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Frfln det XXI Nordiska Entomologmiitet i Trondheim 1988

t)ct XXI Nordiska Entomologmotet h0lls pa Uni-
versitetet i Trondheim, Dragvoll 4-7 juli 1988 med
efterf<iljande exkursion till Dovrefjcll 8-10 juli.
Antalct deltagare var 43, ddrav 5 frin Danmark, T

frin Finland. I friin Island, 19 frin Norge. 10 frin
Sverige och I frin Frankrike. Diirtill kommer l5
rnedfdljande farniljcmedlemmar cllcr ledsagarc
som det heter pi norsk.

Totalt framfordes 27 foredrag inom sa vitt skil-
da omrdden som: 1) alpin/arktisk entomologi,2)
tropisk entomologi, 3) naturskydd/skogsentomo-
logi. .1) taxonomi. genetik, evolulion och medi-
cinsk cnlomologi. 5) etologi och 6) sinnesfysiolo-
gi. Prcsident fdr mrttct var John O. Solem, som
lillsarnmans nrcrl Kaare Aagaard, bjod pi ett in-
tressant och varicrat program fdr biidc deltagarc
och ledsagare.

Registrering och praktisk information avklara-
des under mdndagskviill 4 juli. Arrangrirerna bjod
pA en enklare miltid. Pi tisdagsmorgonen hdlsadc
Solem deltagarna vilkomna och forklarade mcitet
dppnat. Universitetets dekanus hiilsade alla viil-
komna till Trondheims universitet. Efter hiils-
ningar till arrangorerna fr6n dvriga entomologiska
foreningar i Norden vidtog fotografering.

Oppningsforcdraget holls av prof. Lauritz Som-
nrc. Oskr, som rcdogjordc ftir inscklernas anpass-

ning till hogtliillct. Han pekadc pi de cgenskaper
som kr:ivs for att insekten skall overleva dc
stringa betlngelser som rider idcn alpina miljon.
.liimfore lscr mcd arktiska artergjordcs. Den korta
och kalla sornrnaren inordiska hdgfjdll gijr att
minga leddjur krdver flera Ar for sin utveckling.
Fortiingd livscykel iir kiind hos flera vattenlevande
insekter. Trots liga temperaturer Ar flera arter
nattaktiva, vilket kan vara en mOjlig anpassning
fiir alt undga predation. Vidare tog Somme upp
nrorfologiska fiiriindringar, t ex tatare behiring,
vingatrofi och nrorkarc fdrgcr srrm cn anpassning
till det bistra klimatet.

Cisli Mar Cislason var den fdrste deltagaren
fran Island vitl Nordiska Entomologmotet. Vid
XXI mijtet var mcd andra ord samtliga nordiska
liinder representcrade f<ir forsta giingen. G. M.
Gislason hoppades att fler isl:inningar skulle kom-
lna till nesta mdte. I sitt foredrag gav han en hi-
storisk riversikt av entomologin pi lsland.

Kl 12 akte samtliga till ErkebispegArden diir
Trondhcims kommunfullm:iktige bjod pi lunch.

Programmet under tisdagseftermiddagen utgjor-
des for familjedeltagare av visning av Nidarosdo-
men och en rundvandring i Trondheim. Deltagar-
na itervdnde till Dragvoll och foredragen som be-
handlade tropisk entomologi. Ftir dessa svarade
huvudsakligcn K. E. Zachariassen, Trondheim,
och hans medarbctare, som under flcra ir studerat
ckologiska anpassningar till hrra omriden i Ke-
nya hos bl a skorpioner och skalbaggar.

Pa tisdagskvdllen bjods alla pi middag privat
hos arrangcirerna, halva gruppen hos familjen So-

lem och den andra halvan hos familien Aagaard.
Mat i overflod. trivsam stAmning med allseng av
"entomologiska visor" (t ex "Tordivelen og flua")
frin samtliga representerade liinder gjorde den
ljuvliga sommarkvillen till ett oforglomligt min-
nc.

Under onsdagen fortsatte ftiredragen. Familje-
dcltagarna hadc ett cgct program med bl a bittur
pa Nidelva. bcsdk pi Ravnkloa, tlvs Trondhe ims
fiskmarknad och Ringve musikhistoriska muss-
um. Bland de olika fciredragcn kan niimnas P.

Bagges, Jyviiskylii, som handlade om vattenkvals-
ter i sj<iar i nordligaste Finland. .1. tsocher, Kopen-
hamn, hade pA Gronland funnit rester av 120 skal-
baggsarter i en tve miljoner ir gammal geologisk
formation. Numera finns bara 33 skalbaggsarter
pi Grcinland. D. Refseth, Trondheim, hade un-
dcrsrikt den gcografiska utbredningen av flera ca-

rabider. H. Silfverberg. Helsingfors, fragade sig

varfcir si fi bladbaggar (Chrysomelidae) iir genu-

int arktiska. Endast elva arter lcvcr huvudsakligcn
inom den arktiska zonen. Andra familjer sisom
Byrrhidac. Carabidae och Staphylinidae har ctt
stort antal arktiska arter.

lnom avdelningen naturskydd/skogsentomolo-
gi fanns tre svenska bidrag. R. Pettersson. Umei.
berattade om sina undersokningar av utbredning
och habitatval hos skalbaggsfamiljen Pythidae.
Av de tre europciska arterna inom familjen iir P-vt-

ln depressus allmiin i hela Svcrigc rnedan P. ftol-
wersli och P. ablcticola endast finns pi ett fital lo-
kaler i Norrland. De tvi sistndmnda arterna be-
traktas som hotade.

I. Nilsson, Lund, hade undersokt jordlopare i
svdsvenska ckskogar och frirstikte forklara de oli-
ka arternas f<irckomst i relation till bestindsegcn-
skaperna. Av (). Hammarstcdt. l,und. fick vi vcta
mvcket om de i sddra Sverige smi spridda popula-
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tionerna av den starkt hotadc fjiirilen Parnassius
mnemosy e. For det enda taxonomiskt inriktade
foredraget stod prof. W. Hackman, Helsingfors.
Han utveckladc sina tidigare framlagda teorier om
systematiken inom Diptera utifrAn vingframkan-
tcns behiring. I detta ftiredrag koncentrerade sig
I{ackman pi familjen Syrphidae.

R. Mehl. Oslo, varnade oss f<ir fistingen Lrades
rlcinas, som kan <iverfora baktenen Borrelio. In-
Itktionen ger upphov till flera olika symptom mcd
viirk i leder och muskler samt feber. Forlamning
och hjrirtmuskelinflammation kan fcirekomma.
lnfektionen och symptomen fdrsvinner genom be-
handling med kraftiga doser antibiotika. En av
programpunkterna under onsdagen hette "lnsek-
ter og naturvcrn i Norden" ddr Kaarc Aagaard
presenteradc rapporten "Vern av insektsfaunaen i
Norden. Rapport fra komite ncdsatt av de Nordis-
ke Entomologiskc Foreninger" ( 19t38).

Vid kongrcssrniddagen pa restaurang Grenade-
ren pi onsdagskviillen hdll den fdr de kommande
tre Aren nyvalde presidenten, G0ran Andersson,
Gritcborg, ett uppskattat kiserande tal med detal-
jer frAn de olika foredragen. Vi hade fitt liira oss
mycket: pA hcigfjiillet skulle man vara hdrig och
vingl<is, men m0rk och ifall man liigger iigg skall
de vara fd. men stora och vid parning skall man lik-
som P arn a ssiu s mn e mos y ne s'aIA kyskhetsbiilte pA

honan. Uppgiften att drottningarna hos Formica
truncorum paradc sig 1,2 g6ngcr tyckte han var
miirklig. Hur biir dc sig it? I .2 ginger! G. Anders-
son avslulade sitt uncrhdllande tal med att tacka
vdrdarna for XXI Nordiska Entomologmotet fdr
dc vdlorganiserade och trevliga arrangemangen
och inbjcid alla ndrvarande till mote XXII, som

kommer att hillas nagonstans i Svcrige om tre er.
Exakt var kommcr att beslAmmas scnare.

Under torsdag 7 juli avhandladcs dmnesomri-
dena etologi och sinnesfysiologi, med bl a tre
svcnska bidrag. U. Carlberg, Nacka, holl tvA fore-
drag om vandrande pinnar (Phasmida). Ett av
dessa handlade om agglaggningsbeteende. vilket
ocksi var tcrnat fdr mitt bidrag om nattslendan
G I yp hotue I i us pe I I u<' itlus. T. Bollingmo, Trond-
heim, visadc en uppmirksammad videofilmse-
kvens diir den dominanta (alfa-)arbetaren hos
Bombus hypnorum et agg lagda av andra arbeta-
re. Pe sa satt kan alfa-arbetaren vid sidan om hum-
ledrottningen, fa ensamratt till produktion av ha-
nar.

Efter avslutningen pi torsdagseftermiddagcn
fortsatte de flesta till cxkursionsmilet. Kongsvoll
fjellstue i Dovrefjcll nationalpark ca l6 mil srider
om Trondhcim. Under de tre friljandc dagarna fri-
rctogs exkursioncr i Kongsvolls omgivningar, hl a

till Knutsho ( I 690 m o h). Till Snoheim alldeles
intill Snohctta (2 286 m ri h) kunde vi Aka med bil.
Under en av vandringarna fick vi tillfiille an se
myskoxar. Utanfcir nationalparken, specicllt
kvAllstid. kunde man se minga fjiirilssamlare jaga
med hivar.

Under srindagen l0 juli avslutades Aven exkur-
sionsdelen av XXI Nordiska Entomologmdtet.
Efter kifte till J. O. Solem att till honom skicka
manuskripten till fdredragen skiljdes deltagarna
efter en ofdrgkimlig sommarvccka i Tr6ndelag.
De presentcradc foredragen kommcr att publice-
ras i Fauna norvcgica Ser. B, hiiftc 1, 1989.
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