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The relativc abundancc ofinsccts on rnountain birch at Amrnarnasin swedish Lappland has

been studied since 1967 Every year 4 ixed plots are investigated 6 timcs Each time 1000
short shoots are exanlined and an insects,spiders and mites on the shoots are counted.The
investigated plots are described and the influence of weather is discussed. The relative
abundance of the species Eρ j″″j′αα′

`′

Ir′
pl″α′α and of the groups Aphidoidea,Aca五 ,Thy―

sanoptera, Psocoptera,Hymenoptera Parasitica and Diptera are discussed and shown in
diagrams.The rest ofthe groups are also sho■ ly discussed as wen as the total number of

insects as a measurement ofthe available food for birds
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Inledning

l trakten av Ammarnas i Lycksele lappmark pl―

gar sedan bё ttan aV 1960-talet det s k LUVRE―
prdCktCt ― ett lingsiktigt forskningsarbete, i

fё rsta hand inriktat pl ekologiska studier av

fagelsamhallen i fJanttё rkskOg och pl巧IIhed
Fёr proiektetS utformning,omfattning,delresul―

tat m m flnns redogiort i eti flertal uppsatser i

ornitologiska facktidskrifter. Oversiktliga pre‐

sentationcr gcs bl a i Enemar(1966 och 1969).

Ett entomologiskt dclprackt inom ramen br
LUVRE tillkoin 1967. Det initierades av ett

massupptradande  av  句01lЦ ёrkmatar_larver,

Iンピ″ira(Oρο″ル7′α)α″r″″,″α′α Bkh.,i Ammar―
nas_Omridet 1964-65.Ornitologcrna hade obser―

verat den rika larvfё rekomsten pl ttёrkarna Och

dcssutom funnit att manga figclartcr dcssa lr

ёvergick till att i stor utstrackning inata sina bo―

ungar med dc grё na larverna. Man ansag det
da66r vara vardcfuut att undersё ka om den vix―

lande tillgingen pl EpFrrFrα -larvcr cvcntucnt

kundc vara en bidragande faktor till pavisade

nuktuatiOncr hos figelpopulationerna i ttan―
bibrkSkOgcn

F6r att kunna bed6ma ctt thnkbart samband
menan EpF″″′rα ―tillging och forandringar i figel―

tathetcn i omradct kravdes fran ar tin arjhmbr_

bara siffror ёver larvbrekomsten pl ttё rkarna

Den metod som kom att anvandas(Se nedan)ar
en modinering av den av Tenow(1956)utarbeta―

de.

Redan i inledningsskcdet av inventeringarna
visadc dct sig att avcn andra pa bi6rkbladen

fёrekommande insektgrupper med obctydligt
merarbctc kunde medtagas vid rakningarna Sa‐

ledcs utё kadcs omgicnde rakningSarbetet till att

omfatta avcn tvavingar och blad16ss och fr o m

1968  har  samtliga pitraffade  insekter och

spindeldiur medtagits

Dct priinara syftCt mcd detta inventeringsar―

beteinom LUVRE:s ram ar alltsi att tt flam ett

matt pa variationen ilnangden tillganglig fё da fbr

insektatandc ttglar i巧

'1lbiOrkskog,si som denavspeglar sig i antalet"ur pi bladen av tthll―

切ёrk. SCkundart har dct ocksa givit en bild av

vilka inscktcr som uppchallcr sig pa bladen av

巧a‖●6rk i dcssa traktcr,propol・ tionerna mellan

dessa inscktcr,hur antalet varierar fran ar till ar

och skillnadcn mcllan tvi olika typer av tta11-

可ёrkSkOgi angS-Och hedttё rkSkOgen
Har prcscntcras rcsultatct fran de 13 sisonger

under vilka inventeringen hittills pagitt. Paral―

lellt med detta primarprOJekt har insckt―LUVRE
undcr vissa ar bcdrivit annan entomologisk vcrk―

samhet inom omridet,t cx insamling med町 うlp

av s k fё nstc蘭 lor och markei11。 r.F6r att fl ett

begrepp om naringsvalet har dessutolll foretagits
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analys av maginnchillet hOs vissa figelarter.Re‐

sultatcn av dcssa unders6kningar konlmer att
prcscntcras i annat sammanhang

ルletodik

Fyra fasta provytor pa 50× 50 m flnns utlagda,en

iheduё rkskog ca 15 km SO om Ammarnas(Fig.
1),dC andra i angsuё rkskog pa valles och Kais‐

sats' sydsluttningar(Fig. 2). Vatte sasOng ge_

nomgis samtliga ytor sex gangcr var宙 d vatte

ging 1000 kortskott(Fig.3)pa biё rkarna under―

sё kes Pa slumpViS utvalda grenar pa o,5-2 m
httd,jamnt brdeladc pa ytan, raknas lo_30
kortskott. Alla pa bladen cller bladskaften be‐

■ntliga insekter rttknas. Provtagningarna sker

fran dct Цёrkbladen har slagit ut helt och ca 2

veckor framat(ca 15-30 juni).Insekter som Πy―

ger bort nar grenen vidrё rs raknas,savida de gar

att gruppbesthmma.Djur SOm sitter pa ttalva

■1嬌

grencn raknas ei lnga insamlingar av diur be_

drives under tthiVa invcnteringen Flertalet av de

inscktcr som patraffas pa bladen kan intc artbc‐

stammas i falt.Fё uaktligen ar det framfor allt
grupper,intc artcr,som riknas.

Inventcringsrcsultaten(samtliga raknade ttur

宙d vatte inventering,medelvardcn raknat i ttur

pcr 1000 kortskott samt vadrct undcr invente―

ringarna)har redovisats i stcncil fё r varic ar Dcn

som ar intresserad av de fullstandiga siffrorna

kan kontakta fё Jattarna.

Under den har redOvisade perioden har trc
inventerare arbetati Jan Jonasson under 1967
och 1976, G6ran Andersson under 1968, 1977,
1978 och 1979 samt Hans Ryberg under 1970.
Undcr 1969 samt 1971-1975 inventerade blda
fё rfattarna En utvardering av hur resultatet kan

pavcrkas av att olika inventerare arbetar olika ar

har」 Orts pa 1969 ars material Da inventerades

ytorna samtidigt av tva invcntcrarc varvid var

き
=こ

Fig l.Hedttё rkSkOgsytan E 4 med ganska laga,knotiga,6rkar,enbuskar och nagot vidc.

The study plot E 4 in hcath birch forest with short,twisted birches,juniper bushes and some willows Photo:G
Andersson



Fig 3 Kortskott pa rJollbJё rk ar oftast mycket v01
avgrinsade och darfOr iatta att rakna

The short shoots on the mountain birches arc rnostly
well separated and therefore casy to count Photo: G
Andersson
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och en raknade 500 skott lngen signirlkant skill―

nad rlnns har menan mcdelvardena, varken fё r

totalantalet raknade insekter eller nagon cnskild

grupp(P>20%i samtliga fa11).

Beskrivning av inventeringsytorna

A′,gs冴0″たs々οg

E l Bclagen ca 600 m ё h pa sydsluttningen av

lallct valle,7 km V om Ammarnas TopOgra_
flskt omfattar ytan cn lag kullc, svagt sluttande

mot S. I tridskiktet dominerar ganska glest sta―

endc,3-8 1n hё ga fJ五 ‖bi6rkar.Darut6ver enstaka

rё nnar och nagon shig Buskskiktet bestar mcst
av enbuskar,stallvis vide.I det relativt rika fhit―

Fig 2 Angs,6rkskogsytan E 2 med Kaissats i bakgrunden Bilden tagen i b01an aV Vegctationsperioden och
faltskiktet kommer att sttuta i hOiden atskilliga dm

The study plot E 2 in meadow birch forest with Kaissats in the background The picture is from the beginning of

the vegetation period and the herb layer will rapidly grow ta‖ er.PhotO:G Andersson
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skiktet ёvervager skogsnava,衝 ,1lt01ta,巧 11lViOl,

ckbrttken,en fryle― art och nagra gras.

E2(Fig.2).Ligger pa SO― sluttningen av 5五 net

Kaissats en knapp mil V om Ammarn,s,ca 560
mё h.Ytan siuttar mattligt ncr mot den ca 100 m

at s belagna norra stranden av sibn St.η ultrask

Tradskiktet bestar inest av glest sticnde,ganska

h6ga och rakstammiga ttё rkar samt nagra alar.I

buskskiktet enstaka vidcbuskar,som dock bildar

thtare snar i ett fuktigare parti i NO.En mindre
jokk genomkorsar ytan. Faltskiktet bestar i fuk_

tigare partier av hё gorter sonn 巧ユllt01ta,「J五 11‐

kvanne, smё rbOHar, kabbleka m m men iven
karrvi。1,daggkapa och diversc mossor.Pi torra‐

re mark donlinerar skogsnava, mJ01kё rt, 111-

viol,smёrbollar,tuvtatel och巧 五ngr6e.
E 3 Ligger hё gre upp pa Kaissats sydslutt‐

ning,NNV om E 2ochca650 m ё h.Inom ytan,
som sluttar ganska starkt inot S,ar inarken tam‐

ligen torr utom i ett nlindre parti lingst i V.

巧allttёrk dOminerar i tradskiktct, dessutom
flnns nagra rё nnar och en gran l ytans 6stra del

flnns ett nistan tradlё st omride i anslutning till

ctt hygge.Buskskikt med enbuskar,nigot vide i
V.Faltskiktet ar ganska lagvuxet,mest ttallviol,

rёdblara,sm6rbollar,blibar,angSSyra,krakbar,
gullris,fryic och nigra gras.

〃′″冴σ″たSたοg

E4(Fig l) Belagen nara Kraipe rensiaktcri pa

NO‐ sluttningen av ttanet Kuolta」 akko, ca 700
m ё h och ca 15 km SO om Ammamis.Ytan
Hggcri svag N― sluttning,rnarkcn ar tOrr,Inen ett

fuktigare strak inns nedanfё r ctt brantare parti i

NO.Tradskikt av ganska liga,knOtiga och glest

vttxande ttё rkar samt ctt par granar Laga en―

buskar ёvervager i buskskiktet, enstaka vide‐

buskar i det fuktigare partiet. Fhitskiktet ar lag―

vuxet och artfattigt mcd gullris,angSSyra,krak―

ris,lummer och nigra gras.

vaderObservationer

l samband med inscktrakningarna giOrdes iven

en del vaderObservationer  Lufttemperaturcn
mattcs i skuggan med cn enkeltermometer,upp―
hangd ca l,5 m ёver marken Molnighcten upp―
skattades matt i 8-delar molntackt himmel Vind

och nederbёrd uppskattades efter cn 5-gradig

skala.Tre mitningar giOrdesl omcdclbart bre,
nlitt under och omedclbart eftcr cn inventering

TE14P, C

]

NEDERBORD

Fig  4   Vadersituationen  under  inventeHngarna
1967-1979. Medelvarden for samtliga inventeringar i
El,E2,och E 3-A=temperatur i° C_B=
uppskattad molnighet i 8-delar molntackt himmel _C

属∬ぜ》讐::」逍z甘満:λ :r『津li%」1亀二常:
=kraftigt regn

Thc weather during the investigations 1967-1979
Mcans for the total number of invcstigations in E l,
E2,and E 3-A=temperature― B=amount of
cloud_C=wind― D=precipitation

och ett medelvarde antecknades. En ёvcrsikt
6ver de genomsnittliga vaderfё rhaHandena under
inventeringarna 1967_1979 visas i Fig.4.
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inventeringsveckorna.Vi har har inte funnit nag―

ra hinbara samband mellan vaderlagct och dc

olika gruppernas och arternas auktuationcr.

En annan friga ar hur vadret under lalva in_

venteringen paverkar resultatet i positiv eller nc‐

gativ riktning. Vid daligt Vader kan vissa arter

sё ka skydd just pa bladcn och bli ёverreprescn‐

terade ― andra kanske blaser ener regnar bort

fran bladen.Den insektgrupp som normalt fё re―

kominer i stё rst antal och som dessutom borde

vara mest utsatt fOr vadcrvixlingar ar Diptera.

Korrelationen mellan antalet raknade dipterer

och vaderfaktorerna visas i Tab.1.Vtte yta
raknas har for sig varie Sasong.Dct ringa antalet

varden fё r nederbё rd beror pa att hela rnatserier

ofta har genomfё rts utan nagon nederbё rd alls.

Sonl framgar av tabellen ar antalet positiva och

negativa korrelationer ungeLr lika inonl ana
viderfaktorerna och signiflkansen lag.Det fOre―

liggcr alltsa ingen genomgaende tendens till att

vadret ensidigt skulle ha piverkat resultatet.

Resultat

l diagrammen(Fig.5-11)iSkldliggё rs resultaten

fё r vissa intressantare grupper. Staplarna visar

medclantalet patriffade diur per 1000 skott och

ar i respektive yta under aren 1967-1979.I Fig.

6-1l har de tre angsbiё rkSkOgsytornas varden

slagits ihop och rcdovisas som en enhct.Minga
grupper inventerades inte f6rran  1968 och
parasitsteklar urskibdes sOm separat grupp■ 5rst

Tab l Antal matserier av Diptera med positiv respek―
tive negativ korrelation till olika vaderfaktorer En
matserie = de sex inventeringarna av en yta under en
sasong

The numbers of sequences of examinations which
show positive and negative correlation respcctively to
direrent weather factors (temperature, amount of
cloud,precipitation and wind). A sequence of exami―
nations =the six examinations of one plot during one
season

Sannolikhet for korrelation
ejsignifikant signifikant

f′

'S′
4々カ″′たο771Sr ρ湯ヵ′′′冴δ″た 65

1969.Det sista diagrammet(Fig 12)宙 sar

medclvardet av tOtalsiffran fё r samtliga raknade

grupper aren 1968-1979.Slutligen b6r namnas att

yta E 3 intc bё riade inventeras fё rran 1968

]′〃りOrた″7′′α″′,E′fr″ノrα (Oρο″′71′α)αクノン″,IIα ′α

(Fig.5)

Denna art ar kand f6r sina regelbundna mass―

fё rekomster varvid ibland funstandig kalatning

aV biё rkskOgen kan bli fOliden Detta har bl a

bcskrivits fran Abisko av Tenow(1956).I ett
annat arbete(TenOW 1972)flnnS en historik ёver

artens brekomst inom den skandina宙 ska巧五11‐

ke● an under aren 1862 till 1968.Under denna tid

kan 12 olika perioder av massf6rekomst pavisas.

I Arnlnarnastrakten agde den senaste massfё re―

komsten rum 1963-1965 enligt Tcnow (1972)och

olika LUVRE― medlemmar(muntl.)・ Den i var

undersё kning dokumenterade toppen ligger i
angsttёrkskOgen 1974 och i hedttё rkSkOgen

1974-1975. Detta sthnllner val med den fbrut

funna periodiciteten pa ca 10 ar.

1970-talets  massfOrekomst  i  provruteom‐

radena resulterade inte i total kalatning. En
mycket grov uppskattning 1978 pa antal dё da

可ёrkgrenar i ytorna gav i angsuё rkskogen ca

10%dё da grenar och i hedbiё rkSkOgen nagot

ёver 50% Tyvarr har vi inga siffror br tiden

f6re utbrottct och Vctinte hur inanga grenar som

redan di var d6da.Tenow (1963)fann i Abisko

att 1500 1arver per 1000 skott orsakade total kal‐

atning OCh dessutom populationskrasch hos
Ep′′′ゴ′α  En grov extrapolering av vara siffror

tyder pl att en tathet av ca 800 1arver per 1000

skott skulle racka fё r kalatning

F6religgandc topp visar en populationssvang―

ning hos dcnna art dar ingcn drastisk krasch pa

grund av f6dobrist ager rum. I ett sidant fan ar

nedgingcn hos populationen ungettr lika jamn
som uppgangen och staplarna i Fig 5 uppvisar
ungettrlig normalfOrdeining kring rnaxirnivardet.

Orn f6dan inte ar begransade faktor,vad ar det

da som orsakar den hastiga populationsnlinsk‐

ningen ner till nistan noll?Ⅳ 【anga spekulationer

flnns om dessa krattiga och rcgelbundna fluktua―

tioner  En bidragande orsak till populations―

kraschen i Abisko 1955 var ctt par parasitstekel―

arter(TenoW 1963).Vi har inte funnit nagot klart

samband inenan antalet parasitsteklar och EpJ″ ″J―

rα‐cykein.Inte heller har insamladc steklar varit

Ep:″″ルα―parasiter. Tyvarr har vi endast varit i

P>5%
+   ―

1<Pく 5%  P<1%
+   ―   +  ―

Temperatur
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Fig. 5. Relativa abundansen hos fiiillbj<irkmdlaren, Epirrita autumnata, djur per 1000 kortskott. A : El, B : E2,
C:E3,D:E4.
Relative abundance ofEpirrita autumnata, animals per 1000 short shoots.

０
し

tillfhne att foua arten under 2_3 veckor av larv‐

tiden. Fё r att ёverhuvud taget kunna sthna upp
teorier om de faktorer som reglerar dc starka

nuktuationerna mastc man studera artens hela
livscykel.

B′α
`ノ

′Oss, 〃′′″″r′″α 〃ο′″ο′′ピ′α И′カプ
`ノ

ο′
`ノ

′α

(Fig.6)

Insamlade exemplar frin ytorna tillhё rde arten
Eι

``で
′α′力Fs ρ″′,C′わ′′′′′′S Zett(det F Ossian―

nilsson)Aven om 7可 6rklevande bladlusarter ar

funna i regionen ar det ganska troligt att vira

inventeringar endast innefattar dcnna cnda art.

E.ρ′
`″

(.′

"′

″″FS ar aven funnen som cnda blad‐

lusart av Tenow(1963)i Abisko.Artcn uppvisari
angs● 6rkskogcn en stortopp 1968 och tva mind‐

re 1976 och 1979.Nagon mer eller inindre regel―

bunden fluktuation ilikhet rned EP′ ″rJrα ar a‖ tsa

inte urskijbar  l hed可 6rkSkOgsytan ar ingcn

topp av samma storleksordning som i ingsttё rk―

skogen dokumenterad.

κソαおr′ r,Иεαri(Fig.7)

De allra flesta pltraffadc kvalstren har suttit pa

blad16ss.Troligen rё r dct sig aven har Onl endast

en art(hittillS Obcstamd).En jambrelse mcd
bladluskurvorna  visar  god  samstinlnlighct,

ibland dock med en宙 ss brsttutning.Aren nar_
mast cftcr bladlustopparct 1968 visadc salcdcs

kvalstren cn markant ёkning

rl・″s,「/11,sα′,Oρ′′′α(Fig 8)

Pa grund av kurvans rcgclbundna forlopp i
angsttё rkskOgen rё r dct sig troligen cndast om

cn art,eller atnlinstone dominerar en art totalt.I

hedttё rkskogen ar trips s,Isynta och saknas vis―

sa ar totalt i vara rakningar.

Ｄ
Ｄ
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ロ  ロ  . 日  , ,日  ,`

1968 79   88            79

Fig. 8. Relativa abundansen hos trips. A och B: se Fig.
6.

Relative abundance of Thysanoptera. A and B: see
Fig. 6.

Ｄ
Ｄ

LL
1987                  79 87                  79

Fig 6 Relativa abundansen hos bladiё ss.A=El―E3
(angsuё rkskog),B=E4(hedtjё rkskog).

Relative abundance of Hemiptera Homoptera Aphido-
idea. A : E1-E3 (meadow birch forest), B : E4 (heath
birch forest).

1988 79  88                  79

Fig 7 Relativa abundansen hos kvalster A och B:se
Fig 6

Relative abundance of Acari.A and B:see Fig 6

Srb),s′′″″οr,Psο copr′ ″α(Fig。 9)

Aven har kan detrnycket v01r6ra sig om en enda

art,som vanligtvis fё rekommer shllsynt pa skot_
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… 11,日

1968                  79   68                  79

Fig.9 Rclativa abundansen hos st6vslandOr A och B:
se Fig 6

Relative abundance of Psocoptera A and B:see Fig 6

ten men som i angsttё rkskOgen hade en rnarkant

topp 1970 1 hcdttё rkSkOgen ar gruppen bara
dokumentcrad fran tva ar(1970, 1974)

Pα″αsルsr′たノαr, Hッ″′″ορr′″α Pα″αsf′たα (Fig.
10)

Har ingar utan tvekan manga arter rnen den do‐

minerande artcn ar en liten svart P′ α′ッgα Sr′″‐art
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|

Fig. 10. Relativa abundansen hos parasitsteklar. A och
B: se Fig. 6.

Relative abundance ofHymenoptera Parasitica. A and
B: see Fig. 6.

(det. 1く 。‐J. Hedqvist)SOm parasiterar pa gan‐
myggan S′ 777ングοbFα ♭′′′′αι Winnertz.De rnanga
inblandade arterna gё r att nagra regelbundna
fluktuationer tt kan bjas.Detta galler Ocksa
bUande diagram och resten av de namnda grup‐
perna.

rソ′νブ″gα″,D"セ″α(Fig.11)

Tvivingarna ar en myCket vanlig grupp pa bla_

den och representeras av ett stort antal arter

tillhёrande manga。 lika famijer med skiftande

levnadssatt Fluktuationerna kan bero dels pa de

manga olika arternas eventucHa periodicitet,dels

pi vadersituationen― inte sa myCket under in―

vcnteringarna som under aret i ёvrigt.Vara siff‐

ror fё r denna grupp far sin huvudsakHga
anvandning som matt pa tillginglig fagelfё da.

Oν″なα′′わ′αグ′″/1r″ ″αg″′′ρ′′

De resterande grupperna ёversteg inte i nagot

fa11 5 diur per looO skott(pcr yta och sasong)SOm

medelvarde, vi anser det inte meningsfunt att

redovisa diagranl 16r dessa grupper da det dess‐

utom i de flesta fan rёr sig Om flera inblandade

arter i varJe grupp En kort karakteristik fOjer

har nedan.Fё r de grupper dar ei annat anges har

vi inte funnit nagon namnvard skillnad menan

ings‐ och hedbiё rkSkOg.
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1967                     79    67                     70

Fig ll Relativa abundansen hos tvavingar A och B:
se Fig 6

Relative abundance of Diptera.A and B:see Fig 6

〃oppsげarrar (cο′′′′ηわο′α) flnns i ungefar
samma antali bade angs‐ Och hedttёrkSkOg― i

genomsnitt ca l●ur per 1000 skott.Stё rsta var‐

det(2,7)i angs切 6rkskog 1970.

〃θ7711ipr`″α″ο″ わ′αグ′Oss omfattar bladloppor

(PSyllidac),stritar(Auchenorrhyncha)OCh ett fa‐
tal nymfer av skinnbaggar(HcterOptera).Grup‐
pen visar en oregelbunden fluktuation kring 2

med toppar pa 4(tur per looO skott.

S々α′baggα′ (CO′′ορ′
`″

α)Omfattar imagines,
framst av famiberna 宙vlar(CurCulionidae),
bladbaggar (ChrySOmelidac) OCh mJukbaggar

(Cantharidae)samtlarver av vivlar och bladbag‐
gar. Artredovlsning kommer att ske l samband

med rcdo宙 sning av insamlatぬ HmateHal(An―
dersson in prep). Gruppen f6rekonlmer regel―

bundct med ca l-2● ur per 1000 skott.

S′夕″″οr lEP力 ′″2`″′″α, P′′cορ′′″α, rrた力。ρ_

r′″a)finns endast i angsttё rkSkOgen,frambr ant
i E 2 intin ηultraSk.I genOmsnitt ca l per 1000

skottined en topp 1973 pa 2,7.

Oν″Fgα sr′ ′々α′ (Jfll′η
`″

ο′r′″α)omね ttarお r―

utom en och annan myra endast vaxtsteklar

(Symphyta),bade larver och imagines.Larverna
ligger runt i per 1000 skott rned toppar upp mot

5 1magines ar innu fataligare och ligger stadigt

under O,5(巧 ur per looO skott.

Oν″なα″′′〃α″に″ノ′″ r′″a)Omfattar larver
av matare Och sma5arilar samt imagines av ute‐
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Fig. 12. Relativa abundansen f6r samtliga raknade
grupper.A och B:se Fig.6.

Relativc abundancc for all investigated groups,A and

B:sce Fig 6

slutande smattarilar.Blde larver och imagines

ligger runt i diur per lo00 skott med toppar runt

2.

SpF77グ ′α″(4rα″
`′

″α)s6kcribland f6da pa skot_
ten. 1)e ligger runt O,5 per 1000 skott med en―

staka toppar upp rnot 2.

sα″7r″ga gr“′ρ′″(Fig.12)

Mangden tillganglig fё da fё r insektatande figlar

visas myckct grovt i totalantalet ttur per 1000

skott Ett"normalar''flnns det i genomsnitt l
diur pa vart femte till tiondc skott,bidc i
angs_Och hedttё rkSkOg.Avvikelserna― som vis―

Recenslon

Baranowski, R.: ノVarrr″ ソ′″ ソV′′″′ Dα′′′ν′″ 2
′′,s′たrs′ ′,ソ ′″′′″ル2g.  Statcns  Naturvardsverk,
Planeringssekretariatet Rapport 1977.SNV PM
849.73 sidor, 10 detatkartOr
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sa ar kan vara stora ― beror helt pa Iン ′″″′′α

(undantag fbr bladlusaret  1968).  BottennO_
teringen i hcdbiё rkSkOgen 1977 orsakadcs ocksa

av Ep′″″′ra,som nastan kalatit ytan Och darmed

minskat ttё rkarnas attrakti宙 tet som uppehalls_

plats br bl a tvivingar.Aven bibrkbladsatande

insekter vlsar en ncrging.

En fё rflning av fё dosiffrorna kan gё ras genom

att ta hansyn till ●urenS StOrlek, naringsvarde,

tillganglighet br faglarna m m.Dessutom maste
man ta hansyn till var faglarna sё ker fё da och

vad de fёredrar. Undersёkning av sadant ar ty―

varr en fbrsummad del av den ornitologiska filt―

verksamheten.  Insektrakningen i Ammarnas
planeras fortsatta atminstone 6ver nttsta ε′′″″′‐

rα ―topp.

Vi vill sluthgen frambra ett tack till“ uande
personer: Hans Ryberg sonl inventerade 1970,

Fr● Ossiannilsson och Karl‐ Johan Hedqvist br
bestamningsttalp samt alla LUVRE‐ medlemmar
som pa ctt eller annat satt Цalpt till iぬlt cller

med rad Ekonomiskt bistind fё r fhitarbetet har

lamnats av NFR,Wilhelm och Martina Lund‐
grens vetenskapsfond samt Paul och Marie
Berghaus donationsfond.
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Pa uppdrag av landsstyrelserna i C,X,1」 och W
ian samt statcns Naturvardsverk har f6rf.under―

sё kt insektfaunan vid Nedre Dal1lven och fram‐

lagt resultaten darav i en rapport frin SNV Sy「


