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absorberande verkan ar gynnsam i den kalla rnil―
j6n.Humlornas aktiva sisong maste vara minst

sa lang,att en ny generation hinner utvecklas i

samhanet och humlorna kan da“ ёrinte koncent‐

rera sin imago― pcriod till dcn gynnsammaste dc‐

len av sasongen sasom andra insckter Dct soci―

ala livct hos humlor ar ocksa mycket cnergikra‐

vande och ett effektivt naringssamlande ar vik‐

tigt. Den hё ga tcmperaturen hos nygmusklerna

ar viktig fёr humlornas aktivitet och aktiva hum‐

1。 r ar homeotcrma inom ganska vida granser

(HCinrich 1972). Den yviga harbeklldnaden och
den stora kroppcn ar andra viktiga varmebeva_
rande egenskaper.De nordliga utbredningsgran‐

serna av B.′ αρ′′αri″s och 3.″ ″グ′″α′′rrs fё uer i

Fennoskandien ungeぬ rjuli minads 16-14° C iso‐

termer. Dessa arter ar antagligen termorlla(sa_

som uppenbart ocksa 3. s″ ♭′′rrα″′′s och B.

C′′′
“

770α″′S),OCh annu relativt h6g medeltempc‐

ratur ar redan en begransandc faktor fё r dem.

Melanismens varmande vcrkan ar sann01lkt
gynnsam ocksa fё r dcssa arter atnlinstonc under

dcn svalaste delen av sisongen.

Vanliga klimatiska gradicnter korrelerar inte

mcd melanismfrekvenser hos B.力 ο″′ο″′″ i

sёdra Skandinavien(L¢ kcn 1973)Man kan dOck
f6revisa korrelation mellan varens langd(medel_

tal av svala dygn inenan 5-12° C)och melanis■ 1‐

frckvenser(Pekkarinen 1979), och under dcn
langa svala och soliga varperiodcn kan i vissa

kustomradcn mclanismens varmeabsorberande
vcrkan vara bctydelsefuli fё r drottningar. Den

polymorflska melanismen ar uppenbart balanse―

rad och det rlnns faktorer sonl stravar att bevara

ocksa liusa individer i polymorfiska pOpulatio‐

ner. Sadana kan vara fysiologiska, Inen ocksa

ckologiska, som t ex faglamas predation (Cf.
Haeseler 1975),daju humlornas uusa oCh brOkiga

偽rgcr kan vara battrc skydds‐ och skrackねrger

an enbart svart.

Fargtcckningens adaptiva betydclse ar uppcn_

bart stor fё r hunllor,Inen den kan vara ollka hos

olika arter och k6n Hanarna ar ofta mera vari―

erandc till ぬrgen och uuSare an hOnOr(drott‐

ningar och arbetare)och detta har sannolikt sam―

band incd hanarnas haploidi(Eickwort 1969).Da
hanarnas roll i samhallet ar mycket enklare an

honornas, ar det mttligt att sclcktionens tryck

mot hanarnas fenotyp intc ar sa strang SOm mot

honornas. Hanarna av B. ′′cο″Ir″ ar myCket
varicrandc till lhrgcn och frekvenser avぬ rgfor―

mcr varicrar i olika delar av Fennoskandien

(Pekkarinen i979).Dessa fargformer ar kanskc
intc som sadana adaptiva, mcn dc kan dock ut―

trycka fysiologiska skillnadcr och olika klimatisk

adaptabilitet inellan olika lhrgformer(cf.Halkka

ct al. 1967).
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Sammandrag av ёvriga fbredrag

Lindskog,Pcr:Divcrsiflcringsm6nstcr och biogeografi hos boreala och arktiskt― montana artgrupper

av strandstinkflyn(Het.,Saldidac)

Den gangse metoden att fё rklara ursprunget  ifragasattcs har. studier av vikaHansm6nster

och utbrcdningen av nordliga,kaHadapterade in―   och fylogenetiska siaktskapSfёrhallanden (vi‐

scktgrupper pHInart utifran pleistocena skeenden   kariansbiogeografl) bё r tillata en grundligare



analys av denna faunas ursprung och historia.

Dessa synpunktcr utvecklas har pa basis av
skinnbaggsfamiben saldidac,som uppcnbarligcn

har ett laurasistiskt ursprung. Det framhalls

bl a att de asiatiska hёgbergsarterna av slaktet

C力 J′οχα″′力〃s harrOr frin ursprungligcn varma―

daptcrade paleogena fё regingarc, vilka utvec―

klats in situ till dc nuvarandc hё gbergsformcrna

宙d de tcrtiara bergskedJeveckningarna.Sα ′d″′α

ο′r力ο(:カメ′α‐gruppensё nderfraleritvavikaricrande

fyletiska linier, dCn eurasiatiska ο″ルοc力〃α―

lirjcn, som ar knutcn till de tcrtiara bergs―

systemcn(Alpid― Himalaya komplexet),oCh den

asiamenkanska″οわゴ′Js― linien.Den ursprungliga

splittringen i dcssa linJer kan sparas tillbaka till
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(Paleo)Asien och de miocena bergskedjeveck-
ningarna. Europas f<irening med Asien under
miocen i och med sammandragningen av Te-
thys-havet och sammanldnkningen av de terti-
dra bergssystemen fciljdes av en spridning till
Europa. Huvudslutsatsen dr att pro- och epi-
generativa (ursprungliga och recenta) orsaker
till utbredningen av boreala och arktiskt-montana
saldid-grupper kan identifieras och separeras
och att huvudmcinstren i dessa gruppers differ-
entiering fastlades under miocen.

(En utf<irlig presentation av detta fciredrag
kommer att publiceras i Ent. Tidskr. l0l,
hrifte l).


