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Sammanfaltning

Tallbarkstinkflyet, Aradus cinnamomeus, h^r
normalt en tvir-irig livscykcl. men i norra Skandi-
navien och norra Finland dr dcn tre-irig. Diir livs-
cykeln er trc-arig sA civerlappar de tre generatio-
nerna helt och vuxna djur forekommer varje ar.

Sd iir inte fallet diir livscykeln ir tvi-drig. och vux-
na djur forekommer har endast vartannat ir. Den-
na periodicitet hos tallbarkstinkflyet iir miirklig
setillvida att regionalt forekommer de vuxna och
reproducerar sig antingen pa udda eller jiimna Ar.
Bide i Sverigc och Finland si frirckommer vuxna
djur pl udda dr i tlcn sydviistra dclen, samt i ett
smalt blilte lings griinsen mot det tre-ariga omre-
det. Att generationcrna ar Atskilda niir livscykeln
iir tvi-6rig kan I'orklaras av att den ena kohorten
hindrar den andras tillvdxt genom att stimulera
tallens kemiska fcirsvar. I mer nordliga omreden,
ddr livscvkeln dr treirig, iir tallens kemiska frirsvar
ej lika efiektivt, och de tre generationerna kan
samexistera.

Rccension

Vdgtle, F. & Schuss, W. 19U5. Spiegelstcreoskop.
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Insekterna iir genom sin stora fdrgprakt och form-
rikcdom mycket lempade frir fotografisk avbild-
ning. Emellertid blir resultatct inte alltid det onsk-
vdrda, t ex kan bilden sakna djup cllcr djurets
kroppsform kanske inte framtrddcr riktigt. Vad
Inan da skulle behova iir ntgon slags tredimensio-
nell bild av objcktet. En sddan kan fis genom att
tvi fotografiska avbildningar av samma objekt,
tagna ur niigot olika vinklar, betraktas bredvid
varandra i ett s k stereoskop.

Stereobilder ir vanliga inom kemin cliir de pa ctt
enkelt satt kan iskidliggora kompliccrade struk-
turer. Flertalet av de zildrc stercoskopen kriiver
dock speciella bildformat och avstand mellan bild-
parcn. Dct av Vogtlc och Schuss konstruerade
spcgelstercoskopet g0r det m6jligt att betrakta
bildcr av alla format. frin smd papperskopior till

stora projicerade diabilder. Till spegelstcreosko-
pet medfriljer tre olika exempcl pi stereobilder
samt en kort handlcdning. Principen dr enkcl, vid
fotografcringen flytlas kameran i sidlcd 1i30 av av-
stendet mcllan motiv och film. Resultatet blir for-
vinansviirt bra, t cx vid avbildning av stora tjocka
vandrande pinnar i lrivverk, virtbekliidda paddor,
diiggdj urskranier. blommor m m. Beroende pi
kamerautrustning och fantasi kan det mesta avbil-
das for att betraktas tredimensionellt: detaljer av
insekter. enskilda insekter, insekter i parning,
grupper av insekter, biotoper cllcr landskap av
speciellt intrcssc frir olika artcr.

Fiir dcn som tbtograferar insekter (och natur-
ligtvis andra djur och vixter) iir detra spegelste-
reoskop ett ypperligt hjiilpmedel fdr ett elegant
iskidliggorande av motiven. Avcn inom under-
visning och forskning pi vira hcigskolor tordc till-
limpningar finnas.

Ulf Carlberg


