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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
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