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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?


