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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
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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.
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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
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