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rika smi larvakvarier i Rang utan att veta eller sdka ta reda pe,
med vilka systematiska enheter han arbetade. F<irst llngt senare vid
ett ganska Iramskridet stadium av unders6knhgen Agnade han sig
et den systematiska sidan av saken. Den metod, han tilldmpade, fir
naturligtvis ses mot bakgrunden av hans allt tiverskuggande intresse
f6r biologiska studier, inftir vilka systematiken och litteraturstudierna
titl en biirjan {ingo trdda i bakgruaden. Som en vinst av hans metod far
man viil rdkna den enastiende Iriskhet, som ofta pr?iglar hans skrifter.

lVesenberg-Lund var som bekant icke endast entomolog. Han var
framftirallt en av sin samtids mest framstiende och allsidiga limno-
loger pi det biologiska omridet; med den kemiska och fysiska sidan
av limnologien sysslade han ej mycket, ehuru han even der och pe
det kvartergeologiska omridet utgivit negra arbeten. Daremot hade
han ur biologisk s5mpunkt arbetat med sa gott som alla sdtvattnets
djurgrupper, och i Hillerddtrakten hade han en rikedom pi sj6ar,
dammar och kirr av menga olika t1per, som utgjorde ett utmerkt
fdlt {6r olika studier. Serskilt vert att nimnas iir hans stora, klas-
siska verk rPlankton investigations of the Danish lakesr i tvi stora
band p5. nii.ra 7oo sidor (r9o4-o8), vilka unders6kningar lade grunden
till den bekanta, fort{arande mycket omdiskuterade men intressanta
Oswald-Wesenbergska svdrteorin, vidare,rContributions to the Biology
and Morphology of the Genus Daphnia with some remarks on Heredityr
(rqz6) pn ca r5o sidor samt det lika stora arbetet ,Contributions to
the Biology of the Rotifera, (1923). Han har dessutom arbetat med
protozoer, hydrozoer, nematomorfer, trematoder, mollusker, batrachier,
alger och fanerogamer. Att nemra iir ocksi hans under senare fu stora
intresse Idr Iigtar, dar han pi figelskyddets omride genom skrifter
och radioftiredrag haft stor betydelse. Mycket v[rdefull iir iven hans
bearbetning av rotifererna i Kiilenthals Handbuch der Zoologie. Att hiir
upprakna alla hans icke entomologiska arbeten skulle fdra fdr langt.
Den intresserade hlnvisas till hans skriit rDet ferskvandsbiologiske
Laboratorium gennem 40 Aao (r94o).

Wesenberg-Lund var icke en torr f6rfattare. Hans skrifter utgiira
tvairtom alltid en mycket stimulerande liisning. Alltid framlyser hos
denne naturpoet hans stora kerlek till naturen. Sarskilt minns jag
hur hans rlnsektlivet i ferske Vande,r verkade som en uppenbarelse
f6r den, som hade sina intressen et det hiltet. Den gav mycket mer
dn andra liknande verk. Jag minns ocksd med vilka stora ftirvdnt-
ningar jag antog min vdrderade larare prof. Axel Wirdns anbud att
bli Wesenberg-Lunds assistent, fiirhoppningar, som snart tillfullo in-
friades. Redan dessfd,rinnan hade jag list flera av hans skrifter, vilka
pe mig gjort ett outpl5.nligt intryck. Jag er djupt tacksam fdr det
ir jag fick tillbringa hos denne inspirerande forskare, en tid, som
alltid kommer att st6. Icir mig som en av de intressantaste och mest
givande periodema i mitt liv. O. Luttd.blad..
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Tionde nordiska entomologmiitet i Stockholm
r3-rj jwil ry57.

En redogiitelse.

Av

GUNVOR HERNE NORDLUND

Sedan det nionde nordiska entomologmtitet hallits i Oslo rg53 och
de bada narmast firregaende mdtena egt rum rg5o i Kopenhamn och 1947
i Helsingfors, hade turen kommit till Entomologiska Ftireningen i Stock-
holm att 1956 arrangera det tionde nordiska entomologm<itet. Ftirbe-
redelser h?irf6r vidtogs, men det visade sig av olika skiil, bI. a. med hinryn
till andra konferenser, svert att finna en f<ir alla ber<irda entomolog-
Itireningar hmplig tidpunkt fiir majtet under sommaren 1956. Mdtet
uppskttts dnrfor till 1957.

I januari rg57 utsiindes inbjudningar ti1l <ivriga nordiska entomolog-
f<ireningar till ett mdte i Stockholm under tiden r3-r5 juni 1957 och en
omedelbart diirefter f<iljande fyra dagars exkursion till Blekinge. Preli-
minirt anmilde sig ca 16o personer till deltagande i m6tet. En del av
dessa kunde emellertid ej fullfdlja sina planer och den definitiva deltagar-
fiirteckningen kom att upptaga fqande rro personer.

Deltagare i det tionde nordiska entomologmtitet:

Frln Dalrmark:

Brandegird, Jens, Lektor, Dr. phil. Egernvej 73, Kobenhavn F.
Brendegird, Augusta, Fru.
Nielsen, Aaker, Dr. phil. Zoologisk Museum, Kobenhavn.
Peters€n, Borge, Ca.nd. mag. ologisk Museum, Kdbenhavn.
Suenson, Gudrun, Fru. Gardes Alli 6, Hellerup.
Suenson, Grethe, Frtiken.

Ftar! Finlend:

Ekbom, Pehr, Fil. mag. Museigatan 33 A Z, Helsingtors.
Ekbom, Hedda, Fru.
Ekholm, Svante, Agronom. Storsvdngen 17 A, Helsing{ors
Hackman, Walter, Docent. Parkgatan 5, Helsingfors.
Hell6n, Wolter, Fil. dr. Auroragatan r8, Helsinglors.
Entot ol. Ts..|rs.78. H. L rg;z
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HellCn, Mary, Fru.
Juutinen, Paavo, Dr. Unioninkatu 4o A, Helsingfors.
Kangas, Esko, Professor. Piblajatie 49 B, Helsingtors.
Kangas, Eila, Fru.
Kivirikko, Erkki, Fil. mag- Nervandergatan rr, Helsing{ors.
Kivirikko, Eila, Fru.
Krogerus, Harry, Fil. &. Mannerheimvigen 25 A., Helsing{ors-
Krogerus, Brita, Fru, Fil. mag.
Lankiala, Eero, Med. dr. Runebergsgatan 47 A, Helsingfors.
Lankiala, Elssi, Fru.
Lindeberg, Einar, Fil. mag. Eriksgatan 14 B, Helsingfors.
Lindeberg, I-aila, Fru.
Nybom, Ola, Dipl.ekon. Imatrankoski.
Nyluad, Oskar, Lektor. Museigatan 15, Helsing{ors.
Nylund, Dagmar, Fru.
von Schantz, Max, Fil. Iic., Provisor. Munksniis Gruadvdgen rz, Helsiug-

fors.
von Schantz, Hillevi, Fru.
Thuneberg, Erik, Kommunlikare. Joutseno.
Thuneberg, Marita, Fru.
Wellenius, Otto, Overhkare. Pohjolagatan 4o, Helsingfors/Kottby.

Fdn Norge:

Bakke, AlJ, Cand. real. Zoologisk Museum, Oslo.
Knaben, Nils, Fd,rstekons€rvator. Z,oologisk Museum, Oslo.
Knaben, Gunvor, Fru, Mag. scient.
Llmgnes, Rasmus, Dr. phil. Invik pt Sunnm6re.
L1'ngnes, Kristine, Fru.
L6ken, Astrid, Konservator. Zoologisk Museum, Universitetet, Bergen.
Opheim, Magne, Ingenj6r. Zoologisk Museum, Oslo.
Sundby, Ragnhild, Cand. real. Zoologisk Laboratorium, Blindern.

Frln Svetige:

Ahlberg, Olof, Fil. lic. TegnCrgatan 57, Stockholm Va.
Ahnlund, Knut, Docent. Sveaviigen r3o, Stockholm Va.
ddin, Ellen, Frdken. Mlsvigen rr, Niisby'park.
Ander, Kjell, FiI. dr. Daamarksgatan 4 E, Linkttping.
Ardii, PauI, Fil. tL. Zoologiska Institutionen, Lund.
Brammanis, Leo, J,i8:m,istare. Holnglrdsviigetr 4, Teby.
Brammanis, Emilia, Fru.
Brinck, Per, Docent. Zoologiska Institutionen, Lund.
Brinck, Gunvor, Fru.
Brundin, Dagny, Fru, Fil. mag. Martinvegen 5o, Bromma.
Bryk, Ella, Fru, Dr. med. I-ostigen r, Solna 7.
Butovitsch, Viktor, Professor. Bandrgatan 8r, Stockholm O.
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Butovitsch, Lisa, Fru.
Cederholm, Lennart, Fil. mag. Zoologiska Institutionen, Lund.
Coulianos, Carl-Cedric, Assistent- Zootomiska Institutet, Ridmansgatan

70 .4., Stockholm va.
Dahl, Christine, Fil. kand. Zoologiska Institutionen, Lund-
Eidmann, Hubertus, Dr. phil. Statens Skogsforskningsinstitut, Stock-

holm 5r.
Eidmann, Birgitta, Fru.
Flensburg, Tom, Fil. mag. Tegn6rgatan 57, Stockholm Va.
Forsslund, Karl-Herman, Docent. Statens Skogsforskningsinstitut, Stock-

holm 5r.
Granberg, Ivar, TrddgArdskonsulent. Karlskrona.
Grill, Claes, Lasarettslakare. Centrallasarettet, Boras.
Gyllensvird, Nits, Overlikare. Centrallasarettet, Karlskrona.
Hanson, Bror, Preparator. Riksmuseum, Stockholm 50.
Hanson, Ingrid, Fru.
Heqvist, Karl-Johan, Amanuens. Statens Skogsforskningsinstitut,

Stockholm 5r.
Heqvist, Margit, Fru.
Jansson, Anton, Fil. dr. Sturegatan 52, Orebro.
Kjellander, Eric, Fil. kand. Riksmuseum, Stockhokn 50.
Klelbeck, Einar, Liroverksadjunkt. Vasatatan 35, Falun.
Klefbeck, Dagmar, Fru.
Kudins, Leons, Herr. Kvamgatan 23, Falun.
I-andin, Bengt-Olof, Fil. kand. Z-oologiska Institutionen, Lund.
LarsCn, Ossian, Docent. Bohusviigen 4, Lund.
Leiler, Tor-Erik, Overpostexpeditdr. Kammakaregatan 9, Stockholm C.
Leiler, Karin, Fru.
Lekander, Bertil, Fil. dr. Hjiilrnarsviigen 4r, Johanneshov.
Lekander, Marianne, Fru, Fil. kand.
Lindgren, Lennart, Fil. mag. Grelturegatan 7o, Stockholm O.
Lindgren, Svea, Fru.
Lindroth, Carl, Professor. Zoologiska Institutionen, Lund.
Lindroth, Gun, Fru.
Malaise, RenC, Fil. dr. Hersby'vngen r, Lidintti.
Malaise, Ebba, Fru.
Mathlein, Rolf, Fil. kand. Statens Vextskyddsanstalt, Stockholm r9.
MiiNow, John, Fil. kand. Statens Vextskyddsanstalts Filial, Akarp.
Nilsson, Bdrje, Agronom. AB Svenska Shell, Stockholm r9.
Nordlund, Stig, Howettsassessor. Angkirrsgatan 4, Solna.
Nordlund, Gunvor Herne-, Fru.
Nordstrtim, Frithiof, Fil. dr. Kuagsholmstort r, Stockholm K.
Nordstrdm, Gerda, Fru.
Nyholm, Tord, Fil. lic. c/o Berggren, Drottninggatan rr4 B, Stockholm

Va.
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Olsson, Axel, Folkskollirare. Folkungagatan 146, Stockholm S0.
Olsson, ELsa, Fru. Kvarngatan 23, Falun.
Persson, Per Inge, Assistent. Zoologiska Institutionen, Lund.
von Rosen, Hans, Agr. lic. Statens Vextskyddsanstalt, Stockholn r9.
Stenmark, Arnold, Fil. mag. Statens Viixtskyddsanstalt, Stockholm rg.
Stenram, Hikan, Fil. kand. Zoologiska Institutionen, Lund.
Suatlholm, Arne, Tandldkare. Landbrogatan 25, Karlskrona.
Svensson, Ingvar, Jigmdstare. 0stersl6v.
Torstenius, Stig, Advokat. Celsiusgatan 7, Stockholm K.
Torstenius, Margaretha, Fru.
Trottestam, Olle, Studerande. Sollerdvegen 40, Bromma.
von Wettstein, Sigrid, Fru. Nora torg 2 A, Danderyd.
Widenfalk, Rune, Posttjensteman. Domkyrkoesplanaden 3 B, ViisterAs.
Widenfalk, Gunn, Fru.
Wir6n, Einar, Fil. dr. Stora Orseter, At,.idaberg.
Agren, Olof, Civilingenjor. Saltsiovaigen rr, Liding6.
Agren, Martha, Fru.
Aman, Erik, f.d. Landssekreterare. Neglingevagen r7, Saltsj6baden.
Amar, Greta, Fru.

Di de flesta m6tesdeltagarna frin grannlAnderna skuUe adanda till
Stockholm redan onsdagen den rz juni, hade verdftireningen pl kvillen
samma dag anordnat ett enkelt samkvim pl. Skansens Nyloft. Ett go-tal
mdtesdeltagare infann sig till samkvemet. Den gemytliga stamningen
under kvdllen bidade gott 16r den fortsatta samvaron.

Dagen diirpi, torsdfuen den 13 juni, kl. ro samlades mti tesdeltaga-iIn!'r';l:f ."'d'"
i Hdgre alknenna l'droverket fdr flickor pi Norrmalm, dir alla Idrhand- -'
lingar under mdtet skulle iga rum. Ordfdranden i organisationskommit-
tdn fil. lic. Olof Allberg dppnade mdtet med fdljande ord: A ,,riinr sam-

Dlina damer och herrar! 
ma riide'

Pi Entomologiska Fdreningens i Stockholm viiEnar ber jag fe heba
Er alla varmt och hjerttgt velkomna till det tionde nordiska entomolog-
miitet, som i dag tar sin b6rjan. Det dr med stor gEdje och tillfreds-
stillelse vi ser, att sa miaga av entomologema i vAra broderlinder - i
Danmark, Finland och Norge - har velat och kunnat komma tilbtedes.

En sirskild velkomsth?ilsnint ber iag fA rikta till kanslirldet Tiger-
ski6ld, som representerar Kungl. Jordbruksdepartementet, utan vars
kraftiga ekonomiska st6'd det skulle varit oss omdj[tt att anordna detta
mdte, och vidare direktdren Hermal Twede, vilken representerar Fdr-
eningen B.M.L., som likaledes pl ett storartat sett har understdtt oss och
satt oss i stend att te detta mtite en, som vi hoppas, vdrdig ram. Ehuru
vi tidigare har muntligt ti.tl Herr Statsrldet och skriftligt till B.M.L;s
sekreterare framftirt virt tack fiir deras intresse och vilvilja, vill jag hiir
enyo ge uttryck at Entomologiska Fdreningens stora tacksamhet.

Entornol.Ts. Arg. Z8- H.4, rgs7
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StAende. Bakre raden (fr. waDster): W. Hackman, fru Brinck, tru Llrgnes, T.
Flensburg, P. Butovitscb, P- Ekbom. R. L),ngnes, Iru LindSren, E. wtuCo, L.
Lindgren, L. Kudins, P. Britrck, R. trtalaise, K-H. Folssluod, J. Miihlow, H. Twede,
T. Nyholm, O. Nylund, O. Agren, K-J. HeqIist, B. Nilsson, X. AhnluDd, O. Trot-
testam, w. Helldn, B. I-ekander, L. Cederholm, E. Aman, J. Brendeglrd, M. v.

Schantz, P. Juutitren, E. Lindeberg, P. E. Persson.
Fremre raden (fr. venster): E. Klefbeck, N. GyleDsverd, fru \\'idenfalk, fru v.
$:ettstein, L. Brammanis, O. NelleDius, O. \ybom, H. Krogerus, O- .{blberg, O.
Irrs6n, E. Katrgas, E. Thuneberg, fru Thuieberg, fru Olsson, E. Icvtikko, fru

Icvirikko, .{.. Nielsen.

Sittatrde- Bakre raden (fr. v?inster): Iru Iriler. Iru Amaa, fru Nybom. fru Hell€n,
fru SueDsoo, fru AgreD, R. Sundby, fru Bryk, Irk. Suelsotr, fru BruDdin, fru Brande-
gArd, G. Heme Nordlund, fru v. Schantz, fru Butovitsch, fru Kangas, fru Nylund,

fru Ekbom, {ru Krogerus.
framre ladetr (fr. \'anster): T-E. I-eiler, H. Stenram, Ch. Dahl. .4. Iltken. B. Harson,
H. Eidmatrn, B. Petersen, A. Bakke, BO. t2ndin, S. Ekholrn, V. Butovitsch, R.

$idenfalk, P. Ard6.

Entomologiska Fdreningen bjuder Er all.a ett varmt och uppriktitt
valkommen.

Jag vill h;ir erinra om att det i dag er nastan jdmnt 34 6r, sedan Nor-
dens entomologer her i Stockholm fdr ldrsta giingen samlades tili gemen-
samma ftirhandlingar. Det var nemtgen den 29 och 30 juni 1923, som
detta I6rsta nordiska entomologmdte igde mm. Det h<tlls under blyg-
F.,ltotnol. Ts. .1rg.78. H. t, 1957
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samma och anspreksldsa former. Det reknade 34 deltagare - 4 frAn
Danmark, r frin Norge, 5 fr6.n Finland och de <ivriga z4 hi'r ifrin Sverige.
Av dem, som di var med, har m6oga nu skilts hadan. Bland dem vill
jag sarskilt nlimna larer J. P. Kryger, doktor E. Bergroth, professorerna
Christoffer Aurivillius, Ivar Trdg6ldh och N. A. Kemner, docenten Si-
mon Bengtsson, doktorerna John Peyron, Abraham Roman och Pau.l
Spessivtseff samt artisten Darid Ljungdahl. De er borta, men deras
minne ler.er och skall leva.

Bland de i dag nirvarande ar det - utom jag sjilv - blott en, som
var med redan den gangen, namlgen Entomologiska Ftireningens heders-
ledamot och fdrre ordf6rand.e, professor Albert Tult6ren. Det er oss ser-
sk t ke.rt att se honom hos oss drrn i dag.

Lrnder de ir som har g{tt efter det fdrsta stockholmsmotet har 8 m6-
ten agt rum, vid vilka Nordens drriga entomologiska fdreningar i tur
och ordrring har statt fiir verdskapet. Dessa mtiten har alla varit anord-
nade och blivit genomfdrda pa ett storartat och gliinsande satt och har
dS.rtill priiglats av det, som f6r oss hor tilt det mest dyrbara och ornist-
liga - en levande kinsla av nordisk gemenskap och samhdrighet, och
detta inte enbart i ver vetenskaps tecken. F6r dem som har haft lyckan
att vara med om dessa mdten, har de diirf6r blivit idel ljusa och angenima
minnen.

NAr nu vi i den stockholmska fdreningen gAr till vArt varv som aJrord-
nare av detta mtite, det tionde i ordningen, har det varit var strevan
att sa gott vi fdster och f6rmir, uppritthllla och ftira vidare de vackra
traditioner, som har utbildats. Hur vi lyckas diirmed, flr de kommande
dagama utvisa. Vi vigar dock hysa den forhoppningen, att detta mdte
skall tika vira kunskaper och vidga vlr s5m pii en del av de miLnga intres-
santa problem, som entomologien st?iller oss infdr och - icke minst -sterka och befasta de tamla goda, personliga vinskapsbanden mellan
Nordens entomologer.

Med dessa ord fiirklarar jag det tionde nordiska entomologrndtet tipp-
rat.

Lic. Ahlberg uppliste vidare ett telegram frAn Entomologiska F6r-
eningens i Stockholm ordf6rande, professor Lars Brundin, vilken be{ann
sig pi. forskningsresa i Canada och frln sin undersdkningsstation i Rocky
Mountains sende mtitet sina vi.lgAngsdnskningar.

Enligt det fdr mdtet uppgjorda programmet skulle f<irhandlingarna
Idrsiggi dels vid alLnanna sammantr6den, dels inom tvi skilda sektio-
ner, niimligen en fdr teoretisk och en f<ir praktisk entomologi. Till pre-
sidium vid de olika sammantradena valdes enheUigt:

fid de allmdnna sammantradena

ordftirande: Fil. dr Harry Krogerus
sekreterare: Fil. lic. Tord Nyholm

E*omol. Ts. Arg.78. H.4, t957
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Vid teoretiska sektionens sammantreden
ordJtirarde: e.m. 13.6. Dr. phil. Anker Nielsen

f.m. 14.6. Fil. dr Wolter HellCn
e.m. 14.6. Cand. real. Ragnhild Sundby

sekreterare: Fil. mag. Tom Flensburg.

Vid praktiska sektionens sammantriiden
ordfd,rande: e.m. 13.6. Cand. mag. Borge Petersen

f.m. 14.6. Professor Esko Kangas
e.m. 14.6. Fdrstekonservator Nils Knaben

sekreterare: Fil. dr Bertil Lekander.

Det almenna sammantredet fortsatte harefter under ordfdrandeskap
av dr Harry Krogerus. Denne fram(tirde f<irst en hilsning till mdtet
frin sin fader dr Rolf Krogerus och tiverliimnade sedan ordet till lic.
Al berg, som hrill fdljande fdredrag:

Or, nirgrd b.ldrdd. tilldhningdr i dca soctsba h*htfauaan.

Intet omrade inom zoologien erbjuder ett lika omfattande studie-
material som entomologien. Redan ett dverslag av antalet hiir i Sverige
funna insektarter ger vid handen, att vi har inemot rTooo arter, dvs.
ndra 3 gdnger si. minga som alla andra svenska djurarter tillsammans,
och pi nigra fi undantag ner maste de anses fullt infdrlivade med den
svenska faunan. Detta antal 6kas sakta men sekert. Jat rdknar di natur-
ligtvis inte med den tikning, som beror pi att redan befintliga arter
uppdelas i flera, den er iu snarast att betrakta som rent bokfdringsmessig,
utan jag tanker pi den verkliga tikning, som kommer till stend tenom
att nya arter invandrar eller inf6rs hit frin andra h6ll. Visserligen hinder
det ocksa att sdllsvnta arter ddr ut, men den ddrigenom uppkommande
minskningen er fdrsvinnande liten i jdmldrelse med den tikning, som
oavlitligen sker.

Om vi bortser frin sidana fall, dir en art fiirsvinner pA gn:nd av en
enda tiU utrotning driven insamling eller diirmed jemldrliga fall, sA ir
det ju fremst de minst anpassningsdugliga artema, som lattast dukar
under, om miljtin f<ird.ndras, och - tvertom - 

ju sttjrre anpassnings-
fdrmiga en art har, desto lettare herdar den ut aven under vidriga fdr-
hillanden.

Stor anpassningsfiirmaga i fdrhaUande till klimat, niiring osv. iir ocksi
utmirkande frir sidana arter, som ir stadda i spridning och m.l.m. snabbt
vidgar sitt utbredaingsomrAde. Man kenner minga sidana arter, och i
minga fall - framf6r allt di det dr fr.iga om arter, som er {arliga skade-
djur, sirskilt pi vira kulturvixter - folis deras framryckning med stor
och oavlAtlig uppmerksamhet. I Europa iir det den europeiska vext-
skyddsorganisationen, EPPO (European and Mediterranean Plant Pro-

F,ntotrrol. Ts. -frg.28. tl. 1, r95Z
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tection Organisation), som svarar ftir denna dven akning och som regel-
bundet utsdnder rapporter om farliga skadedjurs upptri&nde i Europa,
och dessa rapporter kompletteras med utf<irliga biologiska data i den
min s6dana blir kdada. Denna EPPO:s vamingstjenst setter varje land
i stand att redan pi tidigt stadium vidtaga de matt och steg, som kan
anses erforderliga.

I friLga om artemas spridning frin vd.rldsdel till vdrldsdel har vi iiver-
huvud tatet bara att rakna med passiv itverfSring, varvid minniskan
sig sjiilv ovetande m6jliggiir traasporten. Frin land till tand inom en och
samma kontinent ddremot sprider sig menga arter dven aktilt, men even
i detta fall maste man alltemellanet rikna med starka inslag av passiv
spridning, t. ex. med stark vind, vattendrag, figlar osv.

Klimatet h6r i Norden utmdrks ju av lAnga och kalla r.'intrar och - i-n
viktigare - av korta och relativt kyliga somrar, och skyddar oss diir-
igenom mot invandring av minga starkt vermedlskande arter, men det
kan tyviirr inte skydda oss mot alla. Minga sydliga arter har visat sig be-
sitta en fiirvinansvert stor anpassningsfdrmiga och sprider sig m.l.m.
hastigt normt i Europa och kommer viil snart nog att liksom menga
ftire dem visa sig 6ven hiir hos oss. Under detta sekel har r-i iitt in 6t-
skilliga nya och slmnerligen ovdlkomna arter, sesom t.ex. blodlusen
(Eriosona lanigerum), vars utbredning lycklktvis kunnat hejdas - som
det tycks ganska effektivt - och kdrsbersfhga.n (Rhagoletis cerasi),
som ty'verr har spritt sig till vitt skilda delar av GOtaland och Svealand.
Blodlusen, som hiir hemma i Nordamerika, har redan i r7o ir, dvs.
alltsedan 1787, funnits i Europa. Hiir i Sverige uppenbarade den sig
inte ftirren i b<irjan av detta sekel men f<irsvann redan under den fdrsta
vintem. r93o visade den sig pe nltt - det var i Malmd och nu inte
bara stannade den kvar utan hann ocksi sprida sig vidare, huvudsak-
ligen i Oresundstraktema, innan man lyckades hejda den. Den har seder-
mera kunnat hillas instdngd inom ett ganska vel betriinsat och inte
alltftir stort omride i vdstra Skine. Man kan dirfdr hysa vissa fdrhopp-
ningar om att det skall bli miijligt att sA sminingom helt utrota den.
Detta er f.d. ett av de fa fal, da man malmedvetet inriktar sig p6L en
firllst?indig utrotning av ett skadedjur. - Krirsbiirsflugan kan ju inte
egentligen segas vara en f6r virt land ny art, eftersom den faktiskt har
funnits har i lingliga tider i bir a"* Berberis och vissa Lonicera-arter,
men det rider intet tvivel om att det skadedjur, som btiriade upptrada
hiir i b6rian av rg3o-talet, var en s6derifrin inf6rd ras av denna art, som
i motsats till den gamla svenska rasen hade specialiserat sig pe kdrsbdr.

I dessa dagar 5r det framfiir allt 5 insektarter, r'ilkas spridning inom
Europa meste vecka oro even hos oss. En av dessa arter ar, som alla vet,
koloradoskal b agge n. Dess spridlingshistoria torde emellertid vara
se alment bekant, atminstone i stora drag, att jag inte anser det behttv-
ligt att her saga nagot om den. De iivriga 4 dr San Josd-skdldlusen
(Q a adr aspitliolu s p ernd cio sus), m e d e I h a v s f r u k t Il t g a t (C eratiti s capi -
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lzJc), ame ri kanska bjtirrspin n aren (Hyphanlria cunea) samt j apan-
b a g g er (Pof illi a j aponical.

San J osd-sktild lusen h6r sannolikt hemma i nordligaste Kina. I
varje fall lever den ddr pi vilda pomaceer, som f<irekommer ymnigt i de
kinesisk-sibiriska grinsomridena, sarskilt i Amuromridet och i Jablo-
noibergen. Fr6n Kina kom den till Japan kort fdre sekelskiftet - sa litt
man vet fanns den inte ddr ftire 1896 - men redan i bdrjar av r87o-
talet hade den nitt fram till Californien, 1893 till Virginia och kort der-
efter till Canada. I b<irjan av virt sekel kom den till llellan- och Syd-
amerila, till Australien och Nya Zeeland samt till Nord- och Sydafrika.
r93r antraffades den ftirsta gA.ngen i Europa, niimligen i Wien, och de
efterforskningar, som dl gjordes, ledde till uppteckten av en mycket
almen fdrekomst i trakten kring Szegedin i Ungem, diir den miste ha
Iunnits atminstone sedan 1928. I Algeriet hade den blivit mycket allman
redan fdre f<irsta virldskriget, men det var dock fdrst i slutet av 3o-talet,
som den kom till Frankrike, och det dr sannolikt derifran den sedan har
spritt sig titl Schweiz och till Sydtyskland, dlir den nu ftirekommer all-
ment pe en del hill, sirskilt i Heidelbergtrakten. Och spridningen fort-
satter altiemt, alla motatgiirder tiU trots.

San Josd-sktildlusen har en del minst sagt otrevliga egenskaper, som
har gjort den allmiiat fruktad. Den er fiir det fdrsta mycket polyfag och
angriper en stor mengd trad och buskar, deribland alla vara frukttred,
evensom hagtorn, r6nn, oxel, proppel och selg samt rosenbuskar, vin-
birsbuskar, oxbit (Cotoneaster) m.fl. Vidare fdrdkar den sig mycket
snabbt och lcirorsakar dessutom en mycket allr.-arlig men till sin natur
fdga kiiad fdrgiftnhg hos sina vardvexter. Denna fdrgiftning, som bl.a.
]ttrar sig i en stark rddfargning av kambievdr.naden kring de angripna
st{.llena pa stammar och grenar, leder till att de angripna triden och bus-
karna diir redan efter naEra fi er. Sarsk t kenstga tycks r-inbiirsbuskarna
vara, vilket kan belysas med nigra siflror friLn Heidelbergomridet. 19146

fanns ddr nigot mer an r 75o ooo sidana buskar, men tvi ir senare hade
deras antal sjunkit till endast omkring 725 ooo. Mer en r million buskar
hade genom sk<ildlusens angrepp fiirgiftats och ddtt pe blott tve ers tid.

Det ar diidtir inte ftirvinande, att man tiverallt gtir stora anstriintningar
ftir att hindra San Josd-sk<ildlusens vidare spridning - en uppgift, som
tyvarr fdrefaller hopplds.

Pi angripna frukter er det visserligen ingen stdrre svarighet att upp
tecka skdldlusangrepp, vare sig det nu ar San Josi-skdltllus eller inte,
ty dar sk6ldlusen satt sig Iast, uppstar det i allrnainlet en ganska itigonen-
fallande r6'd eller brunaktig fliick av naEra millimeters storlek. BetydliSt
sverare er det ddremot att 'rpptacka de skoldliiss, som har satt sig fast
pa stammar och grenar. D:ir bildar de sme knottror, som ganska snart
fir samma firg som barken, och som det fordras skarpa och tretrade
6gon f6r att upptecka. I en importsdndning pi hundra- eller tusentals
frukttradsgrundstammar kan det selunda finnas itskilliga, som ar skdld-
Etttotnol. Ts. .1rg.78. H. t,I95?
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lusangripna, men som undgir upptackt vid den rutinmessiga stickprovs-
kontrollen. Och tf'arr visar erfarenheten, att det just ar med grund-
stammar och liknaade, som San Jos6-sktildlusen framfdr allt sprids.
Eftersom vi inte anser oss kunna undvara utlendskt ftiridlingsmaterial
(grundstammar osv.), er det inte troligt, att vi i liingden med nuvarande
resurser skall kunna hindra, att San Jo#-sk6ldlusen kommer in i landet.
Och her torde den ha stora m<ijligheter inte bara att hela sit kvar utan
ocksi att sprida sig. Det uppges nimligen att den, vad klimatet betre.ffar,
inte er mera fordrande dn kommasktildluser. (Lefid.osafhes ulmil,
som fitrekommer enda uppe i Norrland.

Nesta art, bland dem som vi f.n. har anledning att frukta, ir medel-
havs fruk t flugan. Den harstammar fran Vastafrika och fanns i Spanien
redan r84z . Fastiirr den sedermera har blivit spridd tiver hela medelhavs-
omridet och d.ven till andra vdrldsdelar, ansig man dnda till fdr nigra fi
ir sedan, att den knappast utgjorde nigon fara fdr Central- och Nord-
europa. \risserligen fijrekom den i Paris - den kom dit redan r89g - men
denna fdrekomst ansAgs vdl mest vara det undantag, som bekrdftar regeln.
Under 3o-talet konstaterades den ftirekomma i Schrveiz, ddr den numera
6r ganska allmdn, serskilt kring GenCve och Lausanne. Vid ungefd.r samma
tid diik den ocksi upp i Osterrike, men diir lyckades den inte hilla sig
kvar. rg5r upptredde den emellertid dar pa n],tt (i \Iien) och finns
autjamt kvar dar. 1952 upptecktes den pi {lera stillen i och omkring
Frankfurt a. l{. och det bler. snart uppenbart, att den hade funnits dar
alltsedan 1939. De bida senaste vintrama har den dessutom i.isat sig
kunna dvervintra i Nederliinderna. Det fdrefaller alltsi som om den
redan har acklimatiserats i Mellaneuropa och anpassat sig till ett be-
tydligt strangare klimat in medelhavsldndernas.

Det ans6.gs tidigare att dess puppor inte kunde uthiirda ens en mycket
lindrig frost i mer d.n 6 d 7 dagar. Iakttagelserna i Frankfurt visar emel-
lertid, att den mycket vdl har uthiirdat de striinga vintrama ddr i bdrjan
av 4o-talet, di kdlden lenge var mycket striiDg och jordtemperaturen
tidyis hrill sig vid omkr. -roo. Det fdre{aller dirfdr troligt att den
mycket val skall kunna uthdrda i.tminstone de sydsvenska vintrama,
som ju er relatiyt korta och milda. F.6. er det ingenting som tyder pal
att acklimatiseringen .nu skulle vara avslutad och att den inte skulle
kunna bli i stand att uthiirda ennu sttirre och llngvarigare k6ld.

Medelhavsfruktflugan angriper f6rst och framst alla slags Cizas-
Irukter, och om dessa vore de enda, som antrepes, skulle vi givetris inte
behtiva hysa nigra farhigor. Men tyviirr angriper den ocksa etskiltita
andra frukter, sisom paron, iipplen, ktirsbdr och plommon samt persikor,
som ju har bdrjat odlas i ganska stor skala i sddra Skfue, och dessutom
blr av olika slag, t.ex. jordgubbar, avensom tomater, gurkor, meloner
m.m.

Medelhavsfruktflugan tillh6r fam. borrflugor, Trylel.idae, och sticker
in sina iigg i de mogrande fruktema eller beren, vanliten 2G-3o pa ett

E tornol. Ts. Arg. ZE. H.4, rg5z
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och samma stiille. Allt som allt producerar en hona 3oo-4oo [gg eller
iinnu flera. Genom larvemas verksamhet bringas frulterna sedan att
ruttna. Liksom hos minga andra borrllugor fdrpuppar sig larverna mycket
snabbt och nera nog var som helst. Man finner t.ex. ofta talrika puppor
pii bottnen av fruktliidorna, och er dessa inte tillrackligt teta, kan pup-
porna latt falla ut och, om oturen dr framme, bli upphov till angrepp i
niirliggande frukt- och berodlingar.

Vad iter amerikanska bjdrnspinnaren betraffar, vill jag ft rut-
skicka, att den kanske inte inneber nigon omedelbar fara, men d{. vi
annu vet ganska litet om hur stor eller liten dess anpassnings- och sprid-
ningsftirmiga iir, miste vi givetvis vara pi viir vakt. Denna spinnare htir
hemma i Nordamerika (i U.S.A. och Canada) och har dir lAnge varit
kiind som skadedjur, dven om den i allma.nhet har hillits tillbaka av
olika parasiter, som t.ex. ett stinkfly (Potlisus s|inosus), vissa figlar
m.fl. Hdr i Europa iakttogs den inte ftirran rg4o, di den uppenbarade
sig i Budapest. Hur den kommit dit vet man inte sekert, men eftersom
den antrdffades i grannskapet av frihamnen, antar man, att den med
n6.gon fartygslast av amerikansk herkomst ftirts dit via ni.gon Svarta-
havshamn. Till en bdrjan spred den sig mycket lingsamt och innu 1946
hade den inte risat sig hngre bort frin Budapest in 5o km. Men fdljande
lr indrades fdrhillandena fdrvinande hastigt. Dn spred den sig i ett
slag 6ver sttirre delen av Ungern och nAdde fram till griinserna mot Tjec-
koslovakien, Osterrike och Jugoslavien. Sedan dess har dess spridning
fortsatt med vexhnde hastighet, men ennu har den mig yeterligt inte
kommit oss nermare iln i Tjeckoslovakien.

I ftirsta rummet angriper den triid, framfdr allt mullberstrad (savail
Morus al,ba som nigra) och askldnn (Ac* negund,ol och dirniist alla slags
frukttred samt fleder, lind och alm. Den skonar emellertid inte heller
salg, asp, poppel eller hassel och inte heller en hel del tirtartade vexter.
Man har si'lunda iakttagit att den har angripit tomat och kldver o.a.
Larvema 6r som andra larver mycket glupska, och di de ddrtill oftast
upptreder massvis, blir resultatet snart en fullstrindig kaletning av tre-
den, som kan strecka sig iiver stora omriden och som inte bara er este-
tiskt motbjudande utan ocksi orsakar allvarliga ekonomiska f6rluster.
Om inte nigra av dess egentliga virdviixter finns tillgi.ngliga, sA kan
larverna hllla till godo iven med t.ex. ask, ek och bok, men den naring
de lir d?ir har visat sig vara skadlig ftir dem och medfdra en enormt steg-
rad dtidlighet - i vissa Iall nnda till 9o 

o/o. Varken ask, ek eller bok kan
sllunda niimnwdrt bidraga ti[ bjdrnspinnarens spridning. I Ungem och
dess grannliinder har den visat sig ha z, undaatagsvis 3, generationer
om iret, men sprider den sig ldngre norrut, kommer antalet generationer
antagligen liksom i Canada och de nordligaste av Fdrenta Statema att
minskas till bara r. Trots att den har s6 fi generationer, blir skade-
gdrelsen ainde mycket sver, beroende pi honornas stora fruktsamhet.
Varje hona ldgger nemligen i medeltal omkring 5oo iigg, och di ktins-
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kvoten iir r, betyder detta, att varje iivervintrat par skulle hinna fi en
avkomma av r25 ooo individer fdre lrets slut. En sridan ftirtikningsfdr-
miga karl alltsi tilllta arten att uppratthala konstant numerar, even
om dddligheten skulle stiga r 99,9 

o/o.

Jag namnde i Mrjan yttertgare ett skadedjur, som skulle kunna bli
farligt f<ir oss, nimligen japanbaggen eller japanska ollonborren.
Den harstammar som namnet anger frll Japan och upptacktes 1916 i
Ftirenta Staterna, nermare bestamt i New Jersey. Diir blev det snart
uppenbart att denna skalbagge var ett l6rsta rangens skadedjur, och
man satte omedelbart i gang en intensiv utrotningskampanj . Denna miss-
lyckades emellertid, och spridningen fortsatte dver aUt stOrre omriden.
Redan vid mitten av 2o-talet hade den spritt sig tiver ett omride av 8o ooo
kvkm. I Europa har den ennu inte fatt fast fot, men den harvidupprepade
tillfiillen, sdrskilt pi de senaste lren, f<iljt med a.merikanska fly'gplan till
Prestrvick i sydvestra Skottland. Detta visar f.6. hur n6dvdndigt det iir,
att man etnar den allra std,rsta uppmd.rksamhet et det moderna flygets
roll som medverkande faktor vid insekters passiva spridning.

Japanbaggens farlighet beror framfdr allt pa att den ar sii oerhitrt
polyfag. Den angriper praktiskt taget alla kulturvexter - de fullbil-
dade hiller sig till bladen och frulterna, larverna till rdtterna. Dirtill
kommer att man mycket latt kan ta den fd,r en vanlig tradgerdsborre
(Phyllope ha horticola), som den vid flyktigt priseende liknar i htigsta
grad. Ser man emellertid nd,rmare pi. den, si. ser man nAgra vita har-
fliickar pd bakkroppens sidor och pA pygidiets dversida, vilka alldeles
saknas hos triidgirdsborren. F. ti. er bakkroppen bredast framtill i mot-
sats till tradgerdsborren, vars bakkropp har nastan parallella sidor eller dr
bredast bakom mitten. Skulle den rika komma hit, ar det likvel tanska
troligt eUer t.o.m. sekert, att vira odlare skulle ta den f6r en vanlig
tredge.rdsborre och inte slA larm, Iiirren skadegtirelsen hade blivit oro-
viickande svir och det kanske hade blivit firr sent att heida dess fortsatta
spridning inom landet.

Utom dessa 5 skadedjur, som jag nu i korthet har beriirt, er det menga
andra, som kan tenkas vara pi vlg hit upp mot Norden, men elter allt
att doma ar dessa 5 de Iarligaste och de, som vi i f6rsta rummet maste
stika spdrra vira grdnser fdr. Men fdr den uppgiften ar vi ty'verr inte
alltftjr vi.l rustade. Vi har en i fdrhAllande till vir befolknings storlek
ganska imponerande import av vaxter och vixtprodukter - 

jag kan
nemna att vi 1956 importerade z5o millioner blomsterl6kar, 9o millioner
kg potatis och gr6nsaker samt 3 7r4 jernvegsvagnar med frukt. Fdr att
kontrollera hela denna import har vi f. n. tre, men fr. o. m. i sommar fyra
inspekt6rer. Kontrollen maste naturligtvis darfdr som i alla andra linder
ske genom uttagia stickprov, men pd grund av disproportionen mellan
importkvantiteten och inspekttirernas antal maste procenten uttaena
'stickprov bli alltfdr ll.g fiir att kunna garantera en negot se ner tillfreds-
stdllande kontroll.
-r4 -573ro3 Eatouol.Ts. Arg.78. H.4, r91z
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Vilka Itiljderna skulle bli, om nigon av de nu nimnda skadeinsekterna
skulle rika slinka igenom spdrren och sprida sig hiir, vill jag helst inte
uttala mig om. Det ar niimligen alldetes Itir lett - och f<irresten ocksl
frestande - att tjverdriva Iaran. Hiirigenom vecks gerna stark opposi-
tion, dlvetr om det inte er se l:itt att komma med nagra motbevis. Och
att underskatta faran varken vill eller kan eller fAr jag som viixtskydds-
man giira. Si mycket kan jag dock saga, att de enda, som skulle kunna
dra en viss n).tta av en sidan tilldkning i faunan, vore beki.mpningsme-
delsfirmoma, och f<irmodligen ocksi vira insektsa.mlare, som - ganska
naturligt f6rresten - gliider sig iiver varje ny art, som de kan inforliva
med sina samlingar. Men llt oss hoppas att det tkdjer Hnge, mycket
liirge, innan de fir den gliidjen.

E{ter foredraget visade artisten Jan Lindbtad sin fiirg{ilm rFjiiriln
vingadr, i vilken ett antal svenska dagljd.rilar kunde beskidas i sin natur-
liga miljti och pafegeldgats utveckling kunde ftiljas i en serie viltagna
bilder.

Efter lunchpaus upptogs ftirhandlingama kl- r3.3o vid jiimsides lG
pande sektionssammantreden.

Sehtionen 16r I sektionen fdr teoretisk entomologi h6lls f6rst ftiljande Itiredrag av
leorctish erlto- docent Walter Hackman.

Beriikniag d, arthrolndltolralationat sroileh tted ,i hjAlP ao neiirhaingt-
,narodcn.

Vid uppskattning av mer eller mindre isolerade och stationera insekt-
populationers storlek har merkningsmetoden anvents bl. a. i C. H. Jack-
sons undersdkning 6ver tse-tse-flutan (Glnssdna morsilans Westw.) ir
1936, i en rad av understikningar 6ver ijirilpopulationer utftirda av
Fischer, Ford, Sheppard m. fl. samt i en undersdkning betrS.ffande agrio-
niden Pyrrhosoma nyn|hula, publicerad rg52 av P. C,orbet. Mina egna
undersdkningar pe detta omride har giillt en vargspindel, Trochosa
ruricola Deg., som fdrekommer riitt rikligt under stenar och brete pe
grusstrender med sparsam vixtlighet. Ilerkningslitrsttken utldrdes under
somrama 1953-1955 pi tvenne holmar invid Tvarminne Zoologiska
Station pi Hangti udd i SV Finland. T. ruricob har en tviirig utveck-
ling. Den uppnir adult stadium i augusti, dvervintrar och fortplantar sig
under f6rsommaren. I juli har ilertalet adulta individer diitt, men en-
staka honor kan leva betydligt Hngre och t.o.m. ennu ftiljande sommar
Hgga agg. Markningsfiirs6ken utfrirdes endast med adulta individer, vilka.
som klint ei mera blter hud. Fdr miirkningen anviindes en cellulosa-
hckfarg utspedd med amylacetat. r-4 smi fdrgklickar pe cephalothorax
placerades efter fdregiende lin&ig eterbeddvning av djuren. Genom att
ett flertal olika Ierger anvindes, kunde flera hundra mirkningskombina-
tioner erhillas och spindlama merktes indi!'iduellt. Ftir beriiloring av
F.tttorfiol. Ts. .1rg.28. H. 4, r95Z
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populationsstorlek 5r det visserligen redan tillfyllest, om djuren miirks
kontingentvis, dvs. sa att de individer, som utslipps en bestiimd dag
eller tidsperiod, erhiller samma kombination av miirken, men en indi-
viduell mdrkning 6. andra sidan innebir den fdrdelen, att enskilda djurs
rairelser inom provlrtan kan ftiljas.

Alla hittills utfdrda berdkningar av populationer med tillhjdlp av
mdrlsringsmetoden gmndar sig pi det s. k. Lincoln-indexet eller uttryckt
i annan form ett enkelt analogif6rhillande:

Om ett antal mirkta indirider (a) utsl2ipps pi provytan och efter en
tidsintervall ett antal individer (c) insamlas, av vilka ett antal (0) utgOrs
av iterfynd av markta, samt om hela populationen betecknas med N,

si erhilles I:; U, analogin kan silunda N l2itt beriiknas.

En dylik analogi kan dock endast ge anvendbara resultat, om kvanti-
tetema 4, b, c ir av den storleksordning, att slumpen ei spelar fOr stora
spratt, samt under den fdrutsattninBen, att under tidsintervallen mellan
utslappandet av markta individer och insamling en dddlighet bland
mirkta individer ej har ftirrlrckt resultaten.

I praktiken kan emeUertid sdllan formeln anvdndas i sin enkla form,
dar ofta ett flertal allvarliga felkelor maste beaktas.

Om mlrkning och insamling fdretas fortldpande under en li.ngre tid,
kan dock 2iven relativt sme vdrden pi a, D effektivt utnyttjas. Fdr detta
har Fischer och Ford (1947) i en unders<ikning <iver en population av
bj<imspinnaren C allimorpha dominula utarbetat en s6rskild riknemetod.
Den ger ut pa att fdnt faststdlla mortaliteten resp. overlevandeprocenten
under den ifrigavarande tidsperioden. De iakttagra data uppstdlls i
en tabell, se att det framgir, huru marga markta individer som har
utsHppts under de olika dagama (eller tidsenhetema), vidare antalet
per gang insamlade djur samt antalet iterfynd per geng, se att det Aven
framgir, huru minga individer som hS.rstammar fri.n de olika kontingen-
terna av utsleppta djur.

Huru berikningen av indexet fdr dverlevande frAn en dag (eller tids-
enhet) till fiiljande sker, skall jag hiir endast genom ett fdrenklat exempel
antyda. (En detaljerad redogtirelse av Fischer & Fords raknemetod ater-
finns bl. a. i mitt arbete tiver Trochosa-populationema i Commentationes
Biologicae Soc. Sci. Fenn. XVI.6. 1957.)

Vi antar, att en bestamd dag roo markta individer har utsHppts,
Itiljande dag ater roo samt darpi ftiljande dag lterligare roo individer,
samt att en insamling fdretas den fjdrde dagen. Vi utgir ddrefter frirr
ett godtyckligt va.lt dverlevandeindex o,9. Den Ijirde dagen bdr dl. av
de fdregi.ende dag utslS.ppta individema teoretiskt 9o vara vid liv, av
andra dagens kontingent 8r (o,9'x roo) samt av den fdrsta dagens 73
individer (o,98 x roo). Om antalet Aterlynd av m?irkta den fjdrde dagen ir
24, se b& teoretiskt g individer av dessa vara fr5.n tredje kontingenten,
8 Irin den andra och 7 frin den ftirsta. Av detta kan vi rekna ut det

Entot ol.Ts. A/9.78. H.4, rg5;
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teoretiska antalet dverleyda dagar ftir dessa z4 individer. Det blir
g.t + 8.2 +7.3: 46.

Ur tabellen tiver iakttagra data kan man ftir varje insamlingsdag
Ctidsenhet) erhala totala antalet tiverlevda dagar 16r de eterfunna indi-
videma. Utgiende fren ett valt 6verlevandeindex kao genom en nagot
tidsddande r6kneoperation,.vars allmdnna princip ovan antytts, ett mot-
svarande teoretiskt virde fdr varje insamlingsdag utralnas. Har tiver-
levandeindexet valts t harmelseris rett, kommer de pi mdrkningsftir-
sttken grundade vardena att awika i dels positiv dels negativ riktnint,
dels eventuellt dverensstemma med de teoretiska viirdena. Man kan sA-
lunda prdva sig fram, tills man funnit ett 6verlevandeindex, dd.r positiva
och negativa avvikelser i mdjligaste men taga ut varandra. Ar antalet
insamlingsdagar tillreckl$ stort, har man i nlgon m6n eliminerat slum-
pens inverkan. En fdrutsettning ar dock att dverlevandeindexet dr i
stort sett konstant under hela tidsperioden, och detta kan dven genom
en kalkyl kontrolleras. K:inner man tiverlevandeindexet, kan man fdr
varje insamlingsdag rakna ut, huru manga av de markta individema som
kan vantas vara vid liv, och di har Atminstone en av de sttirre felkeloma
vid anvindningen av Lincoln-indexet eliminerats.

Yid studiet av den adulta populationen av Trochosa ruricola pi ea
roo m leng strandremsa pe ett sker i Tvdrminne kuade jag sllunda
uppskatta antalet dd och 9? till ca r ooo i augusti 1953 och 1954 samt
antalet QQi bdrjan av juni 1954 ti[ ca 3oo och vid tidpunkten f<ir ungarnas
khckning till ca roo-r5o.

De absoluta verden, som erhills med tillhj?ilp av miirkningsmetoden,
er idr populationsdlmamiska undersdk ngar ofta alltfdr approximativa,
men d5. det t.ex. tdller populationer av lapidicola spindlar ger even
de giingse kvantitativa insamlingsmetodema alltftir osakra resultat fiir
att kunna anvandas fdr detaljerade livstabeller.

Diskussion: Agronom Svante Ekholm framhtill, att metoden ar fdr-
hillandevis seker betraffande mera stationera insekter, sisom vingltisa
arter och il'en vissa ving{drsedda, t. ex. bli.vingar, som riir sig inom ett
begransat omlide. I friga om andra arter, t.ex. vissa trollslandor och
pierider, diir de merkta ex. redan inom sex timmar efter miirkningen
kan ha ftirsvunnit frin undersdkningsomridet, och lissa arter med mindre
utpriiglad vandringsinstinkt, som under flera generationer lever statio-
nert och ger intryck av att ei migrera f6r att sedan pldtsligt bdria vandra,
kan metoden enligt agronom Ekholms mening dock ge missvisande resul-
tat.

Nista ftiretlragshlllare i sektionen f6r teoretisk entomologi var agr. lic
Hans von Rosen, som talade iiver emnet

Entomol. Ts. )rg. 78. H. 4, 195?
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Taxoaomkka och biologkha iahttagelser tdrdnde nilgra pd ttrdtAd dll-
mdnza chakididcr.

Bestdmnirg av chalcidider iir ett svert kapitel. Det finns alltf<ir f6.
h1'menopterologer, som beharskar tnrppen. De fir svara aven fijr be-
stimningar inom Itir dem nastan frdmmande omreden. Den ytterst
utpraglade variabiliteten er ett stort hinder och omdjliggdr ofta en siiker
identifikation av enstaka exemplar. Aven typemas varde vid jiimfdrelser
blir ddrigenom begrdnsade. Dessutom brukar ytterst fa systematiker
understika genitalierna, trots att man f<ir liinge sedan har fdrstett deras
betydelse frjr taxonomien. Det ar troligt, att vi atminstone i nigra fall
skulle kunna fi en god hjii.lp av sidana undersOkningar. Synony,rnemas
antal ar vdldig. Vi har innu icke hunnit gdra oss kvitt det Walkerska
ar1'et. Som bekant var \{alker mycket produktir'. Flera arter har han
beskdvit under tio eller iinnu fler olika namn, ofta i olika sliikten. Docent
Princis har nyligen i Opuscula Entomologica nermare gett in pa \Valkers
entomologiska kvarlAtenskap.

Chalcididema dr iven ur biologisk synpunkt hdgst markliga djur. Inom
gruppen finns ej enbart fytofaga och entomofaga arter, utan even sadana,
som kan leva d.n pi det ena, an pe det andra sattet. Pe strasad Idrekom-
mer representanter fdr alla tre levnadssAtten. De entomofaga lever fram-
f6r aUt pe 5gg och larver av allehanda skadeinsekter eller som hyper-
parasiter. De kan vara bAde ekto- och entoparasiter etler ocksi fritt
levande rovdjur. lisserligen lever dessa larver icke helt fritt, utar de
hiller till inom ett intemodium och har autsa ett begriinsat och frin
,ttervarlden avskilt levnadsomriide. De fltofaga artema suger salter
ur stranas va(g eller ur bladslidorna. DSrigenom kan gallbildningar upp
sti och stri.na mer eller mindre deformeras. Andra arter f6rorsakar inga
utilrin srrliga skador, men tjppnar man ett angripet stre, finner man,
att vaggarna ir sd,nderraspade och de inre cellskikten utsugna. Bida
skadesatten ftirorsakar en minskad ki.rnavkastning. Skdrdefdrlusten
torde rid mi.ttliga angrepp dock knappast dverstiga ne.gra fe procent och
fir hos oss dS.rftir ej nrigon ekonomisk betydelse. Frln andra l6nder,
hurutlsakligen USA och Sovjetunionen, ftiretigger dock rapporter, som
talar om kannbara skdrdeminskningar. Aven i Finland tycks en art ha
ftamtratt som svirare skadedjur. Denna art, som tillhdr den fyto- och
entomofaga truppen tycks dock i Sverige f<iredra enbart den senare
dieten. Fysiologiskt sett d.r hela denna omstindighet med omvixlande
neringsvanor mycket merklig. Dieten vexhr fren en koncentrerad egg-
viterik sd.dan till sockerhaltiga vatskor. Att genom cikad konsumtion
kompensera den ringa eggvitehalten i saften ar icke miijligt, eftersom
mittarmen er sluten, och samtliga exkrementer f6rst efter fullbordad
lamrtveckling utsttites pa en ging. DErvid er det intressant att iaktta,
att larverna tillh<irande familjen Eurytomidae bef.iar sig frin exkre-
mentema redan pa h6sten, innan de intriider i diapausen, under det att
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pteromaliderna fdrst pi viren i samband med l6rpuppningen tdmmer
tarmen. Hittills ar det fem arter, som har blivit kainda f6r detta flto-
entomofaga levnadssitt. Tve er pteromalider, tvi euq^omider och eu
cleonynid, vilken dock ster pteromalidema mycket nara. A andra sidan
anfalbr even de annars rent f,'tofaga arterna varandra, nir flera larver
rilar Iinnas i samma gall eller internodium.

Aven diapausen driljer hos dessa smlsteklar manga intressanta problem.
Hos de flesta arter, som normalt dvervintrar i larvstadiet, klicks n?im-
ligen en del exemplar redan pl hOsten. Om man nu skulle liira sig att
behi.rska de avgd,rande faktorerna, vore det t.ex. mdjligt, att av nlrttiga
steklar fi fram ytterligare en teneration under sensommaren. Kana-
densarna har kunnat klara nigra av dessa problem fiir vissa fritfluge-
parasiter. De har kunnat utreda, att bl.a. niiringen, som en stekelhona
tar upp strax f6re och under agglaggaingsperioden, spelar en viktig roll
fd,r avkommars fdrpuppningstidpunkter. Hos oss iakttogs efter den ex-
tremt varma sommaren 1955, att det redan under hdsten klecktes ett
betydligt stdrre antal stekhr en under de kyligare iren 195.1 och 1956.
Dessa steklar sSms dock inte vara i sti,nd att tivervintra som fullbildade,
utan de maste fortplarta sig redan samma hdst. Det btir framhiLllas i
detta sammanhang, att andra niirbesHktade arter d,vervintrar som full-
bildade utan egentlig diapaus, dvs. sl. fort de kommer i verme, even mitt
pi vintern, sluipper stelheten, och djuren r<ir sig obehindrat. Honoma
av dessa steklar iir dock inte villiga att Hgga egg pe hdsten, fastiin ova-
rierna tycks innehilla flrdigutvecklade egg. Kopulationen ager rum strax
efter kldckningen, och hanarna 0vervintrar inte utan ddr redan pi h6sten.

Vilken roll spelar nu steklama pa stresed i Sverige? An si liinge tycks
de fytofaga och skadliga arterna upptreda helt sporadiskt. Deras roll
saknar fdr dagen ekonomisk betydelse. Man vet dock aldrig, hur saker
och ting kommer att utvecklas i framtiden. Dagens goda spannmils-
priser gl,nnar en ensidig strfui.desodling i vissa landskap. Man btir diirftir
icke helt gldmma bort dessa djurs existens.

Vad nlttodiuren betr?i.ffar, si bdr framhiJlas, att deras nervaro inte
tycks vara tilrackhg fdr att halla tillbaka skadedjur med hdg f6rdk-
ningspotential, alltsi sidana, vilkas honor lagger ett stort antal egg,
eller sidana, vilka producerar flera generationer om eret. Deremot er
skadedjur med ll.g f<ir6kningspotential, sasom t. ex. de sl kallade halm-
steklama och de Iirrut omnimnda fytofaga chalcididerna, siikerligen i
h<igsta grad beroende pii parasitemas frinvaro. Ja, det dr <iverhuvudtaget
sannotkt, att vi har parasitema att tacka fdr dessa skadedjurs spora-
diska fdrekomst. I allmd.nhet ar det dock se, att i llinder med s.a.s' hArt
klimat just de klimatiska faktorema spelar den st6rsta rollen fdr insek-
temas populationsdynamik, under det att i andra vdrldsdelar med ett
f6r insektlivet Bynnsamt klimat parasitemas betydelse tilltar.

Fdr att even belysa sv$righetema i samband med biologiska under-
vikningar skalt i stora drat redogdras fdr nAgra observationer 6,ver vissa
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parasitsteklars betydelse fdr den glasvingade angsstritens (Delplwcodes
pell,urida F.) ftiriikning. Denna strit, som er kosmopolit och riitt allmiin i
hela landet, tycks serskilt rikligt fdrekomma i stidra Norrland. Den dr
skadedjur pe strased. Aggen liiggs pi. karakteristiskt sett i strena av
stresedesplantor. Ddr blir de en Ett etkomlig niringskalla ftir de ste-
kellarver, som lever fritt i ett intemodium. Det kunde snart faststelas,
att en mycket htit andel av striteggen fdrstdrdes av stekeuarverna, nam-
ligen irrda upp till 8oo/. pi vissa lokaler. Om man jemfdr denna siffra
med stritens fdrdkningspotential, si ser man snart, att 6ven andra fak-
torcr maste tillstOta fdr att fdrhindra en ohiimmad litrtikning. Striten,
som i Sverige har en generation om eret, er ytterst fertil. Honorna tycks
producera anda upp till r ooo agg. Om man antar, att kdnen fdrhiller
sig som r:r, och om man inte reknar med fler en 5oo egg per hona, s.e

behdvs det bara, att o,49lo av hela avkomman uppnlr kdnsmoget stadium
f6r att artens bestind skall taranteras. Eftersom angsstriten inte tycks
ha 6kat under de senaste Lren, meste derfdr even andra faktorer komma
med i spelet. Det kan ju mycket viil vara si, att just de faktorer, som sva-
rar Itir de resterande 19,6o,/o, dven skulle fdrinta den redaa av stekellar-
vema uppatna delen av avkomman. For att ater understryka det stora
inflytande, som vira breddgraders klimat har pA insekternas populatious-
dl,namik skall niimnas, att efter den markant torra sommaren 1955 engs-
striten avsevart tycks ha minskat, medan dvartstritarna under fdrsom-
maren 1956 f6rekom rikligare en vanligt. Angsstriten ir nSmligen, i mot-
sats till dvargstritarna, kiind som typisk lttr fuktiga biotoper.

Som framgir av det hiir anfdrda exemplet, er det alltse av ringa verde
att utreda endast en enda parasits betydets€ som hiimmande faktor.
Fdr att verkligen kunna bedd,ma en viss parasits betydelse, miste ovill-
korligen hela komplexet utredas. Dervid bxir givetvis blde de biotiska
och de abiotiska faktorema beaktas. Men redan de ftjrra kan knappast
en entomolog ensam klara av. Man bdr hi'lla i minnet, att parasitema
och rovdjuren sakert kommer att representera minga ordningar och
familjer. Bestiimningsarbetet kan ju sdllan utf6ras av andra 6n specia-
lister pi omri.det. Det s. k. team-arb€tet blir altse i hdgsta grad aktuellt
vid utredning av biologiska gemenskaper. Det behiivs even her en all-
men upprustning. Annars blir det inte bara smisteklamas taxonomi,
som fiirsummas i framtiden, utan i ennu htigre grad kiinnedomen om
deras biologi och ekologi.

Som svenskt namn fdr <iverfamiljen Chalcidoidea, vars medlemmar
karakteriseras av sina metallgldnsande fdrger, vill jag i analogi med den
tyska bend.mningen rErzwespenr fdresle m e t al I s t e k I a r.

Diskussion: I anledning av ftiredraget yttrade sig agronom Ekholm
och cand. real. Ragnhild Sundby. Den sistnemnda undrade, om rissa
arter bland chalcididema <ivervintrade som puppor, andra som imagines,
Enligt f<iredragshillaren var detta ej Iallet.

Entomol. Tt Ar9- 78- H.4, t957
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S;ht.io.,i't jdt I sektionen fatr praktisk entomologi inledde fil. mag. Pehr Ekbom
P'ahttsa ?'tto- med ftitiande Itiredra,s'ul"ei.

Oa hatbocheas skadcgdreke och d.rt .honorr,irha f6udcr.

Trii har genom tidern4 varit ett viktigt byggnadsmaterial. Salunda
bor t.ex. i Finland st6rsta delen av befolkningen i treius. Ordentligt
uppftjrda bestar dessa genom flera generationer. Trahusen och trdkon-
struktionerna har emellertid even farliga fiender, av vilka vissa insekter,
som fdrmar genomfora sin utveckling i ftirarbetat virke, tilldrar sig ett
viixande intresse. TiIl dessa insekter hdr bl.a. husbocken (Hyhlrupes
baiulus).

Jag skall hdr redogtira Idr nagra resultat av en pagaende undersdkning
6ver husbockens fdrekomst och angreppsintensitet i Finland. Som bygg-
nadsteknisk expert deltar i understikningen dipl. ins. Claes Holm, Hel-
singfors.

Husbocken har vdl anpassat sig som mdnniskans fiiljeslagare och ftire-
kommer i huvudsak i olika trdlonstruktioner i byggnader. Utvecklings-
tiden torde variera mellal 5-rz er och er framst beroende av temperatur,
Iuktighet och traets ?iagvitehalt. Skadan ftirorsakas av larven. Imagon,
som lever bara n5.gra veckor, hir i Norden pi sensommaren, intar, si
vitt man vet, ingen ftida.

Bild r visar oss husbockens utbredningsomride i Finland. Det in-
skrdnker sig frimst till3 skiirgS.rdskommuner. Enligt historiska vittnes-
btird har husbocken redan under mer en 2oo ir angripit byggnader pl
Kiikar. \rid en Iastighetsgranskning Ar r7r4 antecknades i protokollet, att
det pi en gird ej fanns ett euda dugligt hus, rhelst der i Kidkao, som det
stir i det ursprungliga protokollet, rhuusen eij Hnge wara kunna fdr ett
s6rdeles slag Mask, som timbret ftirtereD. Aven i en skatteldagd ftir ir
1768 omniimns samma fenomen och tilliiggs, att bostadshusen efter
rz-r4 Lr ir helt oanvdndbara, fastin man med sivil kalk som tjiira har
fdrsttkt skydda dem. I en er 1795 utkommen resebeskrining seger den
pe sin tid kande naturlorskaren Radloff, att bl.a. skalbaggar tillhdrande
linghomingama (Cerambycidael riiro skadeliga krik uti K<ikars Capelb.
Dessa uppgifter torde d,verhuvud hdra till de fdrsta om husbockens ftire-
komst i byggnader.

PA Kdkar zir 86fl av bostadshusen angripna, pn Fdglti z8o/o och piL
Sottunga goli. Dessa siflror samt iaktt€els€r tiver infektionens styrka
och befolkningens vittneskird tdr det trolitt, att husbocken under de
senaste ertiondena spritt sig frin K<ikar till grannkommunema. Jag vill
betriiffande husbockens spridningsmtijlitheter hen!'isa till Lekarders iak-
tatelse, enligt vilken husbockens fdrekomstomride i Sverige i stort sett
synes sammanfalla med de kusttrakter, &ir humiditeten beril-nad enligt

A'
]Iartonnes formel ;i (N : den irliga nedert(irden, I: Srsmedel-l+ro
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Fig. r. Husbockens utbredningsoDr:de i SV Finland (st eckat)
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temperaturen) understiger 35, eller Sveriges torraste trakter. Antalet
soltimmar under sommaren har hen.id mciiligen stor betydelse. Pa Aland
er humiditetstalet 33, altse under 35, men p6 finska fastlandskusten iir
det ha}8re, t.ex. i Helsing{ors 49. Vid en nirmare analys av fenomenet
borde emellertid iiven det faktum beaktas, att larverna i uppvdrmda hus
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har verksamhetsbetiagelser iret om. I detta sammanhang uppstir fr.igan,
vilka delar av byggnadeu, som mest er utsatta ftir husbock. Angepps-
frekvensen i olika delar av de understikta byggaadema pe Kdkar dr
framsti.lld i {ig. z. Av denna framglr, att infektion ar vanligast i vegg-
konstruktioner, vilka ju i regel plverkas av uppviirmningen, medan vat-
tentak och vintlsbj:ilklag kommer pi an&a plats.

Fig.3 framstdller husbockens ftirekomst i rzo bostadshus av olika
Alder pi K6kar. Av diagrammet framgAr, att antalet infekterade hus
er nera sitt maximum redan i lldersklassen rezo Ar, och att det, tvert-
emot vad man skulle tro, sjunker med husens tilltagande ilder. Som
jiimftirelse har i samma diagram ritats motsvarande uppgilter Irin Buto-
vitschs undersdkning i Blekinge och Kalmar ldn i Sverige. Inom detta
omride uppnir husbocken sitt frekvensmaximum fdrst i 3o-4o er gamla
hus. Byggaaderna infekteras sSlunda pi Kdkar betydligt snabbare.

Husbocksangreppets ekonomiska fdljder, avspeglade i husets tekniska
viirdeminskning, ger en klar bild av skadedjurets reella betydelse. Skade-
gdrelsens storlek i varje i'ldersklass framgir av kurvoma i fig. 4. Denna
undersiikning baserar sig pe iakttagelser i 20 st. godtyckligt utvalda
briidbeslagaa stockhus pi KOkar, vid vi.lkas uppftirande endast nytt virke
torde ha anvents och i vilka husbockangrepp pigick. Husens tekniska
vd.rde bestd.mdes med 5fl noggraanhet i procent av verdet hos motsva-
rande nyby'gge. Kun'an B representerar medeltalet fdr dessa vdrden,
medan kurvan A ar uppritad pe basen av de enda tre sdkert oangripna
husen. Betriiffande dessa tre togs hensjm till alla faktorer, som inverkade
pA husens skick, medan betriiffande de angripna ddrtill beaktades husboc-
kens skadegorelse i de olika konstruktionsdelama. Den schraflerade ytan
mellan kun-orna anger virdet av den av husbocken ftjrorsakade destruk-
tionen. Jat kan ndmna, att denna metod att v2irdera b1'ggnader med
beaktande av endast rent tekniska hens,.n tiuempats vid viirderingen
av fastigheterna pi Porkala-omridet, vanid olika expertgrupper nltt
nastan e\akt samma resultat.

Av kun'an B i diagrammet framgir bl.a. fciljande omstZindigheter.
Byggraden blir infekterad redan under sina frirsta 6.r och infektionens
verkningar bitrjar tydligt synas, ner huset er ro-2o Ar gammalt. Di ir,
si.som framgir av fig. 3, antalet skadade byggnader nara sitt maximum.
Efter detta ruppladdningsskeder ftirfaller by'ggnaden snabbt, vilket kan
tankas leda till att huset blir oanvd.ndbart redan vid 36 irs ilder, om
man f6ljer den punkterade linjen, tangenten till kurvan B. Pi K<ikar
fanns verkligen 1954, ner underscikningen utfijrdes, ett 42 er tammalt
totaldestruerat hus. Det var visserligen iinnu bebott men maste stiittas
pi olika sd.tt fitr att inte rasa ihop. Som vi ser av kurvans fdrlopp ar
husets aide i allmenhet dock inte detta, utan destruktionen blir ling-
sammare, efter det att huset blivit ca 3o ir gammalt, och adar sme-
ningom. Detta fenomen kan fdr det f6rsta f6rklaras si, att huset redan
di ar i sidant skick, att dess invenare blir tvungna att fdretaga repara-

Erto ol- Ts. --lrg.;8. H.,1,ry;z
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Fig. 3. Husbocksangrepp i r2o bostadshus av otika elder pe K6kar (heldraten linje)
samt i 5i3 byggnader i Blekinge och Kalmar lan i Sverige (streckad liDje).

Fig. 4. Av husbocken f&oGakad vardeminskniog pa stockbyggnader. A: amorte-
nngskurva Idr oidekterade hus (riDgar). B: amorteringskurva 16r infekterade hus
(svat"ta punkter). Abskissan beteckDar husets Alder i er, ordinatan det tekniska

vZirdet i procent av nybyggnadskostnadema.

tioner. En annan orsak ar den, att det fdr larverna bdsta virket i de olika
konstruktionsdelama redan iir uppatet och fdrhSllandena i byggnadens
6wiga delar iir sidana, att husbocken icke fdrmir I6r6ka sig t rackligt
snabbt fdr att pa ett avgtirande sett piverka dess tillstind. Som ett
exempel pi detta kan niimnas att husbocken faredrar husets stidra och
vestra vaggar, medan 6st- och framftir allt nordvdggarna ofta i hdg grad
kan besparas fran destruktion.

Av en jAmf6relse mellan de biLda kurvoma i fig. 4 framgar att en stock-
byggaad, som blivit utsatt fdr stark husbocksinfektion, trots inne-
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havarens motatgerder efter sitt ca 3o:de d.r representerar i medeltal
bara halften av verdet hos motsvarande lika gamla oinlekterade hus.

Ur den av husbocken fdrorsakade virdeminskningen som funktion av
tiden kan man berikna den maximala skadegtirelsen i de undersdkta
husen till 3,75-o.,i per ir.

Husbockens betydelse som skadedjur i trfius ir i vAra dagar stiirre
dn tidigare, dels emedan man numera anviinder klenare virkesdimensioner
dels emedan vi"ra nuvarande ordinart uppfdrda trehus av regelverks-
konstruktion er betydligt kenshgare ftir husbockens skadegtirebe en stock-
hus. Darfdr kinar sig alla itgiirder, som avser att fdrhindra spridning
t.ex. med m<ibter eller rivningsvirke, att ftirebygga antrepp, t.ex. an-
vd.ndning av impregnerat virke, eller att utrota lanrr och imagines i
redan infekterade trekonstruktioner och byggaader.

Diskussion: Pi ir6gor av dr Lekander upplyste fdredragshalaren,
dels att uppgiften om att utvecklingstidens lihgd f<ir husbocken torde
variera mellan 5 och rz ir er en ftirmodan, medan en utvecklingstid pi
7 ir ir Iastslagen, dels att det pi grlnd av brist pi meteorologiska obser-
vationer icke varit mtijli6t att,amfdra humiditetstalen ftir Ktikar och
Alands huvud6-

Nesta litredr€shillare var fil. mag. Arnold Stenmark, som talade dver
amnet

Nilgta crfarcnhctct do dhrt elld r.hit.lr.ingst .d.L

Ht sten 1956 utlades av Statens vextslg/ddsanstalt ett st<irre ftirs6k
mot jordgu bbsk v alster (Ta/sorrernus pallidus Banks), varvid fdljande
preparatty?er begagnades: edtin (r8,5o,t"1, Meta-Systoa, ?alalion (359L),
hdan (8o1o), Kellhattz, diazinon (zoo/ol och malation (5olo). Siffrorna
inom parentes anger halten verksam substans i det anvinda handels-
preparatet och preparaten begagnades i resp. fdljande utspddningar
o,t1o6, o,t o,/o, o,o5o/o, o,zo/o, o,rsyo, o,2o/o oc}r o,zlo. Vatskemengden
per hektar var 2 ooo liter. Behandlingen utfdrdes efter det att sktirden
avslutats. Med varje bekdmpningsmedel genomfd,rdes dels en, dels tvi,
dels tre besprutningar fdr att utrdna, hur minga behandlingar, som er-
fordras, frir att ett tillfredsstalande resultat skall vinnas. I de fall, niir
flera behandlingar gjordes, skedde besprutningarna med 5-6 dagars
mellarrum. Besta effekten uppnAddes med endrin och diazinon och av
dessa tvd var endrinet det bista. Skillnaden i effekt mellan tve och tre
behandlingar ir ifr{ga om dessa tvi medel s6. obetydlig, att tva besprut-
ningar fAr anses vara fullt tillfredsstalande. Under vdlen 1957 utlades
even ett ftirsdk med endrin och diazinon, och dirvid spreds r ooo liter
sprutvetska per hektar. Resultaten frin detta fdrstik f<ireligger innu inte,
men av iakttatelser vid utld.ggningen av fiirsiiket att ddma synes denna
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vatskemangd inte vara tillriicklig ftir att ge den ntidvindiga vitningen
av de unga bladen i plantomas mitt, diir skadedjuren ftiretradesvis uppe-
haller sig.

Di och di inkommer rapporter om att man inte fir t lrecklg effekt
mot spinn i vixthus med de organiska fosforfdreningama, och man
fdrklarar detta med att kvalstern utbildat resistens mot dessa kemikalier.
Ur hl,gienisk s)mpunkt iir dessutom anviindningen av de giftiga fosfor-
{dreningarna i gurkhus mindre tilltalande. Av stort intresse ur bida
dessa slmpunkter er darfdr de nya, specifika spinnmedlen, som under
senare ar presenterats pi marlinaden, t. ex. fenson, difenson, klorbensilat
och klorparacid samt tedion. Vara erfarenheter vid anvd.ndning av dessa
i vdxthus kan sammanfattas salunda. Klorbensilat gav i ett Idrstik roo9,o
omedelbar eftekt. Dess eventueUa lAngtidsverkan hade vi dock i detta
forsdk inte t feue att studera. Vid en besprutning med tedion mot spinn
pa gurka konstaterades 15 dagar efter behandlingen negot mer an 8o9i)
effekt. Flera behandlingar med denna substans torde kunna ge bettre
resultat. En blandning av aramit och tedion gav rooo/o omedelbar effekt,
och aven r7 dygn efter bespmtringen var plantorna fortfarande fria
frin spinnkvalster.

Avg6rande fiir dessa preparattjapers anvendning pa vexthuskulturer
blir emellertid vdxtemas fiirmega att tala dem. Vi har gjort nigra mindre
ftirsitk fdr att fe en uppfattning herom. Difenson, Ienson och klorpara-
cid gav inga brlnnskador vare sig pi bladverk eller utslagna blommor
av ett flertal vextslat. Aramit och Kelthane framkallade skador pi
vissa prydnadsvixter men inte pi andra. Tedion visade sig helt oskad-
ligt fdr de krukvS.xter, som begatnades i idrsdket, men p6. blommorna
av somliga vaxtarter slmtes mindre brannflAckar efter behandling med
blandningen tedion + aramit.

IIed hansyn till den roll, som spinnet spelar som skadegiirare pd. gurka,
6r emellertid ifrigavarande preparattypers inverkan pi gurkvdxter av
mycket stort intresse. Difenson, fenson och klorparacid faller di ome-
delbart bort, eftersom tillverkarna av dessa sjdlva varnar ftir deras an-
viindning pl. gurka. Det senaste arets f<irsiik har gjort att vi bdrjat stela
vissa fdrhoppningar pe tedionet. I de ftirs<ik der endast en behandling
har gjorts, har inga skador kunnat konstateras pi gurkoma, och inte
heller r-id upprepade behandliagar har ri varit fallet. Upptill 7 besprut-
ningar under en tid av omkring 50 dagar skadade salunda inte pe nAgot
sett plantoma. Fruktsettningen var ocks5. normal och glrkorna av
god kvalitet. Tedion finnes numera iven i form av riikbomber och f6rs6k
med dessa pigir fdr nervarande.

I anslutning till fdredraget upplyste cand. mag. Borge Peters€n, att
man i Danmark anyender paration i vasentligt hdgre koncentration,
niirnligen o,59/o, vilket giyit battre resultat in det som redovisats i fdre-
draget.

Entonol.T s. Aru- ?8- H.4, tgsj
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Hiimest ftiljde ett fdredrag av fil. kand. RolI Mathleinl tiver amnet

Aht.tcllt on l6trddstkdd.inr.hrcr.

Vid Vzixtskyddsarstaltens zoologiska avdelning pigi,r sedan etskilliga
i.r undersdkningar tiver vira Iorridsskadeinsekter i avsikt att klarlatga
deras biotogi och utveckling och att ta reda pi hur de bdst skall kunna
bekempas och deras angrepp fdrebyggas.

Det 6r ndgra av de mera aktuella av dessa understikningsresultat,
som iag hdr har sammanstaillt och i st6,rsta korthet kommer att fram-
liigga.

En av de viktitaste skadeinsekterna i spannmS.lslager er som bekant
kornviveln (Calaadta gtanaia L.). Pi senare ir har dess betydelse tikat
i orovdckande grad pi grund av den omfattande statliga beretlskapslag-
ringen av brtidsdd- Denna la6ras nimligen mycket ldnge, vanligen i tre
ir eller lingre, vilket i h6g grad befriimjar kornvivelns f6rdkning. Lar-
verna utvecklas som bekant inuti karnorna, diir de dr fulbtendigt dolda.
och fiiljakttigen i regel omiijliga att upptecka med dgat. Det har emeller-
tid kunnat pivisas, att kemor, som innehiller larver, puppor eller unga.
vivlar, iir omkring z5o,/o l?ittare 5n oskadade karnor av samma storlek,
Samtidigt ftirorsakar lal.i erna en betydande temperaturfttrhdjning i de
angripna spannmilslagren. Temperaturen kan si smiaingom stiga till4oo
eller ddrdver. I lager av den storleksordning, som det blir friga om nir
det giller beredskapslagren, m6ter det givetvis stora sverigheter att estad-
komma en effektiv nedkylning, och detta har medfdrt, att komviveln
numera utan svirighet dvervintrar aven har i meUersta Sverige. Det ir
naturligtvis i detta Iall inte friga om ni.gon pigAende acklimatiserings-
process, utan det ar i stZillet miljdn, som har fdrendrats och anpassats
efter kornvivelns behov.

Den betydande viktftirlusten hos angripna kiimor har visat sig kunna
utn,'ttjas i bekampningssyfte. Genom maskinell rensning kan man rela-
ti\.t liitt skilja frin dessa l6tta kdrnor och pi si sdtt ganska effektivt
hilla angreppet nere.

Ett annat valkdnt spannmilsskadedjur ir kornmalen. Dess betydelse
har emellertid numera minskat i anmirkningsvdrd grad, vilket i friimsta
rummet ar DDT-preparatens ftirtjdnst. Kommalen har faktish btirjat
bli ganska se[ls,.nt, och egendomligt nog ar den art, som finns har, inte
Linnds Tinca granella. I de talrika spannm6lsprov, som under irens lopp
har undersdkts vid anstalten, har namugen den art, som petraffats,
utan undantag varit Tifiea felsonella Pierce & Metcalfe.

Den verkliga Tinea grancll,a har har petraffats en enda ging, niim-
Iigen i ett fdrra iret insent prov av torkad svamp frAn Kina. Den torde

I Da kaEd. Mathlein pe grurd av tje$teftsa ej kutrnat infiaae sig till f6rhand-
lingarna, uppllstes haDs f6l€&ag av lic. Ablb€rg.
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f.<i. bara med nigra fi. exemplar vara representerad i svenska sarnlingar
o€h Ar otvivelaktitt en mycket stor raritet etminstone har i hndet.

Ett annat spannmilsskadedjur, vilket liksom komviveln fitt 6kad
betydelse genom beredskapslagringen iir brungula plattbaggen
(Lazncphl.oeus lerrugineus Steph.). Denna lilla, bara ett par mm lenga
skalbagge, ar mycket vanlig i importlaster av spannmil, kli och andra
fodermedel men har tidigare inte spelat negon stdrre roll hdr hos oss.
Den gamla uppfattningen, att denna plattbagge endast skulle vara ett
sekundArt skadedjur och fdr sin existens beroende av an&a skadegdrare,
som t.ex. komviveln, har visat sig vara felaktig. Brungula ptattbaggen
fdrekommer tvertom mycket ofta i alldeles rena populationer, och den
har vid vissa t tellen antreflats i en mengd av inemot 3 ooo individer
pr kg spannmil. Dess ftida utgtires av kamomas groddar, och liksom
komviveln orsakar den en kraftig temperaturstegring i la8ren.

Maskinell rensning har skiiligen litet viirde. Av kemiska medel har
pyrenon visat sig verksamt.

En annan skalbagge, som mycket ofta forekommer tillsammans med
den ftirra, siirskilt i lingtidslagrad spannmil, ar sagtandade platt-
baggen (Oryzaefhilus surinamensis L.). Gjorda uaders6kningar har visat,
att den egendomligt not er praktiskt taget okdnslig fiir lindan, som annars.
ir s5mnerligen effektivt mot fdrrAdsinsekter. Pyrenon 6r emellertid verk-
samt aven mot denna art.

Vid uadersiikning av ett lrar en chokladlabrik fdr nrigot i.r sedan insent
prov, som misstdnktes vara angripet avkakaomott, framgick det, att skade-
djuret utgjordes av Epheslia caulella Wlk., en art, som r.i fdrut inte har
haft att gdra med hir i landet. Vid besdk pi fabriken insamlades seder-
mera talrika larver och fjnrilar, och dessa utgjordes uteslutande av denna
art. Den har ennu inte fett negon svensk benimning, men det tyska
namnet rDatteLnotte, anger att den aven kan leva pi annat an kakao,
och i USA och en del andra liinder iir den kd.nd som ett besvi.rligt skade-
djur i lagrat vete. Den kan ocksa lett uppfttdas p5. vetegroddar och I.6.
even pA hela vetekemor. Den fdr6kar sig mycket snabbt, i det att Yarje
hona i genomsnitt legger 25o egg och i enstaka fall inda till det dubbla
antalet- Aggen aro i det narmaste klotrunda och er diirigenom Htta att
skilja frin siviil kakaomottets som kvammottets igg, som har oval form.
Utfdrda fd,rsdk har klarlaSt, att denna nya art armycket kiinslig ftir kyla,
bl.a. kan eggen inte kleckas vid Hgre temp. iin + r3", och dairfijr kan
man effektivt bekempa den redan genom mittlig nedkylning ar. de an-
gripDa produktema.

Netra intressanta iakttagelser f<ireligger i fr6ga om ett sa gammalt
och vdlkiint djur som pelsengern (Attagenus pellio L.\. Den angriper
som bekant olika anima-liska produkter, sisom ylle, pllsverk o.dy[. PiL
de senaste d.ren har den btirjat upptrada anmarknintsvert talrikt, inte
minst hiir i Stockholm. Detta kan miijligen bero pi att man numera gett
ifrin gasverkande och starkt luktande bekiimpningsmedel, sisom paradi-
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klorbensol och naftalin, och i ste[et bdrjat anvdada DDT och andra
kontaktverkande medel. Antrarna fijrekommer iu utomhus och flyger
pi somrama in i husen ftir att Hgta 5.gg och stiker sig dan'id inte minst
till vindsutrfnmena. Den tidigare anviindningen av gasverkande medel
torde darvid ha haft en viss repellerande verkan p6. anflygande dngrar.
Det kan t laggas att de ,malskadorl, som folk upptacker pi sina tex-
tilier och skinnvaror, mycket ofta torde vara ftjrorsakade inte av mal
utan just av pdlsengerlarver. Inpu&ing av angripbara stoffer med lindan
ar annars ett eflektivt skyddsmedel mot antrepp av dessa djur.

Till sist nigra ord ocksi om deo bara ett par mm stora faraomyran
(Monomorium pharaonis L.). Denna har pi. senare er upptratt som en
besvdrlig ohyra i bostider i en del steder, t.ex. i Gdteborg, Hiilsingborg,
Katrineholm och Stockholm, och har dessutom antreffats i ett par
chokladfabriker. Tyvarr tycks den vara stadd i spridning hdr i landet.
Enligt uppgifter i litteraturen dr risken fdr dess passiva spridning mycket
stor, och man har fumit att hela mlrbon kan inr,,rnmas i si smi frire-
mi.l som valn<itter och ihiliga knivskaft. Omfattande bekimpningsfdrsok
i England och USA tyder pa att man i klordanpreparaten har de effek-
tivaste bekampningsmedlen.

I anslutning till {dredraget uppgav fil. lic. Max von Schantz, att
Tinea granella i Finland ir funnen i apoteksvaror, och lic. Al berg, att
arten er€n i Sverige pitrdffats i dylika varor.

Pi kviillen samlades lter alla mdtesdeltagama fd,r att som verdf6,r-
eningens gester under festliga former begiL middagen i restaurant Stall-
mestaregerdens festvining. Talens rad inleddes av lic. Ahlberg, som
hiilsade alla hjerthgt r':ilkomna och diirvid serskilt viiade sig t l gestema
frin grannliinderna. Under kviillens lopp framfdrdes hiilsningar frA.n
Entomologisk Ftirening i Kdpenhamn genom dr Nielsen, friLrr Entomo-
logiska Fdreningen i Helsinglors genom dr Krogerus, frin Suomen Hy6n-
teistieteellinen Seura genom prolessor Kangas, frl.n Norsk Entomologisk
Fdrening genom cand. real. Ragnhild Sundby och frin Entomologiska
Sdllskapet i Lund genom professor Lindroth.

Efter middagen kuade de som sl dnskade irtaga kaffet pi terrassen
och njuta av utsikten river den spegelblanka Brunnsviken, inramad av
ftirsommarvacker grdnska, tills kv?illens fdrsta vals, intonerad av en tre
man stark orkester, manade till dans.

Fredagea den 14 iuni H. ro fortsattes fdrhandlingama sektionsvis.
I sektionen f6r teoretisk entomologi talade ftirst dr- phil. Rasmus

Lyntnes 6ver iimnet
Entonol- Ts- S/9.28. H.4, 1952
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Or.. ,o nJttigc ttglrckoc?!4r i htt.
Pi Sunnmore, pi. den norske vestkysten, midt mellom Bergen og

Trondheim, er bracooiden Spalhius erualot L. ein sers effektiv snyltar
pi Anobium ?tnct4turn De Geer og Grynobius Phnus F., som begBe er
treborande skadedyr i hus.

Ogso chalcididen Trigonoderus lzr'slis Walk. er ein god anobiejeger i
lune, fuktige hus der vest.

Alle utviklings-steg og biologiske karakterdrag hos desse kvepsane
var fotograferte og vart framviste som lysbilder.

Fotoserien av Trigonoderus som larve pA verten, som puppe i anobie-
tanten og som imago i det fri, var tatt av same individ, som soleis viste
seg i. klare det sterke fotolys under stereomikroskop ein gong for vika
dei 85 dagane kvepsen levde.

\'ed andre lysbilder viste foredragshaldaren ved fotos og tekneseriar
morphologiske og funksjonelle drag ved leggebrodden, som i heile si
lengd vert saga inn i harde veden.

lred enkel metode var det lukkast a snitte den 3 mm. large brodden
hos Trigotoderus, den 8-ro mm. lange brodden hos Sfalhius og til
samanlikning den r5 mm. lange leggebrodden hos ichneumoniden Epii-
ahes exlcnsot L. som ogso fins i hus pe Sunnmore.

Serleg tversnitt-seriane !'iste bAde likskap og divergens, serleg i dei
langsgiande kanalane i broddrenna, i stikkborstene og i eggJegge kana-
len mellom borstene. Dei to kanalane i renna, som i spissen gAr over til
ein, og kanalen i kvar stikkbgrste endar blindt mot broddspissen og er
fj,lte med seket.

Det hadde lukkast foredragshaldaren I finne sekret-vegen frA sekre-
toriske kjertlar ved broddbasis til proximal ende av broddkana.lane, men
kunde i lang tid ilkje finne korleis sekretet kom ut av kanalane.

Forst ier oppdaga han at fri dei langsglande renne- og stikkbdrste-
kanalane gjekk sers fine radiarkanalar ut til narsagt alle punkt pA brodd-
overflata og at dette la eit sekretlag meuom brodden og gangveggen i
veden. Friksjonen er pe denne mate btta nir brodden vert saga inn og
nir brodden etter boring og egglegging vert dregen ut.

Lengdesnitt av broddrenna viste karakteristisk plasering av radiar-
kanalane, ulik for kvar av dei 3 kvepseartane.

I anslutning till ftiredratet yttrade sig cand. real. Ragnhild Sundby
och ftiredragshdllaren.

Konservator Astrid Liiken htjlt hErefter ett ftiredrag, betitlat

Or, olrltdrctt do soliratc bier i hsnsrig hlin a,

Ove Meidelt (t r9r4z) arbeidet 1936-1940 med biologiske og iikologiske
understikelser av apider etter en metodikk han selv eksperimenterte ut.
r 5 - 5?3!03 Enlouol. Ts. .1rg. 78. H. 4, tg57
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Terrarium, konstruert av Ove lleidell, for oppdrett av solitare bier

Han laget et terrarium hvor lys, temperatur, fuktighet, samt forholdet
mellom biotop og biocoenose kunne reguleres, dvs. et terrarium hvor
forstikene kunne utftires rent laboratoriemessig.

Figuren viser terrariets konstruksjon. rVekstrummetr er r 50 x r25 x Z5
cm. Bunnen er kledt med zink og noe senket i det ene hjdmet av henslm
til vannavldp. Veggene er av findr og innvendig malt med aluminiums-
farge. Taket (AB) er en 3-delt ultra-glassplate. Ovenvekstrummetr er
en regulerbar kjegleformet zinkskjerm med en r5oo W glddelampe og

4 stk. 75 W HgJamper. Av henslm til lultcirkulasjonen har skjermen
4 huller, zo mm i diameter (C og D). Det hele er omgitt av et dunlerrets
telt festet til veggenes tiwe kanter.

Gl<idelampen utvikler en hdy temperatur, som gjdr det niidvendig ri
tilftire kald luft utenfra. Dette gjdres ved hjelp av en elektrisk vifte (E).
Luften fd,res inn over glassplaten, men kan delvis ledes direkte til vekst-
rummet hvis dette er nddvendig og reguleres da ved hjelp av et spjell (F).
Hvis lufttilf6rs€len pi kalde dager bevirker for lave temperaturer, jus-
teres dette ved en regulerbar ipning (G) for varelsesluft.

Planter, ynglekasser etc. bringes inn i vekstrummet gjennom luker.
Veggene er ogs.i forsynt med observasjonsvinduer som kan dekkes til
med papplater, innvendig malt med aluminiumsfarge.
F-ntorrrol. Ts- Ary- 28. H- 4, 1957
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Ove Meidell fikk bl.a. flere arter til i gjennomf<irc hele sin lirscyklus i
terrariet. En fullstendig utredning om hvordan materialet ble samlet inrt
og behandlet, samt en oversikt over forstik som ble utittrt, vil bli publi-
sert i 1958.

Sista f6redra6et fdre lunchpausen hiills av docent Per Brinck tiver
'dmnet tKopdationens uppkomst ock betydelse hos insehter ock niirbesl,iih-
tad,e diulgrupperr.

Fdredraget, som dterges i sin helhet pa sid. 246 fi., friranledde en livlig
diskussion.

Dr Nielsen ansig sig vid en jamforelse mellan kopulationsapparaten
hos olika insektgrupper ha kommit till den uppfattningen, att den upp-
stitt polyfyletiskt. Sdlunda kunde inte parnirgsorganen hos Diptera
ocb Hymenoftera direkt homologiseras med motsvarande organ hos
dviga Endoqterygora. Inte heller vore parningsorganen inom gruppen
End,opte.rygota homologa med samma organ hos Exoftelygota. Det \\-
sprungliga tillstendet inom klassen vore sekerligen en parig gonopor
utan kopulationsapparat. En sidan apparat hade sedan utvecklats pe
av varandra oberoende sett ur ro:e och i regel ocks6. g:e abdominalseg-
mentets bihang.

F6redragshAllaren framhiill, att han i sitt f<iredrag inte hade kunnat
gri in pi detaljer utan endast pi. principiella fiirhallanden. Hdgre insekter
torde Irin brirjan ha haft samma kopulationsorgan som de primitiva. I
annat fall maste insekterna ha poMyletiskt ursprung.

Med anledning av en friga av docent Hackman, om negot vore kent
om kopulationsapparatet hos Epiophlebia superstes, meddelade dr Ander,
att Epio|hlebia i detta avseende dverensstammer med dvriga odonater.
I frAga om det spermaiiverfiirande organets uppkomst hos Odonata ansiLg
& Ander, att man helt maste al-visa Frasers Iiirs<ik till i<irklaring. Denne
utger ifren att organet uppstatt hos en insekt med den nutida odonatens
kroppsform, vilket emellertid av flera skdl kan anses uteslutet. Det
tossila materialet ger ingen upplysning. De mesozoiska odonatema er
byggda som de nutida och zygopterer tycks upptreda redan i perm.
Av dessa tidita odonater och dem ndrstiende f.ormer (Protodonata m.ll.)
ar ,tterst fri avtryck av kroppsdelar k?inda. Vantgen anses organet ha
uppkommit direkt som sadant frin stemiter, utan ftiregingare av annat
slag. En jamfiirande anatomisk betraktelse iiver organomvandlingar inom
djurriket, speciellt hos arthropoderna, gdr det dock sannolikt, att i orga-
net ingir abdominalextremiteter, aven om den enda fdreliggande embryo-
logiska understikningen inte har kunnat pivisa detta. Vissa morfologiska
fiirhillanden kan deremot anfriras som stdd fijr en sidan uppfattning.
Dr Ander hevdade, att detta organ hade utbildats mycket tidigt inom
odonatkomplexet eller dess fdreg5ngare, och att dessa primitiva former
hade iigt rester av abdominalextremiteter. Det er niir igen itskilligt som

Efl.tomol. Ts. Al9.28. H.4, 1952
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talar ft r att fdrsvinnandet av reducerade postthoraca.la extremiteter har
skett polyfyletiskt hos insektema. De undersdkningar dver thysanurernas
slxrmadverfdring, som nyligen har bekantgjorts, har uta-n tvivel tillftjrt
diskussionen om odonaternas kopulationsorgan ett nytt viktitt moment.
Till problemkomplexet htir ocks'i. de hanliga kaudala griporganen, den
egendomliga ad collum-stelningen, ovipositorn och aigghggningsbiologin.

Dr Ander uttalade sig Idr att man borde bibehilla termer, Insecta i
den vidare betydelsen, alltsi inkl. a-Jla Apterygota, dvefl om Syrnlhyla
diri-id maste komma med. I si {all kunde Imm's namn Euentornsta t6r
T hysanura och Pterygol,a bibehallas.

Fdredragshillaren anset det inte mdjligt att hiirleda organet pi odo-
nathannens andra abdominalsegment ur extremiteter.

Efter lunchpausen fiirel?iste docent Ossian Larsen dver

FbEdp?drdtert blggrrad oth ftnkrion hos gyrinidctna,

Utbildningen av den vid vingritrelserna fungerande muskelapparaten
hos insekterna visar stor variation med hi.ns1'n till den direkta och den
indirekta flygmuskulaturens <imsesidiga andel i densamma. Hos odona-
tema dverveger den direkta muskulaturen si till vida som enligt upp-
gifter i litteraturen av indirekta muskler endast dorsoventrala vingleva-
torer 6r tillfinnandes. Hos andra insekter, t.ex. lepidopterer, dipterer,
hlmneopterer, heteropterer osv., utgtir den indirekta muskulaturen den
sttire delen av fl1'gmuskulaturen och hos vissa insekter kan f<irskjut-
ningen i denna riktning vara sa framtredande, att det bara finns ett
fdtal mycket smi direkta muskler.

De indirekta vinglevatorerna ?ir alltid kraftigt utbildade hos flygga
insekter, men de indirekta vingdepressorerna visar stundom en ganska
lig grad av utveckling och ersitts di av direkta pleuroalilra eller coxo-
aldra muskler. Sannolikt torde emellertid yingsiirkningen aven astad-
kommas ddrigenom, att det villvda tertum efter den avplattning, som
det utsetts {<ir vid vinglevatoremas kontraktion, stravar att itergiL tiJl
sin starkare vdlvda form.

Hos flygga former av landlevande coleopterer visar i regel siviil den
direkta som den indirekta flygrnuskulaturen en stark utveckling och flyg-
apparatens byggnad visar i friga om muskulaturens utbildning stor lik-
het med den, som man finner hos lepidopterer o.a. De mediala dorsala
lengsmusklema i metathorax, som ju fungerar som vingdepressorer, er
starkt utbildade. Annat dr Itirhillandet hos dytisciderna, ddr de mediala
dorsala lengsmusklema i sarnma segrnent ldreter en betydligt svagare
utbildning, under det att de indirekta !-inglyftama ir starkt utvecklade.
Till de senare hiir, fdmtom tergostemala muskler, en del muskler, som
hos andra insekter tjenstgdr som rtirelsemuskler fiir extremiteterna, men
som hos dytiscider och dven landlevande coleopterer har dvergitt till
Ento,,tol. Ts. -lrg.78.H. 1, rc;i
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att bli flygmuskler i samband med en starkare anslutning av hdften till
den ventrala segmentviiggen.

Den muskel, som hm andra insekter har sitt ursprung pi. tergum och
insererar pi. den s. k. trochantersenan och som utgdr extremitetens yik-
tigaste strackmuskel, saknas i metathorax hos coleopterema och ersetts
d:ir av sternotrochanterala muskler. Endast hos gyriniderna fims denna
muskel och den er dar enormt utvecklad. Dorsala lS.n6smuskler liksom
tertostemala muskler saknas hos dessa skalbaggar.

Gyrinidema iro sy'nnerligen vdl anpassade fdr olika slags fdrfl,tt-
ningssiitt. Deras speciella fiirflyttnin$sitt dr den virvlande rorelsen pa
vattenltan. De kan emellertid dven simma fdrtreffligt under vattnet
och atminstone vara vanligaste gyrinider dr goda flygare. De kan Aven
ftirllJ.tta sig pi land, fastan dar med storre sverighet. Trots detta utmar-
ker sig flygmuskulaturen hos gyrinidema av en reduktion av musklernas
antal i I6rhillande tiU dlTiga coleopterer. Den hastiga forflyttningen pa
vattenJrtan, som gyriniderna kan astadkomma, di de oroas, futadkoms
med tillhjiilp av den stora noto-trochanteralmuskeln, som diirvid arbetar
med hdgfrekventa kontraktioner. Med samma muskel framkallas dven
vinglevationen under fl ykten.

Flygmuskulaturen awiker slledes hos Gyinus i ftiljande viktiga hiin-
seenden frin d\,'riga coleopterer:

r. Flygrnusklema 5.r fe t l antalet.
z. De hos andra insekter som flygmuskler fungerande mediala och

laterala dorsala ldngsmusklerna saknas helt.
3. De tergosternala musklerna saknas likaledes.
4. Den noto-trochanterala muskeln finns och ir mycket starkt ut-

vecklad.
5. Den fungerar bide som vingly'ftare och som strackare av extremi-

teten vid snabb ftirllyttning e vattenlrtan.

Diskussion: Docent Brinck anseg, att gyrinidema intar en mycket
isolerad stelning. Deras organ tyder pe att djuren tillhor en gammal,
ar.vikande grupp utan ndrmare sliktskap med dytiscidema, som her-
stammar frin ilderdomliga carabider.

Dr Nielsen gjorde giillande, att den skildrade flygmuskulaturen hos
gyriniderna ir l6ngt mera awikande frin det sedvanliga schemat iin
odonatemas flytmuskulatur. Hos odonatema finns den dorsala, longi-
tudinala muskeln och den verkar liksom hos andra insekter som ea ving-
depressor, even om den her blott er svagt utvecklad, I verkligheten dr
odonatemas vin6muskulatur fuUstendigt identisk med andra pterygo-
ters. Det finns kvantitativa skillnader i utvecklingen av de enskilda
musklema, men det er ingen skillnad pi muskelkraftens tiverfdrande till
ringarna. Detta giiller i varje lall hos CaloPteryx, som dissekerats av dr
Nielsen.

Entottol. Ts. Arg.78. H.4, tgsz
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Fdredragsserien inom den teoretiska sektionen avslutades av assistent
Carl-Cedric Coulianos, som talade dver iimnet bTernpelarul- och eoapwa-
tionsfrelercrula hos aissa markletarde insehten. Se sid. 265 ff.

Diskussion: Professor Lindroth ansig den i I6redraget redovisade me-
toden vara biologiskt mer korrekt irt tidigare anviinda metoder fdr
understikning av preferenda men d,nskade se den stabiliserad.

Fiire&agshillaren menade, att det vore verdefuUt att summera flera
preferenda. Stabila temperaturpreferenda behdver inte kunna avlasas
evaporometriskt. Han framhdll iiven, att evaporationen inte iindras lika
mycket som temperaturpreferenda.

Professor Lindroth pipekade, att fil. dr Paul Ardds undersdkningar
har r-isat, att preferendunzon er Uka med zonen med det minsta syre-
upptagandet -

Dr Ardd tillade, att relativa fuktigheten miste vara olika vid skilda
temperaturer, vilket kunde ha plverkat djurens fOrdelning.

s.htion n 16, I sektionen fttr praktisk entomologi dgnades fredagens fdredrag helt
ptoh'tsh tttto- LL skossentomoloein. Docent Karl-Herman Forsslund inledde med ett
'notost foredri! om iilt; taltstehe.ln (Difiion pdl.ipesl som sbadediur i Suriget.

Denna ftirut som siillsl,nt ansedda art har visat sig vara en J.tterst sver
skadegdrare pi tallfdryngringar fren norra Dalama till I-appland. Den
dtidar i stor utstrdcloing unga tallar pa upp t l ne$a meters htijd. F6re-
dragshallaren redogjorde fiir artens levnadssett, fdrekomst och skade-
gtirelse och framhtill, att den i Mellaneuropa fiiretre.ds av en siirskild
underart. - Amnet kommer att behandlas mera utftirligt i nMeddelanden
frirl Statens skogsforskningsinstitutl.

I anslutning tilt fdredraget meddelade professor Kangas, att arten
patraffats i Finland och var sirskilt vanlig pa Siikikangas, men att den
i Finland fdrekommer som ab. Polila.

Friredragshillaren invdtde, att ab- polita ar beskriven fren dsterrikiska
alperna och dirfdr b<jr tillhiira den sydliga raserr. En motsvarande ab.
kan finnas dven hos den nordliga rasen med den kir di ha ett annat namn.

Htuefter hdll dr. phil. Hubertus Eidmann fdljande ftiredrag:

On fid bjdrhn nturca (Oiotitia dttr.rnndt.t Bkh.) och dcss bekiimpande.

I Nordeuropa fer fielbjitrkmataren, Oporhia oulumnala BkI., riilnas
till de mera allmiint bekanta insektema. Kennedomen om den spreds
framfdr allt er 1955, de dess larver pl vidstrickta omrAden hotade bjdrk-
skogarna och ddrmed d.ven bl. a. turistvdsendet och renskiitseln.

Ur de pl bjtirkkvistar fastheftade aggen kHcks strax efter ltivsprick-
ningen typiska, gr6na matarlan'er, vilka iiter pi l6ven och genomlitper

F,ntomol. Ts. .1r9,78. H. $ ry52
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de 5 larvstadierna pa ca 4 veckor. De tvi sista larvstadierna gtir stiirsta
skadan. Fdrpuppningen sker i marken, och mot h6sten sverrnar den vit-
gr,i fjar en. Honorna lS.gger omking 60 agg, som 6veri.intrar. Fdrpupp
ningen slms ske senare och svarmningen tidigare i Nordskandinavien en
i Alpema.

O . autumnqlc f.irekommer i hela Mellaneuropa frin Sibirien till England
och frln Alpema till nordligaste Finland, dessutom p6. den nordameri-
kanska kontinenten. En riklig fdrekomst er utom i Norden endast kind
frin Alperna. Ddr och i Canada dr hrktredet den viktigaste n2irings-
viixten, i Nordeuropa diremot bjtirken. Lawema ir emellertid polyfaga
och f6rtdr l6v av bjdrk, al, asp, Salix-artet, ek, alm, bok, samt l6rk och
Isrga, dessutom markvegetationens bdrris och lavar.

Riktiga massfdrekomster av fjiillbjdrkmetaren er bara kdnda frfu Nord-
europa. Genom uppgifter i litteraturen fir man det intrycket, att en gra-
dation kan fdrekomma i genomsnitt vart 9. till ro. lr. Siirskilt starka hirj-
ningar fdrekom t.ex. i Norge och Sverige lren r88z/83 och r89o, i Fin-
land, Norge och Sverige iren rgrT/r9 och i Finland och Sverige iren rgz6l
28. En av de hittills starkaste gradationerna biirjade rg54 med ett maxi-
mum aret 1955. En kartlaggning i Norrbottens l2in med hjiilp av flyg-
plan (Jm. Bostnim) yisade, att 528 ooo ha var angripna, dirav r/3 kal-
etna. Nista Ar, 1956, var angeppsomradet blott helften se stort (27o ooo
ha) med endast 5% kdetning. Statens Skogsforskningsinstitut gjorde
en prognos ftir 1956 genom att Idre vegetationsperioden i viixthus kldcka
larver ur iigg pi bjtirklvistar, som togs i de angripna omridena, och jd.m-
f6ra larvernas antal per kortskott med ett Dkritiskt talr. Enltt prognosen
kunde man riikna med en tillbakagS.ng av gradationen, dock kunde pi
menga steUen starka angrepp ftin'antas. Fdr att vinna praktiska er-
farenheter 6ver mdjligheten att skydda fja vegetationen mot dessa
skadeinsekter genomliirdes den z juli 1956 pe en 543 ha stor areal vid
Bjtirkliden (Tometrisk) en bekdmpningsaktion. Har ventades, enligt
protnosen, svira hdrjningar.

Insekticidet, DDT i 5)o-ig koncentration, applicerades meden dosering
av ro kt/ha i puderlorm frefl luften. Helikoptern fltig ca 5 m 6ver tred-
kronorna parallellt med stranden ldngs genom sigralsti.nger markerade
linjer med 50 meters avstind frin varandra. Det pudrades inte iiver
tresket. Negra skador pi ryggradsdjur inrapporterades inte. Under 15
timmars effektiv arbetstid bepudrades hela omridet, motsvarande 36
ha/timme.

Resultatet av bepudringen meste faststeuas tenom en direkt kontroll-
metod samtidigt med bekdmpningen. Bestemningen av genom gi{tet
dddade insekter fdr erhallande av upplysning 6ver f6rgiftningens fdr-
lopp och rikningen av antalet lan'er per biotopenhet ftir berikning av
den procentuella fdrgiftningseffekten kombinerades och gav goda resul-
tat. rz stora lakan utlagda ulder trad i terrangen tjinade som uppfing-
ningsdukar. I ndrheten dirav rdknades antalet lan'er per kortskott. Ftire

Eitotltol. Ts. Arg. ?8. H..t, 1957
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bekdmpningen befann sig tiver 8oo/o av alla larver i z. och 3. postembryo-
nalstadiet. Angreppet var nigot ojemnt fdrdelat pA omridet, och antalet
larver uppgick i genomsnitt ti.ll r3/roo kortskott. rrKritiska taletD (an-
talet larver/kortskott, som astadkommer kalatning) aDtogs fdr O. autum-
nata piL Betula to uosa vara rG-r5 larver per roo kortskott.

Larvema, som vid regnvdder huvudsakligen sitter pa bladets under-
sida, petreffas i torrt vider lika mycket pi bide dver- och undersidan
och spinner litt ner sig, ner de retas. Detta var ocksi. {rir mirga larver
den fdrsta s5mliga reaktionen efter giftets applikation. Flera timmar
efter bepudringen bdrjade sttirre mingder larver falla ner frin trd.den,
efter senast 30 tirnmar hade maximum av dddligheten redan ,ijverskridits,
och efter 3 dygn f<ill ndstan inte fler djur frin triiden. Vid hdgre tempera-
tur s]'ntes giftet verka sd,mre en vid liigre. Aldre djur var mer resistenta.
Olika verkan av giftet pa hrver pi bladens <iver- eller undersida kunde
icke faststiillas.

Efter bepudringen riiknades pi uppfingningsdukarna i medeltal ca
zo ginger sA mycket larver som fore. Vid de obegiftade kontrollstaillena
hade knappast intraffat negon {drendring. Pri kvistarna laststdlldes pi
de obegiftade stiillena en populationsminskning om rr% gentemot en
sidan av 88|i, fiir det bepudrade omridet (r,6r larver/roo kortskott).

Tar man hdnslm till den s. k- rnaturliga populationsminskningenr (,4),
i virt fall rro,;, si leder en enkel tiverldggring (dessa djur iir a priori
lika kinsliga i<ir insekticidet som alla andra) till formelrr fdr d6dligheten

.- B - l)'roo
genom gift r:=rrff,i vilken B representerar totalmortaliten

(88o/o). Den minsta dddligheten genom gift ?ir hiir alltsa 86,5id. Pi grund
av olika faktorer kan den faktiska mortaliteten dock uppskattas till
es9i,.

De dverlevande larvema uppgick icke till mer iin ca r/ro av rkritiska
taletr, och ftir bjdrkama fanns ej lihgre den minsta fara. Totala kostna-
derna ftir bepudrhgen uppgick tilI 44:5o krfira. Eftersom sjiilva fjal-
bj6rkskogama inte iir siirskilt vilrdefulla, kan en stor flytbepu&ing mot
fje br6rkmataren i Sveriges fjiilltrakter vdl bara komma i friga, diir
inte bara g)'nnsamma tekniska Itirutsattningar, som jarnvegsftirbindelser
etc., ftireligger, utan a!'en hens,'nen till turistvasendet och landskaps-
virden talar fair en anvZindning av insekticid.

F6re lunchpausen medhanns ytterligare ett foredrag, nzimligen f6ljande
av Iil. dr Bertil Lekander:

Sommartorbzn ryys och Poljgaphat PougdPh&i
Sommaren rg55 torde ga t l hevdema som en av de torraste och var-

maste, som har Idrekommit i Sverige. Enligt uppgift skulle det ha varit
en av de regnfattigaste pe etEinstone zoo er.
E omol. Ts, Arg.78. H.4,Ig5?
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Fiir att ge en liten bild av hur det slg ut exempelvis i Stockholms skir-
gerd kan jag ta ett exempel frin en liten 6 i nerheten av Vaxholm, ca
2 mil t ster om Stockholm. Frin mitten av juni till i slutet av augusti
f6ll diir icke en droppe regn. Pa 6n, som ar drygt 2,5 ha stor, fanns pi
eftersommaren inte ett triint stra, aut var brunt, t.o.m. Vaccittiutn oeh
Calluna. De flesta l6vtrdden stod antingen bmna, eller ocksA hade de
fallt alla bladen. Tallarna var likaledes mer eller mhdre bruna liksom
tranarna. De enda rent grdna tred, som fanns, var alama nere vid stran-
den. Dessa trdd liksom vassnrtgarna i sjiin var liksom en grdn oas i ett
ftir dvrigt brunbrdnt landskap.

Detta exempel er kanske exceptionellt, men framfajr allt Stockholms-
trakten och even stora delar av sydiistra Sverige uppvisade en mer eller
mindre likartad bild. Det ar helt naturligt, att man som skogsentomolog
hxirjade bli orolig och undrade, vad detta skulle draga med sig frir konse-
kvenser. Det dr ju sedan tammalt kaint, att stdrre kalamiteter i skog i {orm
av sndbrott, stormfallning, skogsbrand osv. oftast ftiljs av en uppblom-
string av diverse skogsinsekter med mer eller mindre sv6rtiverskidliga
konsekvenser som f<iljd. Men vad som hiinder efter en svir torka som
denna, hade vi inga tidigare erfarenheter av.

Fdr att {e nagot begrepp om skadomas omfattning och deras vidare
utveckling utlades i Stockholms skArglrd negra provltor, som nu har
f6ljtsdrygtrlir.

En revision redan pl h6sten 1955, dvs. torkaret, visade, att en mangd
tallar och granar var mer eller mindre illa utsatta fdr torkskador. Niir
dessa trad undersdktes, visade det sig, att de vanligaste barkborrarna,
slsom Blasto-phagus fifiifetd.a oc\ minor pA tall och lps ryioglaphus och
Pilyogenes chalcogtaphus pe gan, inte alls f6rekom i dessa triid. Ftir-
klaringen hertill var enkel. Pi varen och ftirsommaren, ner dessa arter
svermade, hade torkan iinnu inte gjort sig giillande. Det fdrelig de aUtsa
inte I0r dem nAgra specieUt $nnsamma omstandigheter.

Helt alnorlunda var deremot situationen fdr de sensvarmande arterna,
framftir allt Polygrafhus Poligtaqhus. Di denna art svermade i juli-
augusti, fanns det uppsjti pi kimpliga yngeltred. Vidare var situationen
mycket fttrdelaktig fdr denna art dd.rigenom, att konkurrensen om ldmp-
liga lngeltrid frin de tidigare svermande arterna var obefintlig. Pi grund
av dessa tvi samverkande, gl,,nnsamma faktorer hade Polygzaphus obe-
hindrat kunnat angdpa m,ingder av trad.

Ett nirmare studium av litteraturen visade r5.tt snart, att det man
kd,nde till om Polygraphus' biologi och ekologi var rett bristfiilig. At-
minstone i Sverige hade inga mer omfattande unders6knintar gjorts
betriffande detta djur. Man kZinde i grova drag till dess biotogi och skog-
liga betydelse, men nlgon nermare kiinnedom om dessa frd.gor hade vi
dock inte. Det ansegs dirfdr vara liimpligt att utnlttja det tillfiille, som
den fiireliggande situationen erbj<id, till att iigna denna basttrorre ett
nersrare studium.

Eutouol. Ts. Arg.78, H. t, rgsz
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Triid€n3
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# 77 10,4 1 6.5

I
,,t.. Ovre holrretr 160 23,1 1L,t

A L/,9 10.0

691 100.0 11,6

FiE. t. Polyya.Phus-engeppens lokalisatior i tradeo.

De 1955 pAbdrjade understikningarna er annu inte avslutade, varfair
vid detta tillJ?ille bara en del preliminiira resultat kar framliiggas. Det
som man i ldrsta hand ville ha klarlagt var artens biologi, si.som svdrm-
ningstiden, utvecklingstidens hngd, Irlgor i samband med iivervintringen
osv., vidare dess skogliga betydelse, dvs. vilka granar som angrips,
antreppens omfattning och utbredning samt ev. bekdmpningsmetoder.
Parallellt hdrmed har dessutom vissa anatomiska och histologiska under-
sokningar utfdrts.

Ft r att klarHgga en del av dessa frlgor anlades, som inledningsvis
beriirts, en del provytor i Stockholmstrakten. Jag skall be att Ie anfttru
nAgra resultat frin dessa.

Alla storlekar av granar angrips. SAlunda har jag funnit rena. Poly-
grafhus-angrepp i trad {ren 2 4o cm bhd. Medeldiametem lig pi rz cm
(763 trad), vilket visar, att det inte rtir sig om si stora triid. \rar angreppen
sker i trdden framgdr av fig. r, som baserar sig pi ett material av 69r
tred.

En av de fr6gor, som det g6.llde att i fdrsta hand f<irsdka fi besvarad,
var artens trad av primaritet, dvs. om den angriper fullt friska trad
eller bara mer eller min&e Idrsvagade sldana. Vid ett studium av litte-
raturen visar det sig att uppfattningen hos olika ftirfattare viixlar frin
I,tlorlol. Ts. -irg. i8. H. t, r9S7
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Urreende vAr.n 1936
Situotion€n hdrten 1956

Ei ongr S:o trod ": ong.

I
Jh
.ft

77t 0 72t, 0,0

*
Toppen dijd 15 0 15 0,0

*
6renrpetmr dttdo 27 3 30 10,0

Ovre holvon ddd 17 l 15 20,0

^'

t1--

D(,do 9rend. hdr
3 2 5 40,0

*
9 1Z

,k

s dirdo grendr hdr 0 8 I 100,0

790 28 818 1.4

FiB. 2, Polygra|hlas' val av yngeltriid

att arten anses r/ara ett rent primart skadedjur till att den betraktas som
ett rent sekundert sadant.

Fdi att fe nagon klarhet i denna friga understikte jag 8r8 ej angipna
granar viren 1956 pl en proryta. Dessa triid ftirsAgs med ett ldpande
nummer och fdr varje trii.d antecknades, hur det sag ut, om det var fullt
friskt eller om det uppvisade torkskador och i s5. fa-ll i vilken grad. Det
r6rde sig hnrvid bara om ett rent subjektivt beddmande. Htisten samma
ir undersdktes samma tred igen. Resultatet framglr av fig. z.

Hdrav framgir, att arten i detta fall var utprdglat sekundiir, bara de
av torkan mest illa itgi.ngna treden hade blivit angripna.

Vad artens biologi betrdifar, var den tidigare i sina grova drag rett
Entomol. Ts. Arg.78. H.l, tcSz
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vS]kand. Ett flertal anal],s€r vid olika tidpunkter pi iret har visat i stort
sett ftil.iande bild.

Arten dvervintrar uteslutande som larv. Att klarliigga antalet larv-
stadier pA basis av huvudkapsekndtningar har erbjudit vissa sverigheter
pi grund av att den individuella variationen er se hdg,.att stadiema
griper in i varandra. Allt tyderdockpiatt man haratt reknd' med 5 stadier.
Overvintringen sker i stadiema 3-5; I vilket stadium tivervintringen sker
beror dels pd. n?ir moderdjuren svermar, deL pe tredets exposition. Pup
por har tidigast iakttagits i mitten pi iuni och senast i augusti. De djur,
som svennar sent pa sesongen i skuggiga bestind, pibdrjar sin iiggliigg-
ning pA hiisten, men denna avbrytes snart och honorna gtir i endan av
modergingen en parningskammarlik hlla, i vilken de iii:€rvintrar. Pa
varen fortsetter de sedan att anligga modergl.ngen och.att Hgta egg.

Jag kan avslutningsvis betraffande utvecklingen sega, att-man i medeltal
kan rdkna med ca too djur per dms barklta. Dvs. en lan'behdver en
vta av r cm2 fdr sin utveckling.

I detta korta anfdralde har bara nigra problem och resultat betraffande
detta djur kunnat berdras. En utftirlig redogdrelse beriiknas vara klar
om nAgot ir.

Ndr fdrhandlingarna eterupptogs efter lunchpausen, h<ill ftirst ama-
nuens Karl-Johan Heqvist fdredrag 6ver d.mnet

Ndgot orr. bar'ktorrarnat Pdratirer,

Parasitsteklar, som angriper barkborrar, tillhiir i huvudsak Eraco-
nidae och Chalcidoidea. De kan allt efter de stadier de angriper, indelas i
imaginalparasiter och larvparasiter. Nigra steklar, som angriper puppor
och egt, er innu inte kiirlda.

Imaginalparasitema er fataliga. Hos granbarkborren (Ils lyfogra-
p&as L.) fiirekommer Tomicobia saiJrczi Rusch., Cosmophorus klugi
Ratz. och Rhopalophorus claricornis Wesm.

Den tvitandade och den f,'rtardade barkborren lPityogenes bi-
dentoius Hbst och P. quadridens Hart.) angrips av Cosnofhotus cernbtae
Rusch. Denna art gir ocksl pl den sextandade barkborren (Pityogenes
chalcograp hus L.'1. Pityogaphus-artema, framfdr allt Pityographus micro-
gaphus L., angrips av Cosno|horus cembrae R:usc}r. och C. hcnschzli
Rusch. De dubbeltigda bastborrarna lPolygraphus-arterna) slutligen ar
virddjur ftir Cosrnofhorus hlugi Ratz.

Arterna av sldktet Cosmophonts jagar barkborrarna, n6r de vandrar
omkring pi tradstammama fttr att yngla. Hiirvid fdrs<iker steklarna att
fl barkborrarna i positionen hu!'ud mot hul.ud, vare{ter de fattar med
sina kraltiga mandibler d,ver huurdet pi barkborren och lasthiLller den
under aggleggningen, som sker mellan bukplitarna med hjiilp av tere-
Entonol. Ts, )rg.7E.H.1, tg5Z
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bran. Den fullvuxna larven fdrpuppar sig inuti skalbaggen. Tomicobia
seifzezi Rusch., som angriper granbarkborren, utf6r egghgtningen pa
prothorax, mera siillan pi. bakkroppsidoma eller genom tiickvingarna.
Larven fdrpuppas iiven hiir i barkborren. Aggliiggningssiittethos Rha|a-
lophorus clanticonis lVesm. ir diremot inte kint, men man vet, att lan-en
lilmnar barkborren It re i6rpuppningen, som sker i niirheten av ska[-
baggen.

Parasiteringsprocenten varierar fdr dessa imaginalparasiter lrin lokal
till lokal och dr aldrig sdrskilt htig. Imaginalparasiter angrips i sin tur
av parasiter. Si iir exempelvis fallet med Tomicobia sellzczl Rusch.,
som parasiteras av Amblymerus typogafhi Rttslc.h.

Viktigast och talrikast 6ro larvparasiterna. Har kommer endast de
viktigaste att namnas.

De bida mirgborrarna lBl.astofhagus ffuile a L. oeh B. mircr Hart.\
angrips av arter av slaktena Coeloides Wesm- och Dend,rosoler Wesm-
Coeloides abdoninalis Zett. er vanligast pi den stdrre miirgborren, Daz-
dtosotcr middmdorli Ratz. pi mindre mergborren. De vanligaste para-
siterna pi de dubbeldgda bxtbonarna (Polygraphus-arterra'1 i\r Ecphy-
lus hylesini Ratz. och Pachycetas xyhphagorum Ratz. Hos den tvetan-
dade och den f5,'rtandade barkborren (Pilyogenes bidefltatus L. och P.
quadtidens Hart.) frirekommer Dendrosote/ ha igi Ratz. och Metacolus
aulloi Merc. Skarptandade barkborren (Ips acuminatus Gyll.) utsiitts
ftir angrepp av framftir allt Detd,/osokr-arter oc}r Rhoplicus-arter, likasi
granbarkborren (Ips typog/o?hus L.) -

Larvparasiterna utf6r aggHgpingen genom barken. Undantag finns.
Salunda trAnger Pachycetas-*lerra in i modergingama och angriper lar-
verna hirifrin.

Larvema lever antingen endo- eller ektoparasitiskt och fdrpupp
ningen sker i kokong (de flesta braconider) eUer fritt (chalcidider). Hiim-
mande faktorer i fri.ga om larvparasitema er parasiter av andra graden,
vilka lyckligtvis er siills!.nta.

llinga av de hdr uppriiknade stekelarterna ?ir polfiaga. Pibdrjade
unders6kningar skall kanske klarl?igga, om det med tanke pi deras poly-
fagi er miijligt att genom skogliga etgerder 6ka deras antal.

I anslutnirg till fdredraget nimnde ftiredragshillaren, som svar pe en
{riga av lS.roverksadjunkt Einar Kleibeck, sfuom ex- pA indifferenta bark-
bolrar Hyl,utgo-ps palliatus och vissa lryksrrs-arter, samt meddelade pe
frlga av professor Kangas, att det finns tve Coeloides-arter ptL Blasto-
fhagus minor.

Sektionssammantrd.det avslutades med ftiljande f6redrag av dver-
postexpedit6r Tor-Erik Leiler:

Ettonol. Ts. Arg.78. H. j, tg57
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Ndga tebniht thadegiatc 2d tAb (Sol* capr.a L.).

I Stockholms omgivningar ir det mycket gott om Jmgre sak och detta
har gett mig anletlning att egrta de insekter, som utveck]ar sig i detta
tradshg, ett serskilt studium. Mina uppgifter i det fdljande gnrndar sig
pi iakttagelser vid kldckningar samt understikningar i det fria under alla
irstider. Som skadegtirare pi slilg anger Kangas i sitt rg4z publicerade
arbete om i siilg levande insekter och deras skadegdrelse skalbaggarna
Agrilus oiridis L., Cryplonhynchus lapathi L., Aromia moschala L.,
Larnia lextol L., Sapeda scalaris L. och Sa?e .a populnea L. samt Ijiiri-
len Cossrs cossrs L. Till dessa skulle jag vilja hgga fdljande arter: Sa-
peda similis Laich., Xylohechus panlharinus Sav. och Oberea oculala L.
Jag kommer i det f6ljarde att uppehiLlla mig vid dessa arter samt Cosszs
cosszs. Nigra iakttagelser dver de ndmnda skalbaggsarternas levnads-
siitt ingar niimligen irrte i Kangas arbete eller i Palms rDie Holz- und
Rinden-Kdfer der nordschwedischen Laubbdumer, rg5r.

Xylotrechus pantherizrs dr beskriven fr6n Finland, imagon av Savenius
1825, larven och puppan av Saalas rg4g. JaC har fdrut i Entomologisk
Tidskri{t redogjort f6r mina iakttagelser tiver artens le!'nadssett samt
limnat en analys av el Panthati?tus-sdlg fran Kungsangen. Sedan dess
har jag flera ginger bes<ikt denna lokal, som ir mirklig si till ritla, att
jag dnnu inte har funnit r 6ra Sapetda similis-rngrepp dir. En del av
sdlgarna har visserligen numera dtitt eller dr driende, men hiir finns :innu
lan'er i de flesta liimpliga stammama. Petreffade smdlan'er skvalkar
om att stamma.r och grenar fortsetter att eggbehggas, enda tills veden
blir uppmjukad av svamp eller se torr att den spricker. En hona i fingen-
skap har iag obsen'erat legga, 2 d,gg i ett rigskir. Aven om larver di
och d6 antriiffas i friska grenar, er det sekraste stZillet att finna dem,
sirskilt som smi, den halvtorra veden innanliir ett Agiilus oitid,is-angrepp.
Ibland artriiffas lika gamla larver av Xylobechus fanlfurinus och Sa-
perda similis niira tillsammans. Si var exempelvis fdrhlllandet i sol-
exponerade sd.lgbuskar i Ekerd grusgropar. Arten dr bunden till siilg och
tycks fdredraga 3-7 cm trova dimensioner. De oftast centralt laings-
gaende larvgangama 5.r karakteristiska genom att de iir flata, ofta
radiellt stiillda och packade med fint gnagmj6l. I stockholmstrakten
kliicks denna vedbock tidigast i bdrjan av juli. Som fullbildad 6.r den
emellertid svirantrdlfbar, iiven i omriden diir pigiende angrepp er
allminna. Deremot ar den Htt att klacka t.ex. i pisar av svart plast.
Arten btir kunna antrlffas i hela Sverige. Jag har funnit angrepp av den
?inda nere i Smiland, i Vimmerby pasken 1955.

Aven om Sapeda similis har jag tidigare publicerat en del iakttagel-
ser i Entomologisk Tidskrift. Denna art ir bunden till Salir caprea oc}:.
lever i sdlgbuskamas trenar lika viil som i kronan av l'uxna sdlgar.
Fastan man kan {inna angrepp sivdl i 3 cm tjocka grenar som i sprick-
barkiga sdlgstammar, tycks den fiiredraga solexponerade, sldtbarkiga,

E tornol. Ts. Arg. ?8. H.4, rgs7
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ungefar 5 cm tjocka stammar. Honan gtir tenom att gnaga och slita
bort fibrer ur barken in till bastet mycket typiska, lingsgiende, ibland
decimeterlinga agglaggdng nag. Under barken pi bAda sidor liigger
hon sedan sina egg. Vid ett tillfiille fann ,ag ett aggHggningsgnag,
som var ro cm lingt och innehtill 22 igg och lawer, en annan ging rz
skilda nyanlagda eggHggnings$at i en 6 m hdg silg. De nykl'iickta lar-
verna ater sig negon cm ir uader barken men gnager sig sedan in i veden
i riktning mot centrum, d?ir de g6r lingsglende, drygt decimeterlinga
gingar. Genom smilarvernas gnag under barken vid sidorna av sjd.lva
aiggHggningsgnaget uppster en torrfldck, vilken o1ta, redan innan skal-
baggama har kliickts, markeras av invallningar. Lan'en fcirstorar allt
efter som den vaxer gangen ut mot eggliiggning€naget och kastar genom
detta ut en del gnagmj<il. Den tillsluter sedan hilet med en spinpropp.
Andra vintern dvervintrar larven med huvudet nedit mot en spanpropp.
Denna anbringas dver gnagmiolet overst i gengen ochtorde skyddalarven
mot hfrysning. Lan'en gnager i a-llmihhet en siirskild gent till det bli-
vande fly'gh et, i tilken ibland ftirpuppningen sker. Artens utveckling
ir i Mellansverige z-arig men enligt jegm?istare Stig Lundberg i Norr-
botten 3-erig. Saperda similis kli.cks nagot tidigare ;in Sape/da carcharias
eller redan strax efter midsommar. (I friga om carcharias uppger Palm
i sitt fdrut citerade arbete, att denna art skulle leva i silgens stam, trova
grenar och rdtter. Yid de mAnga understikningar, som jag har gjort, har
jag dock inte vid nagot t fele petreffat angrepp av denna art i sllg-
stammar eller -grenar.)

Sapeda similis ar numera i stockholmstrakten vir vanligaste siilg-
bock efter angreppen att diima. Under resor har iag i alknenhet kunnat
konstatera angrepp ttverallt, der Hmpliga salgar fdrekommit, exempelvis
pi Oland. I Tiillbergs-trakten vid Siljan i Dalarna, dar det fanns gott
om sdlgbuskar och vuxen sdlg, kunde jag under en veckas tid ftirra aret
endast antraffa ett par fiirska ?iggliiggnhgsgnag men daremot inga skador
efter gamla angrepp. Ar rg55, de serskilt tistra Sverite drabbades av
svir torka, tycks sirzdlis ha haft ett slmnerligen gJmnsamt ir. Det dr
f.6. anmd.rkningsvert, hur snabbt den har spritt sig pi. senare Ar, ty det
ar knappast tenkbart, att den skulle ha kunnat vara sA Itirbisedd, iiven
om dess angrepp sannolikt ofta har I6rv5.xlats med Aromia maschala's.

Oberca oculata atses som en tem[gen allniin art, som enli$ litteraturen
utvecklas i olika vide- och pilarter. Nigra niirmare uppgifter om dess
levnadssett har jag dock icke kunnat finna.r Arten ar st:illvis icke ovanlig
i silgbuskar och mindre sdlgar, vilket man Htt kar konstatera, Der man
har ldrt sig kanna iten dess karakteristiska egglaggningsgnag (fig. r).
Aggliggningen sker med fdrkdrlek i Iullt friska skott och grenar med sliit

r Senare har det kommit till min kefltredom, att larverDa till vlra Obelea-arter
och deras levtraalssett beskrivits av K. V. A.troldi, L. V. Amoldi, G. J. Bei-Bierko
ttr. fl. i rB€stlmningstabeller J6r skadliga insekter pl tred och buskar i sLydds-
platrteritrgar vid ak€deltr (pa r]'ska) trloskva r95o.

Entot tol-Ts. Ary- z8- H- 4, rg5?
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bark och ca r,5 cm tiocka. Vid ett tilliiille har jag dock funnit flera iigg-
liiggningsgnag och piglende angrepp i den grenldsa stammen p[ en h6g
sd.lg, vid angreppsstiillet 5 cm i genomskiming. Den vanligaste platsen
fdr eggleggningsgnaget tycks vara den solexponerade ovansidan av nigon
limplig gren, r(F2o cm fren stammen. Gnaget 2ir 5-8 mm Bngt och ger
i grenens lang&iktnint. Det ar astadkommet tenom tvergnag i tvi intill
varandra liggande rader. Honan legger ett agg in mot bastet i neder-
kanten mellan dessa rader. En larv var den rz augusti 3 mm ling och
antrdffades r cm frin egguiggrling€naget. Lawgingen d.r mestadels 25-40
cm Eng och fiirl6per f6rst i grenens centrum, eller kanske oftare i veden
mellan 6renens mitt och ovansidan, sedan in mot eller till stammeas
centrum, som den fdljer nedat e er bede uppit och nedAt (fig. 2 A, C, D).
Sedan gingen har anlatts, gnages den allt efter larvens tilvaxt stdrre
och stdrre, under det att gnatmjitl liksom hos Saperda similis rulkasta-s
genom det ursprungliga ingingshilet i ,iggliggningsgnatet. Larven fdr-
flyttar sig vid fara snabbt baklenges ner i den nistan gna6mjiilstomma
gengen. Andra ht sten Itirbereder larven en gang mot det blivande flyg-
hllet. Den tillsluts med en spiapropp. Flygh&let finner man ofta i grenen
mellan stammen och aggHggrdngsgnaget, men flyghil i detta liksom i
stammen f6,rekommer. Utvecklingen i.r i stockholmstrakten 2-erig -mtijligen ockri 3-ark - och kleckningen borjar strax efter midsornmar.

Cosszs cosszs, tr6dddaren, torde enligt min mening minga ginger
ofdrskyllt ha blivit anklagad fdr att vara prim?ir skadegtirare. Det var
genom en ren tllfalighet, som jag under kliickningsfiirsdk rfled Sa|erda
sbzflr's blev varse en Cosssslaws beteende. I en intagen sdlgbit med z-iriga
shnilis-angrepp hade jag fitt med nlgra Cosszs-larver, som hade fdr-
stuckit sig i similis-glngtrna. En dag {ick jag se, hur en Cossas-larv,
sedan den hade kratsat ut en htig med gnagspin, fd,rsvann in i en sirzrTis-
geng. En tid efteret fann jag en massa utkastat Srtatmjdl nedanlitr sak-
biten och pe den satt flagor av gnagmjtil, liitt hopfogat av spinntridar
(t],?iskt!). Vid en revision visade det siB, att rr Cosszs-larver hade rensat
25 av 28 sirflilis-glngar och etit upp larvema. Genom siirskilda fdrsdk
bekrdftades det, att den blodrdda Cossns-larven med sina kraftiga kakar
och sina rovlarvstypiska kast med framkroppen 5r en fruktansviird
marod<jr bland i siilg levande lawer, speciellt bland dem som har tippna
gengar. Jag kan aven nemna, att jag i v6ras undersdkte ett utbrett
Cry?lo/lht nchus lapalhi-angepp, diir 5 mindre Cossns-larver hade gjort
sa gott som rent hus. Att Cosszs-lan'er fdrekommer hos lopalhi har dven
iakttagits av Triigirdh. Tyviirr har iat inte haft t fiille att gora ne8ra
nogtrarrna iakttagelser iiver Cosszs' fdrhlllande lill Aromia moschata
eller hur arten upptreder vid angrepp i grova sdlgar, men vid de under-
sdkningar, som iag hittills har giort, har jag inte vid nlgot tillliille an-
trdffat Cosszs-larver, som har gjort egna glngar in i veden. Hdrmed vill
jag dock ingalunda pasta, att detta inte fdrekommer. Ett tror iag mig
emellertid kunna fastsli, och det er att tridddarens lan'er, S.tminstone

16 -573ro3 E tomol. Ts- Arg.7E. H- 4, 1957



Diskussion: Fil. mag, Einar Lhdeberg framh<ill, att Aegeria apilormis
likaledes pi.trdffas i rdtterna och nedre delen av stammen piL Sal,ix
cq,reo sa{ri att Cossrs cossus $kert ir en sekundar skadegdrare.

Professor Kangas upplyste, att Saferda sizills har visat sig ha en dia-
paus, dvs- att i samma kull larver kan kldckas med ett ars mellanrum.

Pi en fr,iga av konservator Knaben, huruvida Cossrs kan utvecklas

Enronol. Ts.,l/g. ZE. H- 4, tgSZ
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som yntre, gdr en icke ovasentlig nlrtta geuom att sdka upp och fdrtera
direkt skadliga laryer.

Nar man skall fdndka faststdlla, vilka av silginsekterna, som ftiror-
sakar betydande tekriska skador, och i vilken utstracknint hithtirande
arter Ar att anse som primiira eller sekun&ira skadeg6rare, visar sig detta
svlrt bl.a. pi grund ay att arterna samverkar med varandra och med
olika svampar och genom att de olika artemas liirekomst och frekl'ens
varierar i olika trakter.

Som framgir av vad jag tidigare har sagt dt Saperd,a similis en pimiir
skadegiirare av stor betydelse. Genom att si mi-nga igg Diggs samtidigt,
blir angreppet koncentrerat och fiirtidande och den tekniska skadan s1m-
nerligen svir. Angreppen av Qberca oculata har en kaftig skadeverkan
pl klena dimensioner, dar utvecklingen sker. Oftast ddr den gren, i vilken
Bnaget har paborjats. Xylotuechus ianthaliaus torde f5. anses ha tiver-
vigande sekundAr betydelse, aven om den gtir teknisk skada och defini-
tivt dddar stammar och grenar, som tidigare fliickvis har skadats genom
angrepp av Agrilus tiritlis.

I detta sammanhang bttr ockse ett par andra vedbockar, som angriper
si g, nimnas. Pl Gotska Sandirn utvecklas Clytus arietis L. och Leiofus
tebulosus L. i dtjende och diida sdlgar och etminstone Clytus-arten air
teknisk skadegiirare. Den sdlls5mta Mesosa curculionqkles, som ater-
upptecktes i Sverige av Tore Widenfalk, kan ocksA enligt Palms under-
siikningar bidraga till att dtida angripna salgar. Dessa tre arter fe.r anses
som utpragbt sekunddra skadegiirare.

Som en sekundd.r men betydelsefuU laktor tillkommer i samtliga fall,
att skalbaggamas larvgangar. bereder aagreppsmdjligheter ftir olika
svampar i s:ilgstammamas centra.la dglar.

Slutligen bdr pepekas att be$eppet teknisk skadegtirare naturligtvis
kan diskuteras. Jag har hdr anvdnt det i vidare bemdrkelse. Menar man
deremot med detta uttryck endast skideverkai i virke, kan ju begreppet
tiverhumdtaget inte anvendas i frega om sdlg, vars l6sa r-ed sedan gam-
ma.lt har ansetts vara undermilig ftir virkestekt. Till denna uppfattning
har sannolikt de allment fdrekommande insektsskadorna bidragit. Om
vi kunde ldra oss att bemestra skadegtirarna och fi fram en htigvuxen
$lgskog, skulle vi med v6.ra moderna resurser Ie anledring att omprdva
vdr viirdering av den snabbviixande silgen, inte minst fdr framstalning
av cellulosa.
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helt i exempelvis bj6rk, svarade f6redragshillaren, att larverna ddr
antagligen utnlttiar gamh gengar.

Lihdaget du 15 irri aignades helt it ett almant sammantrede. L.,rdag.n d.n
Sammantriidet 

-inleddC 
med alt- ordfdratrd€n upphste ett_ telegram ';i#h ,"-_frln tlr S. Tuxen, Kdpenhamn. Vidare f6redrog professor Kanga-s et;;';dc"-"''

hiilsning frin professor Uoio Saalas.
Miitet beslot att senda telegram till professor Brurdin, dr Tuxen,

professor Saalas, professor Richard Frey och dr Rolf Krogerus.
H,irefter htill professor Viktor Butoyitsch dagens fdrsta It redrag:

Shogcntomologicu org4nkdtion oeh tPPA;ftct i Cdnddd.

Under tiden augusti-september 1956 hade jag tillfiille att besdka Canada
fdr att der studera olika skogsentomologiska problem, som ftir nirva-
rande har stor aktualitet, inte bara i Nordamerika, utatr even i de euro-
peiska larderna. Jag har hiirvid egnat mig s?ilsk t et vissa spd,rsmal, som
har bertiring med skogsskadeg6ramas bekimpande. Resan har gjorts med
anslag ftiin Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Det f6rsta en skogsentomolog eller biopatolog frapperas av iir den posi-
tion, som den kanadensiska skogsentomologin iatar i skogshushlllningen
och den roll den spelar inom jordbruksdepartcmentet. Forest Biology
Division, som har hand om forskning i frrigor rtirande skadeinsektemas
och skadesvamparnas utbredning, lerDadssett, skadegdrelse och bekim-
pande, iir en slmnerligen imponerande och vitt ftiryrenad organisation.
Den omfattar i dag inte mindre en 4rr personer, varav 160 akademiker.
Sommartid dkas personalen till (Ar 1956) 593 personer, varav 442 ento-
mologer och r5r mykologer. Till denna personals fdrfogande stlr r4
provinsialinstitut (Provincial Laboratories) med en eller flera faltstationer
samt en central i Ottawa, vilken har till huvuduppgilt att samordna
forskningsverksamheten och dirigera arbeten efter riktlinjer som har
uppgiorts i samrid med fiirestindare f6r proviasialinstitutioner.
Huvudinstitutionen har dessutom en del andra uppgifter. Den dr
centralen {tir upplysningsverksamheten rtirarde litteratur och insekts-
bestimningar. Den f6rfogar Over egna samlingar, som till sttirsta. delen
utgdrs av insamlingsmaterial fri'n de olika stationema, men miste dock
i minga fall anlita hjdlp fnin Entomologiska Museet i Ottawa.

Hu!'udinstitutionen dr ocksi pA samma giing centralstalet ftir s. k. En-
tomological survies, vilka har till uppgift att registrera skadeinsekternas
och svampamas fdrekomst. I detta arbete ingir ocksi observationer
6ver parasitemas upptrS.dande och even mindre undersdkningar dver
vissa insekters lel'nadssett. Sjtilva rSunriesr utf6rs av s. k. rangers, som
var och en har sitt distrikt, ofta av mycket stor utstrecknint. Rangers
har i regel ingen sirskild utbildning; de anstals fdrst pi prov och sedan
som hela$tjansteman. Arsl6nen varierar mellan | 3 r5o-4 77o med 3

Entornol.Ts- Atg. ?8- H.4, r95Z
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Itinegrader och 4 l6neklasser i varje ldnegrad. Over rangers liksom iiven
research officers fdrs tjiinstg6ringsprotokoll enligt poengsystem och
detta protokoll er grunden ftir ev. befordran. F.n. ftirfogar Division of
Forest Biology 6ver Z5 hehrsanstiillda rangers, som iir placerade vid de
olika Provincial Laboratories och sorterar under en rProvincial chiefrr,
vanligen med akademisk grad. Det av rangers insamlade materialet
bearbetas och publiceras som irsberettelser.

Vid hur.udcentralen finns dessutom en applikationsteknisk avdelning,
som sysslar med studier dver insekticidernas och fungicidernas fysika-
liska egenskaper.

Centralen i Ottawa ombestirjer ocksi publikationen av vetenskapliga
arbeten och andra bidrag som lemuas arl Division's medarbetare.

Provinsialinstituten har ett varierande antal vetenskapliga medar-
betare (research officers) och teknisk personal, allt efter unders6k-
ningamas omfattning och betydelse. De stdrsh. institutionerna ir: Sault
St. Illarie med 3r research officers (zo entomologer * rr patologer), New
Bmnswick med zo (16 entomologer +4 patologer), Quebec med zz (r4
entomologer + 8 patologer) samt Victoria med 23 (r3 eDtomologer + ro
patologer).

Research officers rekrJrteras bland akademisk ungdom med B.A.- eller
B.Sc.-grad eller hdgre. Beglmnelseldnen ar 3 9oo och slutldnen (efter
genomging av 5 grader :zz klasser) 8 4oo $.

De kvalifikationer som erfordras till de olika gn:pperna d.r:

Research officer r: B.Sc. eller motsvarande utbildning samt nagon
publikation

Research oflicer z'. B.Sc. eller M.Sc. samt ett par tryckta arbeten
Research officer 3: Fdrutom publikationer i.ven duglighet och praktisk

inriktning samt ,ttrmega att handskas med folk
Research officer 4-5: Sirskilt framstiende egenskaper som forskare

eller (och) administratdr
Research officer 6: Chef fttr Division of Forest Biology.
Befordran (Research officer r-3) sker pi f6rslag av s. k. Reriew Board,

bestiende av chefen f6r Science Service * Division Chief samt nigra
iildre medarbetare, som dverliimnas till Ministry of Agriculture. Ftir
Research officer 4-5 fungerar Research Pannel, som bestfu av promi-
nenta ildre research officers frAn olika Divisions inom Science Service.

Befordran till hdge tjiinstegrader ir inte ftirenad med en bestiimd
befattning, den ar ofta en premiering av gjorda r6n.

Division of Forest Biology har utvecklats pl en efter europeiska ftlr-
hlllarden mycket kort tid:

r9r2 fanns i Canada endast en skogsentomologisk forskare,
1934 uppgick antalet anstelda till zo personer med ett anslag av

20 ooo dollar,
r95r om{attade personalen tiver 4oo personer med ett arli$ anslag av

tiver r 5oo ooo dollar,
Entonol. Ts- Arg-78. H. t, rg5z
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1956 fanns det ndra 6oo anstdlltla med en budget av 2,5-3 millioner
dollar.

Jemldrda med dessa verden ter sig motsvarande for U.S.A. - fiir att
inte tala om de olika europeiska lenderna - mycket blygsamma.

Man frigar sig, vad ir orsaken till denna organisations snabba utveck-
ling och storlek? MS.ndighetema brukar som bekant inte satsa se stora
belopp pi forskning. Det er de eminenta farorna fran skadeinsektemas
och svampamas sida, som tvingat statsmaktema till dessa krafttag.

De kanadensiska skogarna iir en av landets viktigaste och verdefullaste
tillgingar. Dessa tillgingar visar en tydlig tendens att minska, beroende
Iramfdrallt pi de enorma fdrluster, som fdrorsakas av skadeinsekter,
skadesvampar och skogsbri.nder.

Den stdrsta skadegorelsen orsakar insektema, som till Itiljd av upp
repade, fleri.riga massfdrdkningar reducerar avkastningen och aven hotar
skogamas eistens.

Vad ir orsakerna till att insekterna i de kanadensiska skogarna giir
sii stor skada? Orsakerna iir flera.

Fdrutom endemiska skadegtirare finns i Canada en hel miingd importe-
rade skadedjur, sisom grarstekeln, liirkstekeln, r6'da tallstekeln, gran-
barklusen, tallskottvecklaren, frostfj2irilen etc. Dessa insekter istadkom-
mer i Canada betydligt stdrre skada en i sina resp. hemliinder, beroende
pi att s6dana importerade skadeilsekter i regel har inkommit utan para-
siter eller andra fiender och pi det viset kunnat fdr6kas utan sttirre hinder.

Vad som ytterligare har bidragit till skadeinsekternas trivsel och ut-
vecklingsm6jligheter, dr de metoder som tilldmpas i den kanadensiska
skogsskdtseln. Gallringar, rojningar, ljushuggningar och andra ingrepp
praktiseras seuan. Ner det geUer att slutawerka, ar det inte skogsman-
nen som ut{iir stemplngar, huggningar och borttransport av virke, utan
detta ombesdrjs av privata bolag. Dessa bolag er rena exploateringsfdre-
tag, som inte har intresse f6r vare sig skogshygien eller skogsvird. De
er inte heller Idrpliktade att sdria ittr att hyggena fir ordentlig SLterviixt.
Denna brist pa elementara insikter i skogsvird resulterar givetvis i att
skogsskadegorare av olika slag, friimst dA sekundira sldana, fir ypper-
liga utvecklingsmititgheter.

Skadegdrare pa barrtrad spelar i Canada liksom i Europa den domi-
nerande rollen. Nigra av dessa barrtriidsskadeg6rare fdrorsakar si all-
varliga skador, att det inte mera er fraga om rninskad tilvext utan det
galer det ifrigavarande tradshgets existens. Som exempel kan anfciras
rspruce bud wo[nl, en granlo:roppvecklare (Chorislonewa fumileruna\,
som angriper de iistkanadensiska tranarterna, men framliir allt balsam-
granen (Balsam Iir). Denna skadegtirare herjar f.n. i de dst- och central-
kanadensiska skogarna. De angripna triden dtir ne€ra ir efter plbtirjad
massf6rtilsfnt av insekten. Stora arealer granskog har d6dats av den,
innan effektiva metoder ftir bekimpning har hunnit utarbetas.

Ett annat exempel p6. dylik skadeg6relse er vittallens (Pinus strobd)

E omol Ts. Arg,78. H. L t957
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utdOende till I6lid av angrepp av tallviveln (Pissotks sbobil och rost-
svz.mpela (Crcnarliutn ribicola) .

Bland andra viktigare skadegtirare i de kanadensiska skogarna kan
hir nimnas: den europeiska granbarrstekeln (Difrion folytomum och
Diprion hcrciniae), stdrre Hrkstekeb (Nemalus erichsonil, ritda tall-
slekeh (Diptiott srlilal), tdlskottvecklaret (Euetia baoliatal, itngel-
spiuaren (Mahcosama drsstuia), granbarklusen (Dreylusia ficeae),
rothalsviveln (Hypomolyr y'rcczs), almsplintbaggen (Scolytus multistria-
lrs), tallbarrsk6ldluxn (T oumey ella numi sndicum och T. fini), heniock-
milaren (Lamfulina liscelbial, tallbarrmineraren (Recutaia sp-),|ette-
bastborrar lDendroctottus spp.), randiga vedborren (TryPoilcwhw linca-
lnzr), granvedbocket (Moflochatnus sculellatusl samt frostfjiirilen (O1c-
ra?hthcro brumala).

De kanadensiska skogsentomologema har nedlagt ett mycket stort
arbete pi experiment och unders6kningar f6r att fa fram effektiva be-
kiimpningsmetoder.

F6rebygtande ettiirder i syfte att minska fiirutsettningarna ft r insekts-
gradationer, sisom bortforslande av obarkat virke, barkning av hugg-
ningsavlall etc., anvands i endast ringa omfattning.

Av de direkta bekimpningsmetoderna dominerar den kemiska, som
mest t lempas i form av besprutningar. Den sttirsta insatsen pe detta
omrlde gdrs nu mot den f6rut nemnda xpruce bud wormr. Massftirtik-
ningar av denna insetit er serskilt allvarliga och elakartade i de maritima
provinserna, framldrallt i norra delen ay New Brunswick. Fttr att be-
kdmpa denna insekt har i New Brunswick bildats en organisation, Plant
Protection Ltd., en htressegemenskap, som inkluderar 4 pappersmasse-
fdretag och Department of Lands and Forest och som finansieras av dessa
tva parter samt Federal Govemment pi se sett, att var och en av de tre
parterna bidrar med en tredjedel av kostnadema. FOr att illustrera
detta bola8s aktivitet i New Brunswick kan meddelas fdliande sif{ror:

' Areat besplutad skog i hektar

rg52 80 ooo
1953 72o ooo
1954 44o ooo
1955 44o ooo
1956 8oo ooo

Summa z 48o ooo

S6som giftemne har anvants och anviinds altj?imt en r2,5yo-rg
oljelSsning av DDT. Doseringen utg6r vanligen r,r4 kg/9,5 l/ha.

Under de senaste iren har man senkt doseringen till o,57 kg DDT per
hektar. Detta kunde ske endast pi bekostnad av elfektiitefet (7o-?SoA
i ste et 16r tidigare 95-98'/, nortalitet). Kostnaderna f6r besprutning
vid r kg dosering beldper sig till 5-7,5 doUar per hektar.
E otnol. Ts. Arg. ?8. H.4, r9SZ
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Ftir att kunna genomfdra dessa enorma flygoperationer har bolaget
byggt flytplatser, bostlider fdr de anstillda och vAgar till de pl sl siitt
uppkomna samhd.llena. F. n. Iinns det i de av knoppvecklaren hemsdkta
delama av New Brunswick rz flygplatser med asfalterade startbanor.
Bolaget ftirfogar dver cirka 90 flyg?lan av olika typer (bl.a. Beaver,
45o hk, 5-6 personer, r45 km/tim, Otter, 600 hk, r75 km/tim, Cessna r82,
z3o hk, ro5 km/tim).

Dirision oI Forest Biology tirervakar etgarderna, ger rld och anvis-
ningar, gtir undersdkaingar av olika slag i samband med massfdrdkningen
och utl6r entomologiska taxeringar f6r beddmande av skadornas om-
fattning. Dessa taxeringar g6rs med flygplan, vanligen av modell Cessna,
elter parallella linjer med 3o sekunders prortagrringsfrekvens. Vid vir-
dering av skadomas intensitet anvairds en 5-gradig skala.

Den biologiska bekimpningen, som bestAr i att man utnyttjar
skadeinsektemas olika fiender i slvdl fdrebyggande som utrotaDde sy'fte,
bedriver man elter tvl olika linjer: dels genom att gynna parasiter och
rovdjur (rovinsekter, IiLglar och andra insektetande hU,gre djur) och pi
sii satt st ka motverka insektsgradationemas uppkomst, dels genom att
odla och sprida parasiter, rovinsekter eller sjukdomsalstrande mikroorga-
nismer (parasitera svampar samt insektsd6dande bakterier och virus).

Den fdrra metoden ir av utpraght ftirebyggande natur. Den tilldmpas
i ganska stor utstrdckning men inriktar sig mest pe att skydda och friimia
Iigellivet i skogen.

Den senare metoden gar ut pe att direkt bekiimpa skadeinsekten under
pigiende massf6r6kning. Uppf6dning och utsHppning av parasiter och
rorinsekter har givit goda resultat, dock i regel bara i sldana fall, di
det har gelt att bekampa friimmande (importerade) skadegorare. Meto-
den tilliimpas i ganska stor utstreckning och med stor lramgAng i Canada
mot ett flertal frdn Europa inftirda skadeinsekter. Inom skadeinsekter-
nas naturliga utbredningsomrlde daremot har den inte pl lAngt ndr
haft samma goda e{Iekt.

En vida mer lovande metod torde vara att odla patogena mikroorga-
nismer och sprida dem pt artificiell vAg. Den Ar baserad pe iakttagelser
att massldrdkningar av skadeinsekter ofta upphdr pl grund av en insekts-
sjukdom, som bryter ut helt pldtsligt och som fdrorsakas av svampar,
bakterier eller vims. Beklagligt nog brukar sAdana epidemier upptrdda
fdrst i slutet av en massfdrdkning, dvs. efter det insekterna har estad-
kommit skadegtirelsen. Vill man utnyttra dessa sjukdomsalstrare i kam-
pen mot skadeinsekter, biir man Idljaktligen ingripa i btirian av en insekts-
kalamitet.

De kanadensiska vetenskapsmannen har nedlagt ett mycket stort
arbete pi att undersdka fiirutsattningama fair de patogena mikroorganis-
memas artificiella odling och spridning. Resultaten av denna verksam-
het kan i korthet sammanlattas pa foliande sett:

I friga om de sjukdomsalstrande bak t eri ern as anvdndning i prakti-
Entonol. Ts. Arg. ?8. H.4, IgSZ
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ken dr de ftireliggande forsloingsresultaten ot keckliga ftir att man skall
kunna dra nigra mera vittgeende slutsatser. Mera grundlorskning er
nd'dvandig.

Di det giiller svampar iir utsikterna mera lovande- Emellertid visar
det sig svirt att finna liimpligt substrat fdr odling av parasiti.ra svampar.
Ftirscik med artificiell spridning har utfdrts med delvis goda resultat.

Av mikroorganismerna tycks virus vara mest lovande f6r praktisk
bekdmpning. I Canada har inte bara utfiirts vetenskapliga f6rsdk med
spridning av insektsvinrs, utan regulj Ara bekiimpningar mot en del skade-
insekter har kunnat realiseras. Detta gdller vissa Irin Eutopa importerade
stekelarter. Ftir nagra 6r sedan anhdll Forest Biology Division hos
Skogsforskningsinstitutet om sj uka larver av riida tallstekeln, vilka skulle
skickas till Canada. I den sii-ndning, som skickades hZirifrin, Ianns 3
stycken larver, som var angripna av en virussjukdom. Polyederkropparna
har anvents ftir odling, och redan efter nagot ir kunde bekdmpnings-
fdrsiik mot lan'er av r6'da tallstekeln utldras i falt med gott resultat.
Senare har med ravkommanr fri'n de 3 svenska sezllau-lawema be-
kimpningsitgiirder av st6rre matt utfdrts mot denna skadegdrare med
samma goda resultat. Dessa f6rdk och bekimpningar visar, att vi har
goda m<ijligheter att effektivt bekiimpa skadegdrare genom artificiell
spridning av virus.

Sjdlva odlingstekniken ar ganska enkel. InneheUet i de sjuka larverna
trycks ut och blandas med vatten. Denna vetska fir sedan sti nrigra
mS.nader och ruttna. Si sminingom bildas en bottensats, vars nedre skikt
bestir av polyedrar, som omger de egentliga patogena virusstavama.
Efter centrifugering placeras dessa polyedrar i destillerat vatten, der de
utan ftirsvagning av virulensen kan ftirvaras under minga Ar. Ftir app-
likationen i skogen uppslammas viruskropparna i vatten, som sedan ut-
sprutas med hjiilp av vantg spruta, motorspruta eller flygplansaggregat.
Koncentrationen tu slmnerligen ringa. Fdr att uppna full effekt mot
r<ida tallstekeln inom ett bestaod av r hektars storlek erlordras endast
z-3 sjuka larvers viruskroppar uppslammade i ro liter vatten.

Denna metod har uppenbarligen stora fdrdelar: den 2ir enkel och billig,
men framfdr allt har den specilik verkan. An si 15.nge kan vi emellertid
inte helt bedtima metodens mdjligheter. Det finns even en hel del nack-
delar: det er inte alla skadeinsekter som har virus, atminstone vet vi
inte mycket hdrom. Vi vet inte heller om anvdndningen av vtus kan
medfdra, att hsekterna ifrriga {5r en viss immunitet, och att vi sAledes
fAr resistenta stammar, sisom har skett vid olta upprepad kemiskbekimp-
ning ag vissa skadeinsekter. Derfdr btir virusmetoden anvindas mettligt
och endast i kritiska fall. Systematisk och milmedveten forskning be-
hiivs, innan metoden kan anvdadas i sttirre skala.

Slsom avslutning kan segas, att den unga kanadensiska skogsento-
mologiska forskningen er vdl organiserad, vdl utmstad och i stind att
med framging beha-ndla svira och ofta mycket invecklade problem. Aven
Ertouol. Ts..1rg,78- H, +rqs?
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de kanadensiska skogsentomologerna meste ges hdgsta betyg. De iir
kunniga pi sina speciella omriden, energiska och entusiastiska. Vidare
iir de mycket skickliga i att konstruera teknisk utrustnirg, negot som i
avsevird grad har bidragit till de framglngar, som har nitts inom de olika
forskningsomridena.

Som mdtets sista ltiredragshillare framtrndde fru Sigrid vor Wettstein,
vars ftiredrag bar titeln

Ndgot om phttinbdddaisg ao iaehtcr.

Det torde vara bekant ftir de flesta, som har haft hald om under-
visningen i entomologi, att lskidningsmateria.let ofta har blivit ftir-
stiirt av ovarsamma elever. Ocksi vid undervisningen i entomologi vid
Skogshiigskolan liksom vid skogsskolorna har detta alltid varit ett stort
problem. Fdr den skull pib<irjades idr nigot ar sedan {tirsttk att utar-
beta en metod att badda in de omtaliga demonstrationsobjekten i plast.
Harigenom skulle man astadkomma biologiskt rattvisande dauerprepa-
mt. Fiir systematiska samlingar lzimpar sig denna metod givetvis inte.
Metodiken har utarbetats av prof. Notini vid Skogshtigskolars zoolo-
giska laboratorium och av mig frin zoologiska avdelningen vid Skogs-
forskningsinstitutet.

Tekniken avser att i plast innesluta insekter pi sidant sitt, att de dels
behlller fdrg och form, dels permanent konserveras. Inbnddningstek-
niken dr i princip enkel men har i praktiken visat sig vara raitt kompli-
cerad. Silunda miste den varieras allt efter det objekt, som man dnskar
biidda in. Vid detta tilll2ille kan jag inte gi in pi alla detaljer utan vill
bara i korta drag redogtira f6r den allminna gAogen.

Av de minga plasttyper, som finns rillgeng[ga (t.ex. Giessharz i
Tyskland, Selectron and Macron i England, metylmetakrylat i Sverige
m.fl.), har vi stannat fiir det amerikanska preparatet Castolite. Det
er relatilt billigt, enkelt att arbeta med, latt att po1]'nerisera, praktiskt
taget utan Iiirgfdr:indring och med mittlig kry pr,irrg. Den inte lullt
jdmna optiska klarheten hos det pol1'rneriserade preparatet meste vegas
mot de ovan n2imnda Itirdelarna. Vid denna alwigning har vi funnit,
att plasttypen Castolite ger tillfredsstillande resultat. Plastmassan har
en sirapsliknande konsistens. Fiir att fe denna att poll'rnerisera, dvs,
stelna, meste man ti satta r-2 katalysatorer eller hdrdare. Pol].ryneri-
seringen kan piskyndas genom vermebehandling eller bestrilning med
ultraviolett ljus. Vid sjiilva inbiiddrlingen er det viltigt att se till att
insekternas naturliga form inte piverkas, att fargen bibehels sl mycket
som mt jligt och att luftblisor och andra optiska defekter undviks.

Innan insekterna bAddas in i plastmassan, meste de fiirbehandlas i
olika vatskor, Iiir att vatten och andra amnen, som kan ,rgrumlar plast-

E omol. Ts, Arg.78. H.4,1957



242 ENTOTIOLOGISK TIDSKRIFT I957

massan skall avlagsnas. Endast viil preparerade, oskadade, p€rlekta
ins€kter tirr anvendas. De vid ftirbehandlingen t empade metoderna
maste utformas efter insektemas specifila egenskaper, vilket har medfdrt,
att Idrbehandlingen maste differentieras i hiig grad. Nigon generell metod
{<ir fdrbehandlingen av insekter existerar siledes inte.

Skalbaggar miste silunda, sedan de har befriats frin vatten, ftir-
behandlas med dmnen, som fiirhindrar definitiv polyrnerisering av de
plastpartier, som n:irmast omger hsekten. Fdr den skull placeras skal-
baggen {6re inbiddningen i en monomerstabilisering under vakuum. Niir
en sidan skalbagge sedan innesluts i pol5nneriserande plast, bibehiller
den sin naturliga firg och form, under fdrutsettning att man har valt
en ld.mplig stabilisator. Stabilisatom fiirhindrar n?imligen spinningar,
som annars ld,tt framkallar optiska fel under poll.rneriseringen. Stirskilt
vikti$ er detta vid inbiddning av starkt kitiniserade, glatta skalbaggar,
t. ex. carabider, lamellicomier och curculionider.

Fjarilar deremot erbjuder helt andra problem. Vid direkt inbeddning
elter fdrbehandling med plastldsande vetskor (t.ex. aceton), blir fjiiril-
ringama genomskinliga och otypiska. Inbiddningen miste ddrfdr ske
pi sAdant satt, att plastmassan inte homogeniseras genom fjiirilsvingen
utan i sta et separeras mellan kitinlagren i vingen. F6r den skull be-
handlas fjlrilen med en viitska, som hindrar plasten att Iiltrera genom
vingen. En Htt mekadsk behantlling elter poll,Tneriseringen lterstiiller
sedan den naturliga optiska brytningen i fjdllen.

Larver av skalbaggar och fjerilar kriiver en helt annan behandling.
Dessa objekt behandlas fdrst i alkoholserien + nagon lagom flyktig vltska
(xylol). Ner de har torkat, kan de direkt beddas in i plastmassan, ev.
efter att fdrst ha teckts med en motstdndskraitig hinna. Pi sl s2itt bi-
behllls form och idrg. Den grdna fergen skadas dock oftast.

Dipterer, hymenopterer och vissa hemipterer behandlas i stort
sett som skalbaggar.

Aven vdxtdelar med typiska skador och gnag av insekter kan bed-
das in. De miste dock fdrbehandlas med plastldsande vetskor i kombina-
tion med vakuumpump. Tillsammans med gnagskadoma kan even med
f6rdel ifrigavarande skadediur bAddas in.

De metoder, som jag nu har nimnt, har utexperimenterats under det
sista Aret. Nigra problem anser vi oss ha lyckats ldsa. Annu lterstlr
emellertid mlnga frlgor att klara upp, samtidigt som li i Iortsittniogen
maste {6rbettra vira tidigare metoder. Ftir undervisningen vid skolor,
skogsskolor och skotshdgskolor har emellertid plastpreparaten ett mycket
stort varde redan i sitt nuvarande skick.

Naga erempel pe phstpreparat. Ol-re radet M.lolontl'i-lervl. Adrrg.s-8au pe gran.
Mellersta radeD: L.ptura ruba; Rhagiwt nordat med lan'. t'n&e Iaden', Pa?ilio

,nachaon: Sa?.rdc-ler-/ i ved.
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Sedan mdtesprograrnmet selunda genomftirts, framftirde dr Krogerus
en inbiudan frin Entomologiska F<ireningen i Helsingfors till det elfte
nordiska entomologrntitet i Helsingfors 1959.

Dr Nielsen uttryckte harcfter de danska deltagarnas tack f6r en i allo
lyckad kongress. Han understrtik tinskverdheten av att tidpunkten ftir
entomolosTnd,tena tenom ftirhandlingar de nordiska Itireningarna emellan
bestemmes se, att stdrsta mttjliga antal medlemmar kan fi tillliille att
deltaga.

Dr Krogerus tackade i de finska och norska deltagamas vlgnar.
Stutligen uttryckte lic. Ahlberg mdtesbestyrelsens gl5.die tiver mtitets

av allt att ddma lyckade Iorlopp och uttalade ett varmt tack till alla dem
som medverkat hirtill, varelter han fiirklarade det tionde nordiska ento-
mologmtitet avslutat.

Ftir de i mdtet delt€ande entomologemas damer hade arrangerats ett
sar"skilt protram.

Torsdagen den 13 jurri gjordes silurda en busstur till Liding6, der
Carl Milles vackra hem med skulpturer och anl?iggningar besdktes.

Niista dag stiilldes Iirden till Drottningholm, d6r den gamla rToo-
talsteatem, parken med dess utomhusscen frin Gustav III:s tid och Kina
slott bes5gs. Efterlt var delt€ama Entomologiska Fdreningens gaster
vid en lunch pe Drottningholms Werdshus. Minga fdretog i det vackra
vi&et hemresan med bit.

Ett 3o-tal mdtesdeltagare medftiljde pi e xkursionen till Blekinge.
Resan antreddes med tig stindagen den 16 juni fran Stockholrn kl. 7.25
i str6lande sol, och det vackra vadret hdll i sig hela exkursionen igenom.
I Tingsryd giordes ett par timmar uppehil. Har hade disponent Henry
Larsson pi bryggeriet Kronan lovat bjuda deltagarna pl I6rfriskningar.
Dessa r-isade sig besti av middag med ski.nskt smdrgisbord samt pro-
dukter frin det egna bryggeriet och den skenska potatisen. Disponent
I-arssou hade dessutom ordnat med musikunderhi.llning av Tingsryds
blisorkester. Atskilligt forsenade och mycket ndjda lamnide resenererna.
Tingsryd med buss till bestammelseorten Ronneby, diir Brumshotellet
var utsett till hdgkvarter.

I utflykterna deltog, fdrutom dem som metUdljt pi resan frin Stock-
holrn, ett rs-tal entomologer antingen hemmahiirande i Blekhge eller pi.
bevik pi SkogsvArdsstyrelsens Idrsdksgnrd Sjdarp.

Fiirsta dagen stilldes fiirden till Gd, diir stranden och de liga saad-
d5merna lockade coleopterologema och hemipterologerna, medan lepi-
dopterologema jagade i ltivskogen, dock med daligt utblte. Bland fynden
frin Gd kan ndmnas Xylod./e|a quadrifunclata Schrb.

Ett angenemt avbrott i insektssamlandet blev en lunch vid Tromtti
Entouol- Ts, .,1r9.78. H.4, rg57
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slott med greve Haas Wachtmeister som vard. I den vackra parken hade
dukats ett lingbord med allehanda ldckerheter och med Mdmrmslax
som huvudratt. Deltagama hade merkbart svart att slita sig fren denna
charmfulla miljii och det uppgjorda tidsschemat gick harcfter inte att
hAlla. I Tromtd gavs deltagama iiven tillfdlle att bese den stora heger-
kolonien.

!'id ndsta uppehill, Jiimjti saadtag, tog dr Nils Gyllensv;ird ett par ex.
Celaleltus lioidus Stein. Denna coreid har i Sverige ftirut endast tagits
i Ski:re av Bo Tjeder. Lepidopterologema fann i Jiimjd bl.a. Cufid.o
minimus Fluessl., Crambus lascelinelhs Hb. och Sopfuonia sicariel.la Z.

Vid eterkomsten till Ronneby hade nagra deltagare turen att inyid ho-
tellbyggnaderna piL Lortcera finaa larver av Phalqena syingaria L.

Ardra dagen, tisdagen den r8 juni, var ftirsta mllet fdrsdksgdrden
Sjdarp. Diir gav professor Butovitsch fdrst en orientering tiver omredet
omlring Sjtiarp och vid lunchen berettade liinsjag-rn:istare Hansson Si6-
arps historia. Aven i Sjriarp gjorde dr Gyllensviird ett vackert flnd, niim-
ligen av miriden Plcsiocoris rugicollis Fall. Diirmed utfylldes sista luckan
i Catalogus Insectorum Sueciae fd,r denna art i S. Sverige. Lepidoptero-
logerna kunde h,ir gHdja sig it riklig fdrekomst av Parnassius mneruo-
syne L. och den siillsynta metaren Sco-pula ornala Scop.

Listerlandet, som var dagens andra mal, gav fdga entomologiskt ut-
byte men hi.rlig avkoppling med bad. Den planerade turen till Bagge-
boda urgamla blandskogsomride maste pe grund av tidsntid instiillas.

Kvdllama i Ronneby iignade en del av deltaSarna et liusfingst. Dirvid
erh<jlls bl. a. Acronycta acerisL., Pachetra luhnineaF., Boarmia exteraria
Hb., Spilosoma urticae Esp. oc}r Euzopherc fingzrs Hw. samt skalbaggen
N ecl ophor us hurnalot G oeze.

Onsdagen den 19 juni ftiretogs aterresan till Stockholm. Fdrsta streckan
tillryggalades med buss. Genom greve Hans Wachtmeisters tillmdtes-
geende Iick deltagama tillfiille att bese det naturskrjna Listersjti-omridet.
Sktinhet av annan art miitte resenererna vid ett besdk pl Kosta glasbruk,
det sista uppehi.tlet pA hemfi.rden.

Den goda stamning, som instalt sig redan vid samkviimet pl Nyloftet,
h6ll i sig siviil under dagarna i Stockholm som under exkursionen i Ble-
kinge. Otaliga brev vittnar om att tionde nordiska entomologmdtet hos
minga kommer att leva kyar som ett angenamt minne.
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