GRANBARKBORRENS LIVSCYKEL

Granbarkborren
och Klippans
naturreservat

I maj eller juni när dagstemperaturen har nått
18 grader börjar granbarkborrarna leta efter
nyligen nedblåsta eller försvagade granar. De
kan flyga många kilometer – ibland flera mil – i
sin jakt efter yngelträd. När en hane hittar ett
lämpligt träd gräver den sig in under barken
där den bygger en parningskammare. Därifrån
sänder den ut ett doftämne som lockar till
sig honor som den parar sig med. Honorna
gnager gångar där de placerar sina ägg.
Äggen kläcks och larverna börjar gnaga egna
gångar från modergången. I juli- augusti sker
förpuppningen och de fullbildade skalbaggarna
gnager sig ut och övervintrar i förnan i
närheten av värdträden.
I Sverige hinner arten som regel bara med en
generation men varma somrar kan de lägga en
andra eller tredje kull.
Parningskammare

Följ med på en
vandring där du får
lära dig mer om
granbarkborrarna

Modergång

Larvgång

Granbarkborrarna gör typiska gångar under
barken. Titta gärna under lite död bark från en
gran och försök hitta gnagspåren.

Vid massförekomster av barkborrar kan en del
barkborrar angripa levande träd. Det var detta
som hände i Klippans granbestånd. Levande
granar är en sämre livsmiljö för barkborren
så angreppen på den levande skogen slutar så
småningom.

VÄNNER OCH FIENDER
Många arter i granskogen är beroende
av granbarkborren. I gångarna från
granbarkborrarna lever mer än hundratjugo
olika insekter och kvalster. Många är
specialiserade rovdjur som lever på
barkborrens ägg, larver, puppor eller de
fullbildade skalbaggarna. En del är sällsynta
eller till och med rödlistade.
I skyddade områden där granskogen tillåts
sköta sig själv skapas viktiga reträttplatser
för barkborrnas rovdjur från vilka de kan
hjälpa till att bekämpa granbarkborrarna i
skogslandskapet i stort.
Myrbaggen lockas till
träden av granbarkborrens
doftämnen. Där äter den av
både fullbildade barkborrar,
ägg och puppor.
Barrträdslöparens larver
lever i samma miljö som
barkborrarna. De är därför
konkurrenter, och eftersom
dess larver är mycket större
än barkborrarnas så äter
de upp barkborrelarver när
deras vägar möts under barken!

BARKBORRESTIGEN
Om du följer den slinga som finns på kartan så
kommer du att hitta fyra stationer markerade
med en numrerad stolpe. Vid varje station kan
du läsa i den här foldern om granbarkborren
och dess miljöer.
Station 1
Här finns många granar som är dödade av
granbarkborrarna. Granbarkborrarna föddes i
nedblåsta granar efter stormen Gudrun 2005.
Åren efter angrep de och dödade träd som stod
intill yngelträden. Angreppen har nu i stort
sett upphört och så småningom kommer en ny
trädgeneration att växa upp här. Det är inte
säkert att det blir enbart granar.
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De vindfällen som hamnar på skuggiga
platser passar inte granbarkborren. Här är
det istället svampen violticka som angriper
granarna. Under senhösten kan man ibland få
se granlågor som är helt täcka av den violblåa
svampen.
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Station 2
Här slog en blixt ned i slutet av 1990-talet
och dödade en gran. Det syns fortfarande hur
blixten splittrade stammen. Granen dog och
blev angripen av granbarkborrar.
Året efter hittade barkborrarna inga döda
träd och de gav sig på de levande träden. Det
utbildades därför döda grupper av granar och
en solig glänta eller som man ibland säger – ett
”barkborretorg”. Här blir det soligt och när
trädrötterna dör så blir det näringsrikt under
en period. Det är rikt på blommande växter
och mjölke, bergkorsört och hallon är vanliga.
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Gulröd blombock
Vid station två finns det en rik växtlighet med
många blommande växter. I blommorna finns
många olika insekter som äter av nektar och pollen.
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Efter ett tag kommer en ny trädgeneration.
Här finns ung björk, rönn, tall och gran som
växer upp. Det är inte alltid så lätt att avgöra
vilka som kommer att bli stora och fullvuxna
träd och vilka som kommer att duka under
allteftersom tiden går.
Platycis minutus

De döda granarna har tappat sitt grenverk och
sin bark och står som gråa torrakor. De nedre
delarna på många torrakor är angripna av
klibbtickan. De här angreppen leder ofta till
att stammen knäcks och bildar en högstubbe.
Toppen på trädet ramlar ned på marken och
blir en låga. I veden – som är solbelyst och
uppvärmd – trivs en lång rad vedinsekter,
som larverna av långhorningen gulröd
blombock. Den fullbildade skalbaggen ses ofta
i blommorna under varma sommardagar.
Station 3
I detta bestånd ser man fortfarande spår efter
stormen i september 1969. De träd som då
blåste ner är sedan länge helt barkfallna och
har blivit övervuxna av mossor och lavar.
Skogsbeståndet har slutet sig igen och tittar
man efter kan man se att grenverket på en
del träd har har vuxit in i och ”fyllt ut” de
skogsgläntor som bildades under stormen.
Undersöker man de liggande träden kan man se
att här finns många olika mossor. Revlummern
som klänger kring lågan började säkert gro när
marktäcket var skadat efter stormen och är på
så sätt ett minne av stormen.
I den gamla veden finns inte längre tillräckligt
med näring för klibbtickan. I den murkna
veden lever den vackra rödvingebaggen Platycis
minutus.

Revlummer

Vid station tre finns många mossbelupna lågor.
Tittar man noga kan man se både långfliksmossa,
skuggmossa och fyrtandsmossa.

Station 4
1980 eldade några besökare intill en gran jämte
stigen här. De kanske grillade korv eller bara
värmde sig. När de lämnade området så tog
elden ny fart men den kunde släckas ganska
omgående, tack vare reservatets tillsyningsman.
Den gran som stod närmast elden dog och
blev under nästa sommar helt ockuperad
av granbarkborrar. Nästa generation av
granbarkborrar hade inga bra yngelträd i

närheten så många angrep då närliggande
levande granar. Detta fortsatte under ett
par år och efter ett tiotal år hade ett stort
barkborretorg uppstått.
Täta bestånd med unggranar visar att tiden
så småningom kommer att läka detta sår i
skogslandskapet.

BLIR DET VANLIGARE MED STORMAR?

VAD HÄNDER MED SKOGEN I KLIPPAN?

Den dramatiska händelseutveckling som vi nu
ser i Klippan startade 2005. Den 8–9 januari
2005 drabbades södra Sverige av stormen
Gudrun som fällde mellan 50–75 miljoner
m3 skog. Detta motsvarar nästan en hel
årsavverkning i Sverige.

Är Klippan en ”pesthärd” som sprider granbarkborrar till skogsmarkerna intill?
– Bara i en väldigt begränsad omfattning.
Effekten är mätbar endast några hundra meter
utanför reservatet och bara ett par år efter
en kraftig stormfällning. Däremot gör träden
stor naturvårdsnytta upp till hundra år genom
att de är viktiga livsmiljöer för en lång rad
vedlevande svampar och djur.

Man kan inte säga att stormarna har blivit
fler eller kraftigare under de senaste hundra
åren men deras effekter på skogen har ändrat
sig dramatiskt. Mer skog blåser ner idag och
det mesta av vindfällena bildas vid några få
tillfällen.

VAD HÄNDER OM KLIMATET FÖRÄNDRAS?
Under 2000-talet har södra Sverige upplevt
en stigande medeltemperatur och en ökande
nederbörd. Dessa trender kommer sannolikt
att fortsätta. Många forskare tror också
att stormarna kommer att bli fler och mer
dramatiska i framtiden. Skogarna kommer
då att växa snabbare men blir samtidigt mer
utsatta för hårda vindar och kanske också
torrperioder. Granen är känslig för längre
torrperioder och stormar eftersom den har ett
ytligt rotsystem.

Tretåig hackspett är en barkborrespecialist som
kan barkfläka stora partier på granarna i sin jakt
på mat. Denna hackspett är ganska ovanlig i
södra Sverige och trivs bara i gamla granskogar
med gott om döda eller döende träd. Med lite tur
kan man faktiskt se den här i Klippan!

Det förändrade klimatet kan leda till:
• att granbarkborren får ut två eller tre kullar
per sommar, istället för en kull,
• att skogslandskapet kommer att drabbas av
fler stormskador i framtiden.
• att monokulturer av gran inte är den bästa
strategin i vissa områden.

I Klippan får därför naturen ha sin gång.
De miljöer som bildas i reservatet skiljer sig
dramatiskt från den ”normala” skog som
finns runtomkring. Störningar av de slag som
finns här är ett naturligt inslag i barrskogen
och bidrar till att många växter och djur kan
överleva. Här finns nu ett luckigt trädbestånd
med soliga gläntor och massor med död ved.
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