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de "ratta" vindarna samtidigt som det var varmt
och raddc kraltig konvektion over norra delen av

kontincntcn. Eftcrsonr det dessutom fanns gott
orn flygvilliga skalbaggar var invasionen ctt fak-
tum.

Det bor betonas att trajektoricbcriikningarna
inte avser att peka ut nigot bcstdmt kiillomride
fcir koloradoskalbaggarna. Trajektorians riktning
och liingd kan variera avscviirt beroendc pi vilken
hojd den beriknas och vilkct klockslag man utgir
ifrin. For att kunna siiga mcr cxakt var skalbag-
garna kom ifriin szi rndstc nran veta ndr de anlinde
och pi vilken hojd de transporterades. Det troliga
ar att flygningcn iigde rum under eftermiddagcn
den I augusti och att de anlande till Sverigc nagon
ging under kvAllen. De flesta hamnade troligcn i

valtnet och spolades upp pd stranderna under nat-

ten och upptickles pi morgonen den 2 augusti.
Koloradoskalbaggcn klarar av att ligga flera tim-
mar isaltvatten utan att ta skada (Dunn 1949).
Det sannolika kiillomriidet blir norra delen av
Osttyskland och Polen.

Kan koloradoskalbaggen etablera sig i Sverige?

Koloradoskalbaggen iir en i hdgsta grad potcntiell
skadegcirare ivirt land. Virt klimat medger bara

en generation per:ir, vilkct iviss min verkar be-
grinsande, men aivervintringen ar inte nigot pro-
blem. Koloradoskalbaggcn overvintrar som full-

biltlad ncdgrivd pa flera dccirneters djup och kla-
ral iivcn en kali vinter (Johansson 197,1). Frirn in-
vasionen 1972 fanns det. trots intcnsiv bevakning
och dito kemisk bekiimpning, vissa "rester" kvar
fram till 197-l (Grinstro 1975). Invasioncn 1983

var betydligt mindre och igtlc rum scnare pir sii-
songen an dcn uncler 1972 och iir dzirfiir mindrc
alarmerande. Invasionr:r av (lctta slag kommer
dock med stcirsta sannolikhct att atcrkomnra och
det finns all anlcdning att hchiilla cn hOg bered-
skap mot koloradoskalbaggen,

Ett slort tack riktas till Ulf Larsson vid Lantbruks
styrclscn. som st:illt uppgiftcr om forekomst och
fynd av koloradoskalbaggen till forfogande.
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dor och rikligt nrcd illustrationer varav minga
fargfoton.

Det borjade fcir civer -30 ir scdan. nar professor
Bertil Kullenberg sattc iging sina studier av

Opfi r1s-pollincring. Kcmistcn kom s6 sminingom
in i bilden och ett bchov av avancerad kemisk ana-
lys i kombination med beteendestudier i filt upp-
stod. Losningen blev uppfdrandet av Uppsala uni-
versitets ekologiska station iOlands skogsby som
invigdes 1963. Untlcr dc 20 ir som gitt har hlir

med Bcrtil Kullenbcrg som ledande gestalt ett
mycket framgAngsrikt arbete bedrivits. dAr under-
s(ikningar av gaddsteklars beteenden och de doft-
:inrncn som styr dessa starkt dominerat. Detta
lramgir ocksi av dennl skrift som utgivits i sam-
hand med stationens 20-irsjubileum och dir en

del av den senaste l0-&rsperiodens forskningsre-
sultat presenteras. Scx artiklar bchandlar relatio-
ncr mellan Ophrys oclt dess pollinatorer, 7 be-
handlar dotisubstanser hos huvudsakligen gadd-

steklar och bland de iterstiende 5 artiklarna iter-
finns en oversikt civer stalioncns historia och tdnk-
ta framtid samt en studic av l'dr:indringar i alvar-
vcgctationen.
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