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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-
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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
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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-

l;-ntonrcl. Ts. -.1r9.78. H. J, r95Z
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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


