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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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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
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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.
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