
Åke Lindelöw



Önskefråga!

Hej!
Jag	  hittade	  den	  här	  
gynnaren	  på	  landet	  i	  
Stockholms	  skärgård	  och	  
undrar	  vad	  det	  är	  för	  art.	  
Den	  var	  ca	  5	  cm	  lång.	  
http://i.imgur.com/wHqQ
QTT.jpg

(Bild	  från	  Frågelådan)



För	  några	  dagar	  sedan	  
upptäckte	  vi	  att	  på	  flera	  
av	  lövträden	  på	  vår	  
förskolegård rinner	  det	  
en	  brun	  lös	  
"diarréliknande"	  gegga	  
på	  trädstammarna.	  I	  
den	  bruna	  geggan	  
fanns	  tunna	  vita	  maskar	  
1-‐2	  cm	  långa.	  Vad	  är	  
detta?
(Bild	  från	  Frågelådan)

Utmaning!



Troligen	  är	  det	  en	  Spillkråka	  som	  
varit	  framme	  på	  födosök.
(Bild	  från	  Frågelådan) Magert svar!



Fråga I	  våras,	  i samband med	  att den	  sista snön smälte
var jag	  ute och gick i skogen.	   Jag	  kom till	  en gran	  som
jag	  inte kunde se	  några som helst fel på,	  bortsett från
att det låg mängder av utvuxna årsskott på marken
under	  den.	  Det var de	  yttersta topparna från grenarna,	  
kanske 3-‐5	  cm	  långa.	  De	  var tillräckligt väl utvuxna för
att ha	  samma färg som resten av trädet,	  och jag	  kunde
inte se	  att de	  skulle vara avbitna eller avslitna av någon
eller något.	  Vad hade	  hänt?	  Kan ett träd "abortera"	  de	  
nya årsskotten om	  det av någon anledning behöver
göra det för sin	  egen hälsa?



Svar Hade	  det varit tallskott som legat
på marken hade	  diagnosen varit klar:
angrepp av märgborre.	  Denna kan även
angripa gran	  -‐ men	  det är inte så vanligt.	  
Ifall skotten är ihåliga är det
märgborreangrepp.	  Om	  inte -‐ måste vi	  
be	  dig	  återkommamed	  ytterligare
information.	  

Kvalitetssäkring?



Bättre kvalitet på svaren –
skicka frågor till rätt 
person!

Jag vill se vilka frågor jag 
besvarat?



En	  av	  våra	  jultraditioner	  är	  plocka	  tallris	  och	  
placera	  i	  krukor	  inomhus.	  I	  år	  så	  utvecklades	  det	  
massor	  med	  larver	  av	  röd	  tallstekel	  som	  efter	  
några	  veckor	  helt	  hade	  ätit	  upp	  barren.	  Kan	  
detta	  vara	  en	  slump(trots	  jultraditionen	  har	  
detta	  aldrig	  hänt	  oss	  förut)eller	  kan	  man	  befara	  
att	  vi	  får	  omfattande	  angrepp	  till	  försommaren	  
av	  röda	  tallsteklen?	  Vi	  hade	  problem	  i	  en	  
plantering	  strax	  intill	  under	  tidigt	  80-‐tal.Finns	  
det	  någon	  praktisk	  metod	  att	  vid	  denna	  tid	  
undersöka	  risken	  för	  ett	  angrepp	  i	  år?	  



Röd tallstekel på 
julbordet!

(Bilder	  från	  Frågelådan)


