 

aren däremot - och detta gäller särskilt 19rs - 'var temperaturen 
avsevärt I'ägre. . . 



SKOGSINSEKTERNAS SKADEGÖRELSE 1 916 97 

M J J A SM J J A SM J J A SM J J A SM J J A SM J J A S 

20° 
/l\ 

15 o / \ / " l 7 \ / "' l \ l \ l \ / / ' 
1. \ l \ l l \ l \ 

l \ 

1912 1913 1914 1915 1916 Tyskland. 
Fig. 10. Grafisk framställning av medeltemperaturen under maj-september 1912-1916 i 
Falun samt RATZEBURGS uppgifter om dessa månaders medeltemperaturer, när två generationer 

av granbarkborren förekomma. 

Graphische Darstellung der lVlitteltemperatur während I9I2-Igi6 in Falun und RATZEBURGS Angaben i.iber 
dieselbe in Deutschland, darnit zwei Generationen der Fichtenborkenkäfer vorkommen sollen. 

Emellertid är det klart, att mycket härvid beror på, när granbark
borren svärmar på våren, och ur denna synpunkt är majtemperaturen 
av särskilt intresse, ty är denna låg, framskjutes svärmningen avsevärt, 
vilket måste direkt fördröja utvecklingen av den första och indirekt av 
den andra generationen. I fig. ro äro de olika månadernas medeltem

peraturer grafiskt angivna. 
Vi se av kurvorna, att under r 9 I 4 medeltemperaturen för juli månad 

ligger avsevärt högre, än vad RATZEBURG uppgiver; men å andra sidan 
ligger i Tyskland majtemperaturen åtskilligt högre, och det är ej omöjligt 
att den tillåtit granbarkborren att svärma redan i början av månaden, 
under det att i Sverige, som vi veta, svärmningen ej ägde . rum förrän i 

mitten av månaden. 
Man anser nämligen, att det i första handen beror av vårtemperaturen, 

huruvida en eller två generationer skall hinna komma till utveckling. Detta 
sammanhänger sannolikt med de olika utvecklingstadiernas olika värme
behov. Larven behöver troligen ej så hög värme för sin utveckling 
som skalbaggen för sin svärmning, och om därför endast svärmnings
temperatur inträffar i god tid i maj, betyder det mindre, om tempera
turen sedermera sjunker något, ty äggen och larverna kunna likväl utvecklas. 

Det bör emellertid i detta sammanhang betonas, att vår kunskap om 
dessa viktiga frågor ännu är synnerligen ofullständig. Vi känna ej 
temperaturens inverkan på svärmningens inträffande, på äggläggningens 
längd e.f häller minimitemperaturen JÖr larvens aktivitet. 

Det kan emellertid ha sitt intresse att närmare analysera temperaturen 
under den månad, som är ·av grundläggande betydelse för utvecklings-. 
förloppet under sommaren, nämligen maj, och vi välja fortfarande Falun. 

Vi se av kurvorna i fig. I I, att år I 914, då en!. KOLMODIN gran
barkborren svärmade den I 6 maj, en period av värme också inträffade 
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Fig. II. Grafisk framställning av temperaturen i maj (2 em.) 1912-1915 i Falun. 
Graphische Darstellung der Temperatur in Mai (z Uhr nachm.) Igrz-:rg:rs in Falun. 

under tiden I4-20 maj, då temperaturen under tre dagar var uppe vid 
20° och däröver. 

Under I 9 I 2 däremot gick temperaturen i början av månaden blott en 
dag över I5° och först den 23-25 möta vi temperaturer av I6° och 
däröver. Vi äga visserligen inga iakttagelser över svärmningen under detta 
år, men det kan likväl anses mycket sannolikt, att under 19 r 2 svärmnin
gen ej inträffade före den 23 maj, d. v. s. en vecka senare än år 1914. 

Vad vidare I 9I3 beträffar, så synas även under detta år förhållandena varit 
gynnsamma för granbarkborren. Redan den I o-r r ha vi två dagar, då 
temperaturen överskred den minimitemperatur, I6°, vid vilken densamma 
svärmar, och senare, den 17-r8, uppgår den till över I9°. År I9I5 
åter var temperaturen redan den 4-6 uppe vid IS-I6° men sjönk 
sedermera hastigt, och ej förrän 2 I-26 inträffa temperaturer, vid vilka 
granbarkborren kan ha svärmat, något som givetvis inverkat hämmande på 
utvecklingen. 

Vad slutligen åtgärder mot granbarkborren beträffar, så är det en 
glädjande företeelse, att dylika ofta och i stor utsträckning vidtagits . 

. Dessa hava då bestått i fällning och i rätt tid verkställd barkning av de 
angripna träden samt fällning av fångstträd. Man kan ej heller betvivla, 
att dessa åtgärder lett till en avsevärd minskning av barkborrehärjningarna, 
då som bekant ingen art så lätt låter sig fångas med fångsträd som gran-
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barkborren, men å andra sidan kunna ju andra faktorer, som v1 ej när
mare känna, ha medverkat. 

I flera revir hava emellertid dessa arbeten försvårats genom brist på 
arbetskraft. 

Om sålunda revirförvaltningen i allmänhet haft blicken öppen för be
tydelsen av, att granbarkborren med alla medel bekämpas, så kan samma 
omdöme ej fällas om de enskilda skogsägarna. Rapporter om veder
börandes försumlighet att vidtaga några som hälst åtgärder i detta syfte, 
oaktat nödvändigheten av dessa påpekats, ha ingått bl. a. från Östra Sten
sele och Tåsjö revir. 

Om man betänker, huru stora värden, som kunna tillspillogivas genom 
granbarkborrens hä1:jningar och huru ofantligt viktigt det är, att åtgär
derna vidtagas i stor skala och kooperativt, så framstår detta förhållande 
i en mycket allvarlig dager och frågan är, om det e.f blir nödvändigt att in
gripa genom lagstzjtningsåtgärder, när enbart upplysningsarbete e.f !tJälper. 

Till sist några ord om grantorkan i Enköpings revir. Som av jäg
mästare AAE'S berättelse framgår, visade många torra träd intet spår av 
angrepp av insekter. Samma uppgift återfinnes något längre ned med 
den inskränkningen »åtminstone ej på nedre delen av stammen.» Man 
skulle därför kunna tänka sig, att d~t i dessa fall varit fråga om utpräg
lade toppangrepp. Men de träd, som bli angripna i toppen, pläga seder
mera angripas av granbarkborren i stammens övriga delar. Det före
faller därför, som om granskogens torkande delvis skulle bero av andra 
orsaker, som ännu återstå att utforska. 

Den tolvtandade barkborren (Ips sexdentatus BoERN). 

Om denna art föreligga endast två rapporter, från Malmesjaurs revir (B. GROTH), 
där å kronoparken Eggelats en grupp av 7 tallar- tvärrue om I 2 cm bröst
höjdsdiameter, de övriga mindre och undertryckta - angripits och nästan 
dödats av densamma, samt från Grönbo revir (G. RAMSTEDT), där en del frö· 
tallar angripits. 

Den skarptandade barkborren (Ips acuminatus GvLL.) 

;v ppgifter om denna art föreligga endast från Sikå revir (U. LiNDH:E), där 
densamma säges vara den för· närvarande mest framträdande skadegöraren på 
tall, utan att närmare detaljer lämnas. 

Snytbaggen (Hylobius abietis L.) 

Endast enstaka uppgifter föreligga om skadegörelse, vållad av denna art. 
Från Vettasjoki revir (C. EKMAN) meddelas, att 1-20 åriga tallplantor an

gripits av densamma; någon skada av nämnvärd betydelse har dock ej uppstått. 
För övrigt förekomma uppgifter om enstaka skador av underordnad betydelse 

från följande revir: Gällivare, Storlandets, Ängeså, Luleå skogsvårdsområde, 
Luleå· delen. Garpenbergs, Klotens, Kinne och Ölands revir. I B öda kronopark 
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i sistnämnda revir har snytbaggen I 9 I 6 uppträtt mindre talrikt än under före
gående år; I 3 6.448 stycken ha insamlats. 

Rapporterna innehålla inga uppgifter, som belysa tidpunkten för skadegörel
sens inträffande eller vilka omständigheter, som stå i samband med densamma. 

Algullbaggen (Melasoma ameaL.) och den blåa allövbaggen (Agelastz"ca alm' L), 
vilka under I 9 I 4 och I 9 I s förekommit ytterst allmänt på al och sälg i Torneå 
revir (S. CEDERBERG), ha även under I 9 1 6 uppträtt flerstädes med rätt kraf
tiga angrepp i alsnåren vid hafsstränderna, såväl å holmar som å fastlandet. 

FJÄRILAR. 
Nunnan (Lymantrz"a monacha L). 

Denna uppträdde i nordösta Skåne vid Gualöv. Härjningen blev föremål 
för särskilda undersökningar från skogsförsöksanstaltens sida, vilka sedermera 
komma att publiceras. 

Björkspinnaren (Eriogaster lanestJis L.) 
Från Lycksele revir (F. voN Svnow) lämnas uppgifter om skadegörelse å 

enstaka björkar, som, i betraktande av att det talas om inspinningar på träden, 
ej kunna tillskrivas någon annan än denna art. 

Tallflyet (Panolis griseovan'egata GoEzE). 

Från Kosta revir (J. DAHLGREN) meddelas, att densamma svärmade rätt livligt 
omkring den I z juli. 

Tallmätaren (Bupalus piniarius L.) 
Rapporter om densamma ha inkommit från fyra revir, Nyköpings, Tjusts, 

Jönköpings och Västbo. 
Från Nyköpings revir (C. M. HÄCKNER) meddelas, att å Sörby kronopark 

och närliggande skogar fjäriln visat sig på hösten på torra sandmoar, dock 
ej i någon större omfattning. 

Från Jönköpings revir (E. ÖDMAN) meddelas likaledes, att manflerstädesiakttagit 
en livlig svärmning av tallmätare, och i Västbo revir (G. ENGLUND) iakttogs å 
kronoparken Nennesmo den s juli en osedvanligt kraftig svärmning av densamma. 

Ingenstädes inom dessa revir har man vid denna tidpunkt varseblivit någon 
nämnvärd skadegörelse. 

I Tjusts revir (G. HALLDIN) däremot härjade tallmätaren å Västerviks stads 
skogsmarker. På en areal av omkring 22,5 har hade den 4o-6o år gamla, rena 
tallskogen, som växer på mycket mager mark, antingen helt och hållet eller 
till större delen torkat; 4, s har kunna anses vara mycket hårt och I 8 har mera 
lindrigt angripna. Av området har c:a I har under december kalavverk~ts. 

Även länsjägmästarnas rapporter innehålla uppgifter om tallmätaren. Lins
jägmästare M. DANIELSON meddelar, att den iakttagits i stora svärmar å sko
garue till Yxneberga i Södra Möre, och länsjägmästare N. KLEIN uppgiver, 
att snart sagt inom hela Kalmar läns norra landstingsområdes mellersta del 
en stark svärmning av densamma förekom, som såg mycket hotande ut, men 
att ett starkt regn i början av juli betydligt. decimerade insektens antal. 

Sammanställning av tallmätarens härjningsområden i Sverige. 

Den omständigheten, att tallmätaren år rgr6 uppträtt talrikare än vanligt 
i skilda delar av landet, gör det sannolikt, att det är klimatiska faktorer, 
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som inverkat i sådan riktning, att dess numerär kunnat springa i höjden. 
På vilket sätt detta skett, därom kunna vi för närvarande ej bilda oss 
någon bestämd uppfattning, men det torde det oaktat löna mödan att 
analysera temperaturen och nederbörden under åren I 9 I 5 och I 9 I 6 och 
se, om något på den vägen kan vinnas. 

Dessförinnan är det emellertid en annan företeelse, som påkallar vårt 
intresse, nämligen den geografiska fördelningen av härjningsområdena. 

Översikt öve1' tallmätarens uppträdande i Sverige: 

I88g-r8go i Närke: Vissboda skog i Lerbäcks s:n., 
I8gr i Örbyhus revir, 
I892 i Gripsholms revir, 
I go g- I 9 I o Åkers häradsallmänning och Åkers styckebruks rekogni-

tionsskog i Gripsholres revir; i Nyköpings revir, 
I go g Kalmar norra län, 
I gro Kalmar norra län: Norshult, H ven a s:n, 
19 I r Södermanlands län: Öster Rekarne häradsallmänning, Åkers härads

allmänning, Rinkesta skog i Ärila s:n, 
Kopparbergs län: Klotens kronopark, svärmning i senare hälften 
av maj och början av juni, 
N arrbottens län: Rån e å, Gällivare och J ockmacks s:n, 
Västernorrlands län: Tellmo, Högtjäl, Tellvattnet m. fl. ställen. 

I9I 2 Kronobergs län: Nöttja s:n, betydande skador, 
I 9 I 5 Örbyhus revir; Rumskulla s: n (Kalmar län) stark svärmning i 

början av juni, 
I 9 r 6 Kalmar län: stark svärmning i H u l tf reds· och T unatrakten samt 

i Södra Möre, 
1916 Jönköpings revir: N. Sandsjötrakten, livlig svärmning i slutet av 

juni-början av juli, 
Väst bo revir: N ennesmo kronopark, livlig svärmning i början av juli, 
Tjusts revir: Västerviks stads skogar, härjning, 
Nyköpings revir: Sörby kronopark. 

Det faller genast i ögonen, att de flesta av dessa lokaler äro belägna 
i de östra delarna av landet. Då, som bekant, nederbördsmängden sjun
ker från väster till öster i vårt land, befinna sig svärmningsområdena i de 
torraste delarna av landet. Detta överensstämmer med de resultat, vartill 
ZEDERBAUER kommit vid sin sammanställning av dels nunnans, tallspin
narens, t~llmätarens och tallflyets h'ärjningsområden och dessas· klimat, 
dels klimatvaxlingarna under härjningsåren. Han fann därvid, att tall
mätaren i likhet med de övriga fjärilarna uppträder härjande endast i 
8. Medde!. från Statens Skogsförsöksanstalt. 
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trakter med 400-8oo mm årlig nederbörd och företrädesvis i dem, som 
ej ha över 6oo mm årlig nederbörd. 

Av kartan jig. I2 framgår, att det ojämförligt största antalet av de 
lokaler, på vilka tallmätaren hä1jat eller uppträtt med stora svärmar, ligger 
i de delar av Sverige, där den. årliga nederbördm understiger 550 mm. 

Fig. 12. Karta utvisande tallmätarens (Bupalus 
piniarius) härjningsområden under tiden r8S9 
--1916. :Oie g.eographische Verbreitung der Kiefern-

spannerangriffe in Sch weden 188g-rgr6. 

Vad vidare dc klimatiska fak
torernas inverkan beträffar, så visa 
analyserna av nederbördsmängden 
under åren närmast före ett par av 
härjningarna en slående överens
stämmelse såväl med varandra, som 
med den analys av nederbörds
mängden under åren före en tallspin
narehärjning, som gjorts i Tyskland 
och är särskilt instruktiv därför, att 
man har exakta uppgifter på tall
spinnarelarvernas antal under sam
ma tid. 

Vissa trakter i norra Tyskland, 
särskilt torra tallhedar äro nämligen 
regelbundet utsatta för härjningar 
av denna insekt, varför det ingår 
i skogspersonalens instruktioner att 
årligen undersöka antalet i mark
betäckningen övervintrande larver. 

Resultatet av dessa undersök
ningar vrsas av nedanstående ta
bell. 

år 
Nederbörds- An tal larver 

n1ängd. pr stam 

r go r 652 mm o,o7 
Ig02 ...... 618 o,o3 
Ig03 ............ 585 )) 0,34 
Ig04 ............ 364 I ,72 
Igos· 851 )) 28,9 
Igo6 ........ 7JO )) I 36,2 

Vi se härav, att nederbördsmäng
den gradvis sjönk från 652 till 364 
mm under åren I go I - I go4; sist
nämnda år var antalet larver om-
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kring 5 gånger så stort som året förut. År I905 var nederbördsmängden 
högre än vanligt, men uppenbarligen stodo de krafter, som satts i rörelse, 
nu ej att hejda, och år I 906 är antalet larver uppe i I 36,~ pr stam. 

I fig. I3 är åskådliggjord nederbördsmängden för I887-I89o i Örebro, 
I90I-I905 från Tyskland, 1911-1915 Nyköping, I9I2-I9I5 Kalmar, 
Växiö 19 r 2-1915 och Gävle 1912-1915. 

Särskilt visar Nyköping en slående överensstämmelse med siffrorna 
från Jagdschloss; i båda fallen en successiv minskning av nederbörds
mängden under åren närmast före härjningens början. Även siffrorna 
för Örebro r887-90 och för Kalmar 1912-I5 överensstämma med de 
båda andra däri, att under första härjningsåret eller året förue neder
bördsmängden avsevärt sjunkit, även om minskningen ej skett så succes
sivt som i de andra fall~n. 

För att utröna, huru stor nederbördsminskningen varit på de olika 
lokalerna, är det lämpligt att utgå från nederbördsmängdens medelsiffra 
för dem och beräkna minskningen i procent. Vi finna då, att minskningen 
varierar mellan 1 5,o och 27 ,• % och varit minst på den lokal, där 
medelnederbördsmängden är lägst. 

Medel- Nederbörd vid härj- Minskning 
nederbörd ningens början i procent 

Örebro .................. 577,4 458,sg zo,s 
Nyköping ............... 563,3 409,8 27 ,z 

Kalmar ................. 434,r 368,7 15,o 
Gävle ..................... 487,5 377,7 22,4 

Om det sålunda måste anses konstaterat, att en a v sevärd minskning 
i nederbördsmängden ägt rum samtidigt med tallmätarehärjningarnas upp
komst och att ett samband därför sannolikt existerar mellan dessa båda 
företeelser, så återstår dock att besvara den frågan, på vilket sätt detta sker. 

För att lösa denna fråga fordras, som på annat ställe (z, s. 440 och 447) 
framhållits, experimentella undersökningar. Emellertid bör det framhållas, 
att saken ingalunda är så enkel, att en tallmätarehärjning ofelbart inställer 
sig, om nederbördsmängden sjunker under en viss siffra. Det är lätt 
att finna dylika torrare år, under vilka inga tallmätarehärjningar för
sports. Det fordras tydligen medverkan även av andra faktorer, och den 
sannolikaste förklaringen är den, att kampen mellan tallmätaren och dess 
parasiter, som oavbrutet fortgår med ständigt växlande lycka, samtidigt 
måste befinna sig i ett för tallmätarens förökning gynnsamt stadium, 
m. a. o. att tallmätaren för tillfället har ett försprång framför sina parasiter. 

1 Uppgifterna om, när härjningen börjat, äro naturligtvis rätt osäkra; ibland är det kanske 

först andra årets härjning som iakttagits. 
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Om sättet, varpå nederbördsminskningen inverkar, kan man, som ovan 
framhållits; ej för närvarande bilda sig någon bestämd åsikt. 

Man har hittills endast vid ett tillfälle lyckats närmare klargöra, på 
vilket sätt de klimatiska faktorerna inverka vid uppkomsten av en insekts
härjning. Det visade sig då, att dessa gynnade skadeinsektens förökning 
därigenom, att denna - en bladlusart - under en mild höst och vinter 
fortsatte att partenogenetiskt alstra den ena generationen efter den andra, 
i stället för att under normala väderleksförhållanden antalet ej ökades 
under denna tid, emedan könsindivid uppträdde på hösten och lade ägg. 
Följden härav var, att efter en mild höst och vinter bladlusen var mång
dubbelt talrikare än vanligt. Blev nu väderleken under våren varm, så 
skulle bladlusens speciella fiende, en liten parasitstekel, snart ha hunnit 
ifatt densamma och ingen härjning inträffat. Men om på den milda vintern 
följde en kall vår, så hindrades därigenom parasitens men ej bladlusens 
utveckling, enär den senare kräver mindre värme än den förra, och följ
den blev, att en härjning uppstod. 

I detta fall är det således dels en direkt fördelaktig inverkan på insektens 
förökningsmöjligheter under höst och vinter, dels en indirekt fördelaktig 
inverkan under våren, genom att parasitens utveckling hämmas, som åstad
kommer härjningen i fråga. 

Det är ej osannolikt, att ett liknande förlopp äger rum även vid andra 
bladlushärjningar. De insekter åter, som under inga förhållanden hava 
mera än en generation årligen - och till dem höra bL a. nunnan, tall
flyet och tallmätaren - kunna naturligtvis ej påverkas på detta sätt, och 
ej häller är det troligt, att torkan skulle inverka menligt på deras parasiter. 
Däremot förefaller det sannolikt, att den minskade nederbördsmängden 
i ett annat avseende har en för insektens förökning gynnsam inverkan. 
Såväl tallflyet som tallmätaren övervintra som bekant i markbetäckningen 
och det har flera gånger konstaterats, att de då angripas av svampsjuk
domar, vilka rent av kunna stoppa härjningen. Så ha t. ex. tallflyhärj
ningar i Tyskland flera gånger plötsligt stoppats av Entomophthoraceen 
Empusa aulicce REICH. och från tallmätarepuppor känner man en annan 
svamp, Verticillz"um corymbosum LEBERT. 

Då man utan vidare torde kunna förutsätta, att dessa svampsjukdornar 
gynnas av en viss fuktighet i marken, ligger det nära till hands att an
taga, att de under år med normal nederbörd i väsentlig grad decimera 
de övervintrande tallmätarepupporna, men att de, när nederbördsmängden 
sjunker 15-20 procent och därunder, ej kunna utveckla sig, varför en
dast få procent av tallmätarepupporna duka under för dessa sjukdomar. 

Detta antagande bestyrkes av experiment, som utförts av WOLFF 

(s. r 07- ro g) och visa, att larverna vid förvaring i fuktig luft lätt duka 
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under för svampsjukdomar. W OLFF påpekar också, att man ej känner 
några fall, när i fuktiga lägen växande tallar blivit angripna av tallmätaren. 

Det är i detta sammanhang av intresse, att ]AEHN (s. 293-295) be
träffande en svår och långvarig härjning av en granspinnarstekel (Lygmone
matus pini RETZ) i Nanohof vid Leipzig ser orsaken till densamma däri, 
att genom anläggningen av vattenledningsverk för Leipzig grundvattens
ytan sänkts s-6 m, och att detta haft till följd, att de svampsjukdomar, 
som annars pläga angripa de i marken övervintrande larverna, väsent
ligt avtagit. 

Lindmätaren (Hibemia difolz"an·a CL.) 

omnämnes från Gästriklands revir (HJ. LANDBERG). Den uppträdde å 
smärre områden i Ovansjö s:n med mycket svaga angrepp och träden 
stodo i juli åter fullt lövade. 

Hartsgallvecklaren (Tortn~Y resinella L.) 

uppträdde i Vargiså revir (V. STRANDBERG), där den synes vara stadd 
i ökad spridning och i stor utsträckning bidrager till snöbrotten i ung
skog. Från Kalmar revir (F. NAUCKHOFF) rapporteras, att den förorsakat 
nämnvärd skada i ungskog. 

Granknoppsmalen (Argyresthia illuminatella ZELL.) 

ha iakttagits å kronoparken Tullingås i Frostvikens revir (G. SANDBERGH). 

Björksäcksmalen ( Coleophora _fuscedinella, ZELL.) 1 · 

Denna art har under 1916 uppträtt härjande över stora delar av 
landet, enligt till Centralanstaltens för jordbruksf/örsök entomologiska av
delning ingångna rapporter. Det är därför anmärkningsvärt och vittnar 
om, vilken ofullständig bild jägmästarnes rapporter ofta ge av före
kommande härjningar, att densamma endast inrapporterats från tvänne 
revir, Kosta (J. DAHLGREN) och Värends (M. VON ScHANTZ). Den förre 
skriver: »Björkskogen har varit hårt angripen av den s. k säckdragare
malen, vars larver i stora massor, efter övervintring å trädens stammar, 
grenar och kvistar, i själva lövsprickningen började angripa bladen, till 
synes innan knopparna ännu voro fullt utslagna, och i varje fall genast 
därefter, samt förtärde bladen, huvudsakligen innan desamma hunnit 
utväxa, varmed larverna fortsatte långt fram på sommaren, i den mån 
reservknopparna sökte bilda nya blad. Vissa björkar · föreföllo till sist 
helt döda; under det andra, som stått nakna över högsommaren, i sep
tember erhöllo ny bladskrud. 

1 Härjningen har skildrats av KEMNER i Meddelande n:o 28 från Centralanstaltens Ento

mologiska avdelning, till vilket intresserade hänvisas. 
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Härjningen har förutom tillväxtförlust orsakat avsevärda svårigheter 
att i god tid kunna syrfälla björk för torkning av dess ved genom av
dunstning från lövet. 

Jägmästare VON SCHANTZ skriver: » Säckdragaremalens larver avlövade 
i slutet av maj och i början av juni björkarna å vidsträckta områden 
inom hela reviret. Härjningen var mest intensiv invid sjöar och vatten
drag samt å något sidländ mark. Björkar, växande å torra backar skona
des åtminstone så, att de lyste gröna. Ett och annat träd fick icke nya 
löv och kommer troligen att dö ut och med säkerhet har tillväxten 
blivit betydligt nedsatt. Ä ven under r g I 5 härjade Co!eophora allmänt. 

STEKLAR. 

Tallsteklarna (LophJ•rus sertije1' GEOFFR. och pim' L.) 

En sammanställning av de senaste årtiondenas uppgifter om dessa 
båda arter stöter på stora svårigheter genom osäkerheten i fråga om 
vilken art det i varje särskilt fall är fråga om. I Kg!. Domänstyreisens 
årsberättelser anges å ena 
sidan ofta icke alls arten, 
utan talas blott om tall
stekeln, å andra sidan 
förekommer det ibland, 
att förutomLophyruspini 
och L. rufus omnämnes 
en tredje art, som rätt 
och slätt kallas spritt
masken! Huru otillförlit
liga de i Kgl. Domän
styrelsens arsberättelser 
meddelade uppgifterna 
äro, bevisas bl. a. därav, 
att härjningen i Örebro 
revir I Sgo tillskrives den 
vanliga tallstekeln, ehuru 
vi genom LAMPAS under
sökningar veta, att det 
var den röda tallstekeln. 

a 

b 

Fig. 14. a. Larven av den vanliga tallstekeln (Loph;wus 
pini). Larven har gulbrunt huvud, är ljusrön-gulgrön till 
färgen och har två rader . mörka fläckar på var sida, fläc
karna i den övre raden tilltaga i storlek bakåt; i den nedre 
raden, omedelbart ovanför bukfötterna, likna de liggande 
semikolon. b. Larven av den röda tallstekeln (Lophyrus 
ser-tijir) har kolsvart huvud och grågrön kropp med ljusare 

buksida samt två par ljusare längsstrimmor. 

En utredning av de båda arternas geografiska utbredning är till följd 
härav omöjlig att lämna; och allt vad man kan säga är, att L. p ini san
nolikt uppträtt oftare än L. sertifer. Lika litet kunna vi ännu uttala 
oss med säkerhet om de båda ar'ternas generationsförhållanden och dessas 
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beroende av de klimatiska faktorerna. Alla rapporter äro nämligen i 
regel helt summariska och meddela intet annat än en lokaluppgift, någon 
gång möjligen också uppgift om skadegörelsens omfång. 

Att döma av tillgängliga, säkra uppgifter och de spridda iakttagelser, 
som förf. varit i tillfälle att göra, under de båda senaste åren, förefaller 
det, som om både den röda och den vanliga tallstekeln hos oss endast 
uppträdde med en generation årligen, men att för övrigt vissa skillnader 
förefinnas i fråga om utYecklingen. Hos den röda tallstekeln övervintra 
äggen och larverna uppträda till följd därav tidigt på sommaren. Hos 
den vanliga tallstekeln däremot övervintra larverna och steklarna uppträda 
ej förrän i juni-juli följande år, viket har till följd, att larverna hos denna 
art äro verksammare senare på sommaren. 

Erfarenheterna från Tyskland visa, att den röda tallstekeln där aldrig 
uppträder med mera än en generation, m. a. o. ej påverkas även av 
gynnsamma klimatiska förhållanden, medan den vanliga tallstekeln upp
träder med två generationer. I Danmark har den vanliga tallstekeln i 
likhet med den röda endast en generation och detsamma torde i all
mänhet vara fallet i Sverige. 

Emellertid torde det undantagsvis inträffa, att två generationer med
hinnas årligen i Sverige, ehuru det måste medgivas, att inga exakta 
undersökningar häröver föreligga, och det är möjligt, att, när uppgifter 
om tallstekellarvers uppträdande tvä11ne' gånger föreligga (U. P. S. I 9 I I, 
s. 8o ), man ej skiljt så noga på de båda arterna. 

Huru den röda tallstekeln förhåller sig i detta avseende, är ej säkert 
känt, men det förefaller osannolikt, att den hos oss skulle medhinna 
två generationer årligen, då den ej i Tyskland har mera än en. 

Det framgår härav, att vår kunskap om de· olika tallstekelarnas ut-, 
bredning' od1 uppträdande är mycket ofullständig. Jag begagnar därför 
tillfället ått lämna en examinationstabell över de olika arternas larver och 
hänVisar f. ö. till sid. I 7I- I 76 i )) Sveriges skogsinsekter». 

Bestämningstabell ö v er Lophyrus-artern as la r v er. 

På tall. 

A. Huvud enfärgat, glänsande svart. 
r. Larven gul, med små, gula tornar; rygg och sidor överdragna med en 

nätformig, svartgrön teckning; längd 2 7-30 mm. Lophyms similis HTG. 
2. Kroppen av annan färg; tornar svarta. 

x. Larven smutsigt grågrön, med smal, ljusare rygglinje; .ovanför stig
mata med mörkare band, omgivet av ljusare strimmor. Buk och 
bukfötter blekgröna; längd 2 2-2 5 mm. 

Röda tallstekeln L. sertifer GEOFFR. (fig. I4 b). 
xx. Kroppen ljusgrön, med delad, mörkbrun ryggstrimma; därunder 
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ett mörkgrönt sidaband och under detta, ovanför stigmata ännu 
en, mörkare strimma; längd 16-18 mm. 

L. pallipes Fall (dorsatus F). 

H. Huvud ej enfärgat svart. 
1. Huvud och kropp gräsgrön; huvud äggformigt; kroppen med mörk

gröna strimmor. 
a. Rygg med tre mörka strimmor; sidastrimmorna åtminstone tre gån

ger så breda som mittstrimman; över ögonen en smal, svart strimma; 
längd 2 5 mm. L. Thomsonz' KNW. (vanegatus THOMS). 

b. Rygg med fyra mörka längsband, emedan ryggstrimman är delad 
i två; sidostrimmarna smala. 
§. Kroppen vitpudrad, långt mellan ryggstrimmorna; längd om-

kring 2 6 mm. L. virens KLUG. 

§§. Kropp ej vitpudrad; 
längd 26 mm. 

ryggstrimmorna nära varandra, ljusare; 
L. laricis JuN. 

2. Huvud brunt eller svart och brunt. 
a. Sidorna av huvudet till ögonen svarta. Kroppen ljust gröngul, med 

mörkbrun, otydligt delad ryggstrimma och lika breda sidostrimmor. 
Varje stigma omgivet av en stor, bjärt gul fläck, ovanför denna en 
större, svart fläck och över denna på varje segment tre tvärrader av 
små, svarta fläckar; tornar finnas; längd nära 30 mm. 

L. nemorum F. 

b. Huvud och kropp annorlunda färgade. 
x. Huvud rödbrunt, vanligen utan teckning; kroppen gul-gulgrön, 

ofta utan teckning, ofta med mörkare, delad rygg- och sido
stritmua; över bukfötterna ett grönt semikolon, tornar finnas; 
längd 20 mm. L. pallidus KLG. 

xx. Kroppen utan gröna semikolon. 
§'. Varje segment med tre tvärrader fina svarta tornar. 

y. Rygg med mörkare, delad strimma och mörkare sida
strimma. Intet svart semikolon. 
o,. Huvud runt, ljust brunrött, mer eller mindre svart 

tecknat. Utom den mörka, delade ryggstrimman och 
sidastrimman en dy lik till ovanför stigmata, vilken 
utvidgas över varje fot. Första segmentet mörkgrönt, 
utan strimma. Kropp utan svarta fläckar, tornar 
små . . . L. dorsatus FABR. (pallipes Fall). 

oo. Huvud ovalt, äggformigt, brunt, ansiktet svart och 
ofta även andra delar av huvudkapslen svarta. Krop
pen ljusgrön med mörk, dubbel rygg- och mycket 
bred sidostrimma; sidorna under stigmata mörkgrönt 
fläckiga. Tornar mycket stora, särskilt på analklaffen. 
På varje segment innanför ryggstrimmorna en svart 
fläck; längd omkring 2 5 .mm. L. socius KLG. 

yy. Kroppen utan sammanhängande strimmor. Huvud röd
brunt, ofta svartfläckigt med ljusare sömmar, ovanför 



110 IVAR TRÄGÅRDH 

varje segment ett svart, liggande semikolon; längd 2 2-

25 mm. Vanliga tallstekeln L. pini F. {fig. 14 a). 

§§. Kroppen helt glatt, huvud ljust rödbrunt. Ovanför ögonen 
fyra svarta fläckar, som kunna hopflyta till ett svart tvär
band. I senare fallet finnes en bågböjd svart strimma 
paraHelt med bakkanten. Kroppen grön med delad mörkare 
ryggstrimma och mycket breda mörka sidostrimmor, vilkas 
nedre kant har en mörkare rand. Kroppens sidor gröna, 
ej vita; längd 20 mm. L. fmtetorum F. 

På g-ran. 

Huvud brunt på båda sidorna och översidan, ansikte ovan svart, nedti!l 
gult. Ryggen äpplegrön, nedtill med mörk kant, genom tre mjölkvita rän
der delad i fyra längsfält. Sidor, buk och fötter köttröda. L. hercynire HTG. 

Översikt över de senaste årtiondenas härjnin.gar. 

Oaktat den ovan påpekade osäkerheten i många uppgifter, torde en 
sammanställning av tillgängliga uppgifter· ej sakna intresse. 

1882. Lopkyrus pini 
I884. )) 

I88g. )) 

r8go. 

18go. Loplzyrus sertifcr 
x8g2. )) 

1893· )) 

)) 

1896. )) 

)) 

Svältornas revir. 

Slättbygds revir. 
Hallands revir (Röka). 

» )) 

Örebro revir. 

Slättbygds revir, Vartofta revir. 
)) )) Sväl-

tornas revir, Vadsbo revir, Enköpings 
revir (Håbo). 

Slättbygds revir, Vartofta revir, Sväl
tornas, Kinne, Hunneberg och Vadsbo 
revir. 
Kopparbergs revir ( Svärdsjö ochEnvikens 

s:n), Österdalarnas och Gästriklands revir. 
Örebro, Askersunds revir. 

>>SjJrittmaskm>> och 

1897. Lophyrus pini 
L. sertifcr Hallands revir. 

x8g8. >> 

» scrtifcr 
»Sprittmaskcn» och L. sertijer 

I 8gg. Lophyrus pini 

Hallands revir (Fammarps flygsandsfält). 

Mösseberg. 
Vartofta, Svältorna. 

Hallands revir (Skummeslöf). 
Tjusts revir. 

xgoo. )) )) och sertzfcr Slättbygds, Svältornas, Kinda, Tjusts och 

Eksjö revir. 
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19os. » Tallsteke/m och L. pini Kinda, Vartofta och N. Roslags revir. 
I 906. Lophyrus pi1Zi Vartöfta, Väster- och Österdala rna, Särna 

revir. 

1908. » Tallstekeln» Vartofta revir·(Hökensås), Gottland, Ble-
kinge-Åhus revir. 

I 909. Lophyrus sertzfer Hökensås (i tillbakagång). 

)) 

1 9 r 2. Lop ltytrus s p. 

p ini 

Kalmar, Västbo, Sunnerbo, Bjurholms, 
Hällnäs, V. Jämtlands och Härjedalens 
revir; Skaraborgs län (Torpa, Sörby s: n), 
Lagan (Halmstads revir). 
Halmstad revir (Tönnersjö h:d), Krono
bergs län (Ö. Thorsås, Wöbbeled och 
Väckelsäng s:nar,samtDörarp, Hvittaryd, 
Berga, Ljungby m. fl. s:nar),Jönköpings 
län (Östbo och Västbo h:d), Göteborgs 
och Bohus län (Tanum och Hjertums 
s:nar), Älfsborgs län (Mon, Väne, Björke 
och Flundre h:d). 

Norsjö, Kinne, Bohus och Sunnerbo re
vir (i sistnämnda i avtagande). 

Råneå revir. 

Å kartan fig. I s äro ovanstående lokaler inritade: vi se av densamma, 
att angrepp av tallsteklar förekommit över hela landet, från Blekinge 
till Råneå revir, men att de flesta lokalerna äro belägna söder om års 
isotermen + s 0 C. 

Denna skillnad blir ännu mera i ögonfallande, om vi beräkna, huru 
många gånger tallsteklarna härjat norr och söder om denna gräns. Sam
manställningen visar, att norr om denna gräns förekomma härjningar 
endast mera sällan. Någon bestämd fördelning av lokalerna låter sig 
ej, som i fråga om tallmätaren, påvisa. Däremot är det påfallande, dels 
att härjningarna periodiskt återkomma i vissa trakter, dels att de under 
vissa år ha en vida större utbredning än andra. 

Som exempel på trakter, där härjningar periodiskt återkommit, kunna 
vi nämna Svältoroas och Slättbygds revir, varest dylika förekommit 
1882, 1884, 1892-94, 1898 och 1900, samt Vartofta, där härjningar 
förekommo 1892-94, 1898, 19os-o6 samt I908. Som exempel på år, 
då härjningarna varit vidsträcktare än vanligt, kunna anföras 1894 och 
och 1896 med härjningar i resp. s och 6 olika revir, 1900 med 5, I9IO 
med 10 och 191 I med s revir. 
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Anal_ys az; de klimatiska faktorertza under !täJjningsåren. 

En analys av nederbördsmängden under denna tid visar intet sam
band mellan torrperioder och härjningarna; snarare voro de år, då härj
ningarna inträffade, mera. nederbördsrika än: många övriga, men ej hel
ler detta håller streck, som framgår av bifogade kurva (fig. r6), vari 

Fig. I 5. Karta utvisande tallsteklarnas härjnin-

gar under tiden r88z-1915. 
Die geographische Verbreitung der Kiefernblattwespen

angriffe in Schweden r882- 1915. 

nederbördsmängden i Skara un
der åren r880-I9IO är utritad. 
Vi se av denna, att nederbörds
mängden åren r88o-r882 steg 
från 49o,s mm till 657,4 mm och 
sedermera under r883-r884 
sjönk till 528,s mm; härjningen 
inträffade r88z-r884 och har 
sålunda föregåtts av ett par år 
med stigande nederbörd. Nästa 
härjningsperiod är r892-1893 
och under åren r89o-r892 sjönk 
nederbördsmängden avsevärt. 

Något samband mellan härj
ningarna och nederbördsmäng
dens växlingar låter sig följakt
ligen icke påvisa och var egent· 
ligen knappast att vänta, då, som 
nämnt, ingen skillnad i fråga om 
härjningarnas förekomst existerar 
mellan östra och västra Sverige, 
vi,lka delar i så hög grad skilja sig 
från varandra i fråga om neder
bördsmängden. 

En analys av temperaturenlämnar 
ej heller något tydligtresultat. Me
deltemperaturen i Skara under 
r88o--r884 var 5,39, 3,74, 6,o6, 5,27, 
5,94 och var således högst under 
r882 och r884, de båda år, då 
härjningar förekomma. Då det 
emellertid ej förefaller sannolikt, 
att vintertemperaturen spelar nå
gon roll, torde temperatursiffrorna 
under tiden maj-september vara 
de utslagsgivande. 
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Av tabellen framgår, att skillnaden mellan de olika årens månads
temperaturer är rätt obetydlig, men att medeltemperaturen är lägst 
år r88r, d. v. s. året före den första härjningen men hög under 
detsamma. Man skulle härav kunna draga den slutsatsen, att en ev. 
inverkan av en högre temperatur sker redan samma år. Detta förefal
ler också sannolikt, på grund av det sätt, varpå en högre temperatur 
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Fig. r6. Grafisk framställning av den årliga nedebördsmängden i Skara 188o-rgro. 
Craphische Darstellung der jäh~lichen Niederschlagsmenge in Skara I88o-rgro. 

kan tänkas befordra tallsteklames förökning. I allmänhet hinna dessa 
nämligen hos oss blott med en generation, men undantagsvis förekom
ma två dylika, och med den kännedom man har om temperaturens in
verkan på utvecklingshastigheten hos insekterna kan det ej råda något 
tvivel om, att det senare förloppet äger rum under varma somrar. Då 
vi sakna alla uppgifter om den närmare inverkan av temperaturen på 
tallsteklarnas utveckling, kunna vi endast röra oss med antaganden, men 
det förefaller, som om det borde fordras relativt högre temperatur un· 
der hela tiden juni-sept. för att en andra generations larver skulle hinna 
bli fullvuxna och fortsätta modergenerationens skadegörelse samma år. 
Om vi ur denna synpunkt granska ovanstående siffror, så faller det 
omed~lbart i ögonen, att just under åren 1882 och r884 är medeltempera
turen för augusti och september tillsammans resp. 13,5 och 13, 55 , medan 
densamma för r88r och r883 blott är resp. II,rs och II, 9. Däremot är 
juni månads medeltemperatur under r88z något lägre än år r88r 
och under r884 mera än en grad lägre än år r883, under det att juli 
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temperaturen år r882 är en grad högre än r88r och år r884 o,r 0 lägre 
än år r883. 

Det förefaller därför, som om temperaturen under den förra hälften 
av sommaren skulle spela en mindre roll än under den senare hälften, 
något som också bestyrker det antagandet, att det beror på utveck
lingen av en andra generations larver, om en svårare härjning skall 
inträffa. 

Låt oss därför se efter, om en närmare analys av temperaturen under 
dessa månader kan ge oss några upplysningar. Då kurvor utvisande den 
<iagliga temperaturen bli svåra att överskåda, hava dagarna ordnats efter 
temperaturen kl. 2 em. i fem klasser: över r8, r6-r7 ,s, I4-1 s,s, I 2-IJ.S 

40 l\ 

30 ~ 
20 ~ 

' 
10 / v 
o 
>18 o 

~ 

~ 
--........... 

r---
~ 

16-17,8 o 

~-
~ -

14-15,8 o 

l 

1-------t::--1 
881 
883 
882 
884 

12-13,8 
o -· 

< 12° . 

Fig. 17. 'Grafisk framställning av antalet dagar med temperaturgraderna: 
> 18°, r6-17,8°, 14-15,8°, I2-I3,8° och < I2° under augusti

september I 88 I- I 884 i Karlstad. 

Graphische Darstellung der Anzahl Tage mit der Temperaturen: > r8°, I6-IJ,8°, 
r4-rs,s 0 , r2-13.8° und< I2° während Aug.-Sept. r88l-r884 in Karlstad. 

och under I2° och kurvor utritats på grund av dagantalet i de olika 
klasserna. Fig. I7 visar, huru stora dessa klasser voro i Karlstad augusti 
-september I88r--r884. Genom denna metod är det lättare att bort
eliminera dagar med lägre temperatur, under vilka man kan antaga, att 
larverna ej tillväxa. 

Vi se, att under år r884 hade 4 dagar över 25°, 38 dagar mellan 
r8 -0oh 25°, 6 dagar r6-r7,9°, 8 I4-I5,9 o. s. v. År r88r däremot 
äro motsvarande siffror o, 7, 2I, 13. Om de båda högsta klasserna 
sammanräknas, framgår härav, att antalet dagar med över r8° under år 
r884 var 42 m. a. o. sex gånger så många som under r883-

Det förefaller därför, som om hög temperatur under augusti och sep
tember skulle gynna den vanliga tallstekelns förökning, och dä är an
t:tgligt, att detta sker därigenom, att en andra generation möjliggöres. 
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Om ej de allr·a fl~s1:a 'av de tillgängliga uppgifterna ()-ni tallsteklames 
uppträdande vore så fragmentariska och endast innehölle lokaluppgifter, 
utan även lämnade upplysning om arten och tiden för larvernas upp
trådande, så skulle den ovan gjorda sammanställningen blivit mera givande 
än nu är fallet. 

Tallstekelns uppträdande under år I 9 r 6. 

Endast några få rapporter omnämna tallstekeln, som i intet fall åstad
kommit skadegörelse av någon betydenhet. storlandets revir (F. A. BERG
GREN). »Kronojägare PETTERSON i Hornsbergs bevakningstrakt med
delar, att år I 9 I 5 hade » sprittmasken » - larven till vanliga tallstekeln, 
Lophyrus pini- angripit en myckenhet plantor i Jakkoberget bl. 12. 

Av dessa plantor, som voro i storlek I-3 dm, hade de flesta dött», 
Denna uppgift är rätt märklig, då tallstekeln i regel föredrager 20-30-

åriga träd, och man har svårt att värja sig för den misstanken, att det i 
själva verket är fråga om en tallspinnarestekelart, Lyda hierogiyphica 
0-IRIST. ( = campestris L.), som just är specialist på tallplantor. 

Från Luleå skogsvårdsområde, Luleå-delen (T. OSTWALD), omnämnes, 
att tallstekeln iakttagits på spridda ställen, dock ej i sådan mängd, att 
den åstadkommit någon förödelse. Liknande meddelas från Garpenbergs 
revirdel (C. G. SUNDBERG), från Tönnersjöhedens och Skedala krono
parker i Halmstads revir (P. SCHMIDT), från Malmö kronopark i Tjust 
revir (G. A. HALLDIN) samt från Sunnerbo revir (C. B. CI-IRISTOFFERSON). 
Om sistnämnda revir meddelas: »Lophyrus sertifer har uppträtt litet här 
och var å skogarna, dock ej på långt när i samma omfattning som för 
en del år sedan l, då härjningen här studerades av d:r G. GRöNBERG från 
Stockholm och då ingen som helst åtgärd ansågs böra däremot före
tagas. Ej heller nu har sådan vidtagits. 

Förra gången härjningen pågick, trodde man, på grund av skogens 
ledsamma utseende, att skadorna skulle bli betydliga; men som väl var 
blev ej så fallet. Därför har man full anledning tro, att skadorna efter 
årets härjning skola bli mycket minimala. 

Tallkultur=säckspinnarestekeln (Lyda hieroglyphica CHRIST.). • 

Denna art, som ej observerats som skadegörare i vårt land förrän på sista 
tiden, har iakttagits inom två revir, Norra Hälsinglands (S. BoLIN) och Bisp
gårdens skolrevir (F. LINDBERG), varjämte uppgifter från Stockholms revir (A. 
MAAss) om skadegörelse på unga tallplantor möjligen hänföra sig till sam
ma art. 

1 Härmed avses sannolikt härjningen 1910-1912. 

2 Synonym med L. campestris L. 
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Närmare uppgifter om skadegörelsen lämnar jägmästare F. LINDBERG som 
skriver: >>Den har påträffats här och var i alla tallplantskogar på 3-6 års 
ålder. Stekelns larver förstöra årsskottens barr, i regel toppskottens, så 
att skotten bli helt avbarrade med undantag för barrslidans nedre del. Av 
larverna dödade plantor ha iakttagits. En åvsevärd nedsättning av växtlig
heten under närmast kommande år torde dock orsakas, liksom även predispo
nering för andra skadegörelser eller för sjukdomar. 

Skadegörelsen är iakttagen här vart och ett av åren I 912-19 I 4 och 

ökas synbarligen från år till år. Enda medlet mot densamma torde 

vara att upplocka och förgöra larverna. Skadans omfång är svårt att 

utan närmare, omfattande undersökning ange, men sammanlagt minst 

en procent av kulturplantorna å reviret torde under åren Igl2-I91 6 
ha skadats». 

Nematus sp. på lärkträd. 

Ett meddelande av angrepp av insektslarver på en del planterade, 

omkring 23-anga sibiriska lärkträd, vilka i slutet av sommaren blevo 

nästan kalätna, har ingått från Lycksele revir (T. v. SYDow). Efter 

all sannolikhet är det fråga om den lilla lärkträdsstekeln (Nematus laricis 
HTG) eller den stora lärkträdsstekeln (Nematus erichsoni HTG). 
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MITTElLUNGEN AUS DER FORSTL!CHEN VERSUCHSANSTALT SCHWEDENS 

Das Auftreten der schädlichen Forstinsekten in Schweden 
im J ahre rgr6. 

(Schwedischer Text. S. 69-116.) 

VoN IvAR TRÄGÅRDH. 

Die Berichte iiber die von den Forstinsekten verursachten Schäden, die 
von den Oberförstern jährlich an die Kgl. Domänenverwaltung eingesandt 
wurden, sind fruher in dem Berichte iiber die Verwaltung der Kgl. Domänen 
in sehr gedrängter Form veröffentlicht worden. Nachdem den 1. September 
I 9 1 5 die Kg l. Forstliche Versuchsanstalt durch ein entomologisches Laboratorium 
erweitert worden, dessen Vorstand der Verfasser wurde, ist die Ausarbeitung 
dieser Ubersicht von mir libernommen worden, und die erste derselben wird 
jetzt veröffentlicht. 

Die Kiefernmarkkäfer (Myelopht'lus piniperda L. und 7m!zor HrG.) 

Die Verbreitung der Angriffe dieser Käfer ist aus der Karte in Fig. 1 er
sichtlich. Bekanntlich verursachen die Kiefernmarkkäfer Schaden in verschie
dener Weise, teils beim Ernährungsfrass in den Kronen, teils beim Briitungs
frass unter der Rinde. Die Berichte maehen aber gewöhnlich keinen Unter
schied zwischen diesen beiden Arten von Schäden. Es ist aber aus prak
tischem Gesichtspunkt sehr wichtig, dass ein Berich t gena u e Auskunft in dieser 
Hinsicht giebt. Denn auch eine ziemlich ausgebreitete Besehärligung der 
Kronen der Kiefern durch den Ernährungsfrass braucht nicht in dem Sinne 
verhängnisvoll zu sein, dass die Käfer im Eegriff stehen sich auszubreiten. 
Und wer ans der Besehärligung der Krone den Schluss zieht, dass die Kiefern
markkäfer sich ausbreiten, zieht eine falsche Analogieschlussfolgerung auf 
Grund der scheinbaren Ahnlichkeit zwischen diesem Schaden und dem von 
den nadelfressenden Insekten verursachten Schaden. 

Es giebt aber einen fiir den weiteren Verlauf des Angriffs sehr hedeu
tungsvoilen Unterschied zwischen dem von den Kiefernmarkkäfern und dem 
von den nadelfressenden Insekten verursachten Schaden. Ein Angriff der 
letzteren kann leicht das Zentrum einer grossen V erheerung werden. Ga:nz 
anders verhält es sich aber mit den Kiefernmarkkäfern, die von der Anwesen
heit besonderer Brutbäume absolut abhängig sind. Oft genug giebt es aber 
keine geeigneten Brutbäume in der Nähe. Wenn z. B. ein Kiefernbestand 
durchforstet wird und die gefällten Stämme liegen bleiben, so werden sie 
unfehlbar von den Kiefernmarkkäfern eibelegt, und später werden die Kronen 
der zuriickgebliebenen Bäume von den in den gefällten Stämmen entwickelten 
Jungkäfern besehärligt (Fig. z und 3). Darnit ist aber fiir gewöhnlich der 
Angriff zu Ende, und die Käfer werden nicht eher in diesem Bestande auf
treten, als bis aufs neue durchforstet wird. 
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Die in den Berichten oft vorkommende Angabe, dass die Kiefernmark
käfer gegenwärtig zunehmen und sich ausbreiten, ist ohne Zweifel so zu 
verstehen, dass zufolge zunehmender Durchforstungen und Abtreibungen ihre 
Brtitungsmöglichkeiten gesteigert sind, so dass Angriffe in den Kronen der 
Kiefern auffallender geworden sind. 

Genanere Angaben iiber die Folgen der Kronenangriffe sind gewöhnlich 
nicht vorhanden, was wahrscheinlich so gedeutet werden ka1m, dass im all
gemeinen die Kiefern nicht getötet wurden. N ur zwei Fälle liegen im -slid
lichen und mittieren Schweden vor, wo die Bäume erlagen, und in beiden 
Fällen handelte es sich um Samenbäume, in welchen die in den Baumsttirnpfen 
entwickelten Kiefernmarkkäfer sich vorzugsweise konzentrierten. Im närdlichen 
Schweden dagegen scheint der Kronenangriff oft verhängnisvoller zu sein. 

Der Fichtenborkenkäfer (!ps li'jographus L). 

Die Verbreitung der Angriffe dieses Käfers ist ans Fig. 6 ersichtlich. Die 
Berichte liefem eine Menge Angaben, welche das Auftreten derselben be
leuchten. Sehr allgemein werden die Angriffe mit Schnee- und Windbrtichen 
in Verbindung gesetzt, und wenn Angaben tiber das Alter der befallenen 
Bäume vorkommen, so bestätigen sie die frii.her gemachte Beobachtung, dass 
ältere Bäume vorgezogen werden. Auch findet man sehr oft die Angabe, dass 
die Bäume in Gruppen von I o bis einpaar hundert angegriffen werden. Es 
scheint, als ob der Fichtenborkenkäfer, wenn er sich lokal bis zu einem 
gewissen Grade vermehrt hat, von einem Ernigrationstrieb erfasst wtirde, der 
ihn veranlasst, die alten Brutstätten zu verlassen, um neue aufzusuchen. Das 
periodische Auftreten eines solchen Wandertriebes kommt allgemein unter den 
nordamerikanischen Deudroctonus-Arten vor und wird als eine Anpassung auf. 
gefasst, die den Bestand der Art sichert. Durch die Auswanderung vermeidet 
der Käfer es, seine Wjrtspflanze auszurotten, und durch das Zusammenhalten 
wird es ihm möglich, wenn nötig, ganz gesunde Bäume zu tiberwältigen. 

Untersuchungen tiber die Zeit, die eine Generation zur Entwicklung braucht, 
sind in Schweden n ur von KoLMODIN ausgeftihrt worden. Er f and im J ahre 
I 9 I 4 bei Orsa in Dalekarlien eine Entwicklungszeit der ersten Generation 
von 55 Tagen (vom I6. Mai bis zum I I. Juli). Er hat aber dabei nicht die 
ftir den N achfrass nötige Zeit mit einberechnet; wenn man dies tut, hat die 
erste Generation höchstens 7 o Tage in Anspruch genommen. Die Wärme
summe während dieser Zeit beträgt nach Angaben aus Falun I I 2 o° C, was 
der von UHLIG bei Tharandt gefundenen Wärmesumme I I45° C sehr nahe 
ko mm t. Die Mitteltemperatur während dieser Zeit in Falun ist n ur + I 6° C, 
was die längere Entwicklungszeit, 7 o Tage im V ergleich mit 52 Tagen in 
Deutschland, erklärt. Ftir die zweite Generation fand UHLIG eine Entwicklungs .. 
zeit von 6o Tagen bei einer Mitteltemperatur von 2o, 4 s° C. 

Die graphische Darstellung Fig. 6 zeigt die Relation der Mitteltemperatur 
zu der Entwicklungszeit nach diesen drei Beobachtungen. 

Aus KoLMODIN'S Untersuchungen und anderen Angaben der Revierbeamten 
geht hervor, dass im J ahre I 9 I 4 eine zwei te Generation zur Entwicklung 
gelangte, deren Larven sich möglicherweise im Herbste verpuppten. 

lm Frtihling I 9 I 5 war daher der Fichtenborkenkäfer vi el zahlreicher als ge
wö4nlich, und da ansserdem durch die Schnee- und Windbriiche reichlich Brutstät.
ten vorhanden waren, entstanden in vielen Gegenden von Schweden Verheerungen. 
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Der Kiefernspanner (Bupalus pinianits L). 

Eine Zusammenstellung der Angaben uber die Kiefernspannerangriffe in 
Schweden w äh rend der letzten drei J ahrzehnte zeigt, dass diese n ur im öst
lichen Teil von Schweden vorgekommen sind (Fig. r z), wo die jährliche 
Niederschlagsmenge geringer als s s o mm ist, was mit ZEDERBAUER's Befund 
ubereinstimmt, dass Verheerungen seitens des Kiefernspanners vorzugsweise in 
denjenigen Gegenden vorkommen, wo die jährliche Niederschlagsmenge 6oo 
mm untersteigt. 

Diese Tatsache legt die Annahme nahe, dass Trockenheit die Vermehrung 
des Insekts befördert. Wenn dem so ist, so könnte man aber vermuten, dass 
die den Augriffen vorhergehenden Jahre troekener als gewöhnlich sein werden. 
Dies ist auch der Fall, wie aus Fig. IJ ersichtlich ist. Es stellte sich heraus, 
dass in den dem Augriff vorhergehenden J ahren die jährliche Niederschlags
menge allmählich Um I S-2 71 2 ~{ herabgesunken isf 

In welcher W eise die Abnahme der Niederschlagsmenge die Vermehrung 
des Kiefernspanners befördert, ist schwer zu sagen. Die Annahme liegt aber 
nahe, dass die regulierende Wirkung der Pilzkrankheiten, wie Verticillium 
co1~vmbosum LEBERT, durch die Bodentrockenheit stark herabgesetzt wird. W OLFF 
hat ja gezeigt, dass die Larven, wenn in feuchter Luft aufbewahrt, leicht von 
Mykosen getätet werden. Es ist in diesem Zusammenhang von Interesse, 
dass JAEHN die Ursache der Vermehrung von L)'gaonematus pini RETZ. in 
Naunhof nahe Leipzig darin sieht, dass der Grundwasserstand durch die An
lage von Bewässerungswerken um 5-6 m erniedrigt worden ist, wodurch die 
fruher tätigen Mykosen · abgenommen haben. 

Aus der obigen Zusammenstellung ergiebt sich, dass es vielleicht möglich 
wäre, die Verheerungen des Kiefernspanners in Schweden in der Weise zu 
verhindern, dass man in gewissen Gegenden die Kiefer in gemischten Be
ständen aufzieht. 

D i e K i e f er n bus ch h or n bl a ttw esp en (Loph)'rus pim' L. und ser!ifer GEOFFR). 

Unsere Kenntnis der Verbreitung dieser Arten ist sehr liickenhaft, da die 
Revierbeamten gewöhnlich nicht die beiden Arten von einander trennen kön
nen. Ebenso wenig kennt man die Generationsverhältnisse und die Einwirkung 
der klimatischen Faktoren auf dieselben. 

Nach den Beobachtungen, die Verf. während der letzten Jahre gemacht 
hat, scheint es, als ob die beiden Arten nur eine Generation haben. Bei 
L. sertifer uberwintern aber die Eier, während bei L. pim· die Larven in ihren 
Kokons iiberwintern, ·und die Wespen erscheinen nicht friiber als im Juni-
Juli, was zur Folge hat, dass die Larven dieser Art später als diejenigen von 
L. ser!zfer tätig sind. 

Eine Zusammenstellung der Angaben iiber Angriffe beider Arten zeigt 
(Fig. I s), dass die meisten Angriffe im sudlichen Schweden vorgekommen 
sind, siidlich der Jahresisotherme + S° C, und die Lokale, wo periodisch 
grössere Verheerungen vorgekommen sind, liegen im sudlichen Schweden. 

Eine Analyse der Niederschlagsmenge während der Jahre, wo grössere An
griffe vorkamen, zeigt keinen Zusammenhang zwischen den Angriffen und 
trockenen Perioden, was auch uberhaupt nicht zu erwarten war, da kein 
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Unterschied zwischen dem westlichen und östlichen Schweden, welche Teile 
ja in Bezug auf die Niederschlagsmenge sehr verschieden sind, vorhanden ist. 
Eine Analyse der Temperatur einiger Jahre zeigt dagegen, dass z. B. in 
Skara die Mitteltemperatur am höchsten in den Jahren r88z und r884 war, 
wo Angriffe vorkamen, und eine nähere Analyse der Mitteltemperatur der 
verschiedenen Monate zeigt, dass dieselbe im August und September r 882 und 
r884 + 13,5° C, resp. + 13,55° C war, während dieselbe in r88r und 
r883 resp. + rr,rs° C und + rr,g° C war. Der Unterschied wi~d noch 
augenfälliger, wenn die einzelnen Tage nach der Temperatur in 5 Klassen 
geordnet werden (Fig. q). Es ergiebt sich dann, dass im Jahre r884 die 
Tage mit mehr als + r8° C 42, d. h. sechsmal so viele als in r883, waren. 
Es scheint daher, als ob hohe Temperatur während August und September 
die Vermehrung der L. pznz begiinstigte, und es ist möglich, dass dies in 
der W eise geschieht, dass eine zweite Generation ermöglicht wird. 




