
G. NORDLUND: TIONDE NORDISK.{ ENTOMOLOGTTOTET 247

de kanadensiska skogsentomologerna meste ges hdgsta betyg. De iir
kunniga pi sina speciella omriden, energiska och entusiastiska. Vidare
iir de mycket skickliga i att konstruera teknisk utrustnirg, negot som i
avsevird grad har bidragit till de framglngar, som har nitts inom de olika
forskningsomridena.

Som mdtets sista ltiredragshillare framtrndde fru Sigrid vor Wettstein,
vars ftiredrag bar titeln

Ndgot om phttinbdddaisg ao iaehtcr.

Det torde vara bekant ftir de flesta, som har haft hald om under-
visningen i entomologi, att lskidningsmateria.let ofta har blivit ftir-
stiirt av ovarsamma elever. Ocksi vid undervisningen i entomologi vid
Skogshiigskolan liksom vid skogsskolorna har detta alltid varit ett stort
problem. Fdr den skull pib<irjades idr nigot ar sedan {tirsttk att utar-
beta en metod att badda in de omtaliga demonstrationsobjekten i plast.
Harigenom skulle man astadkomma biologiskt rattvisande dauerprepa-
mt. Fiir systematiska samlingar lzimpar sig denna metod givetvis inte.
Metodiken har utarbetats av prof. Notini vid Skogshtigskolars zoolo-
giska laboratorium och av mig frin zoologiska avdelningen vid Skogs-
forskningsinstitutet.

Tekniken avser att i plast innesluta insekter pi sidant sitt, att de dels
behlller fdrg och form, dels permanent konserveras. Inbnddningstek-
niken dr i princip enkel men har i praktiken visat sig vara raitt kompli-
cerad. Silunda miste den varieras allt efter det objekt, som man dnskar
biidda in. Vid detta tilll2ille kan jag inte gi in pi alla detaljer utan vill
bara i korta drag redogtira f6r den allminna gAogen.

Av de minga plasttyper, som finns rillgeng[ga (t.ex. Giessharz i
Tyskland, Selectron and Macron i England, metylmetakrylat i Sverige
m.fl.), har vi stannat fiir det amerikanska preparatet Castolite. Det
er relatilt billigt, enkelt att arbeta med, latt att po1]'nerisera, praktiskt
taget utan Iiirgfdr:indring och med mittlig kry pr,irrg. Den inte lullt
jdmna optiska klarheten hos det pol1'rneriserade preparatet meste vegas
mot de ovan n2imnda Itirdelarna. Vid denna alwigning har vi funnit,
att plasttypen Castolite ger tillfredsstillande resultat. Plastmassan har
en sirapsliknande konsistens. Fiir att fe denna att poll'rnerisera, dvs,
stelna, meste man ti satta r-2 katalysatorer eller hdrdare. Pol].ryneri-
seringen kan piskyndas genom vermebehandling eller bestrilning med
ultraviolett ljus. Vid sjiilva inbiiddrlingen er det viltigt att se till att
insekternas naturliga form inte piverkas, att fargen bibehels sl mycket
som mt jligt och att luftblisor och andra optiska defekter undviks.

Innan insekterna bAddas in i plastmassan, meste de fiirbehandlas i
olika vatskor, Iiir att vatten och andra amnen, som kan ,rgrumlar plast-
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massan skall avlagsnas. Endast viil preparerade, oskadade, p€rlekta
ins€kter tirr anvendas. De vid ftirbehandlingen t empade metoderna
maste utformas efter insektemas specifila egenskaper, vilket har medfdrt,
att Idrbehandlingen maste differentieras i hiig grad. Nigon generell metod
{<ir fdrbehandlingen av insekter existerar siledes inte.

Skalbaggar miste silunda, sedan de har befriats frin vatten, ftir-
behandlas med dmnen, som fiirhindrar definitiv polyrnerisering av de
plastpartier, som n:irmast omger hsekten. Fdr den skull placeras skal-
baggen {6re inbiddningen i en monomerstabilisering under vakuum. Niir
en sidan skalbagge sedan innesluts i pol5nneriserande plast, bibehiller
den sin naturliga firg och form, under fdrutsettning att man har valt
en ld.mplig stabilisator. Stabilisatom fiirhindrar n?imligen spinningar,
som annars ld,tt framkallar optiska fel under poll.rneriseringen. Stirskilt
vikti$ er detta vid inbiddning av starkt kitiniserade, glatta skalbaggar,
t. ex. carabider, lamellicomier och curculionider.

Fjarilar deremot erbjuder helt andra problem. Vid direkt inbeddning
elter fdrbehandling med plastldsande vetskor (t.ex. aceton), blir fjiiril-
ringama genomskinliga och otypiska. Inbiddningen miste ddrfdr ske
pi sAdant satt, att plastmassan inte homogeniseras genom fjiirilsvingen
utan i sta et separeras mellan kitinlagren i vingen. F6r den skull be-
handlas fjlrilen med en viitska, som hindrar plasten att Iiltrera genom
vingen. En Htt mekadsk behantlling elter poll,Tneriseringen lterstiiller
sedan den naturliga optiska brytningen i fjdllen.

Larver av skalbaggar och fjerilar kriiver en helt annan behandling.
Dessa objekt behandlas fdrst i alkoholserien + nagon lagom flyktig vltska
(xylol). Ner de har torkat, kan de direkt beddas in i plastmassan, ev.
efter att fdrst ha teckts med en motstdndskraitig hinna. Pi sl s2itt bi-
behllls form och idrg. Den grdna fergen skadas dock oftast.

Dipterer, hymenopterer och vissa hemipterer behandlas i stort
sett som skalbaggar.

Aven vdxtdelar med typiska skador och gnag av insekter kan bed-
das in. De miste dock fdrbehandlas med plastldsande vetskor i kombina-
tion med vakuumpump. Tillsammans med gnagskadoma kan even med
f6rdel ifrigavarande skadediur bAddas in.

De metoder, som jag nu har nimnt, har utexperimenterats under det
sista Aret. Nigra problem anser vi oss ha lyckats ldsa. Annu lterstlr
emellertid mlnga frlgor att klara upp, samtidigt som li i Iortsittniogen
maste {6rbettra vira tidigare metoder. Ftir undervisningen vid skolor,
skogsskolor och skotshdgskolor har emellertid plastpreparaten ett mycket
stort varde redan i sitt nuvarande skick.

Naga erempel pe phstpreparat. Ol-re radet M.lolontl'i-lervl. Adrrg.s-8au pe gran.
Mellersta radeD: L.ptura ruba; Rhagiwt nordat med lan'. t'n&e Iaden', Pa?ilio

,nachaon: Sa?.rdc-ler-/ i ved.
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Sedan mdtesprograrnmet selunda genomftirts, framftirde dr Krogerus
en inbiudan frin Entomologiska F<ireningen i Helsingfors till det elfte
nordiska entomologrntitet i Helsingfors 1959.

Dr Nielsen uttryckte harcfter de danska deltagarnas tack f6r en i allo
lyckad kongress. Han understrtik tinskverdheten av att tidpunkten ftir
entomolosTnd,tena tenom ftirhandlingar de nordiska Itireningarna emellan
bestemmes se, att stdrsta mttjliga antal medlemmar kan fi tillliille att
deltaga.

Dr Krogerus tackade i de finska och norska deltagamas vlgnar.
Stutligen uttryckte lic. Ahlberg mdtesbestyrelsens gl5.die tiver mtitets

av allt att ddma lyckade Iorlopp och uttalade ett varmt tack till alla dem
som medverkat hirtill, varelter han fiirklarade det tionde nordiska ento-
mologmtitet avslutat.

Ftir de i mdtet delt€ande entomologemas damer hade arrangerats ett
sar"skilt protram.

Torsdagen den 13 jurri gjordes silurda en busstur till Liding6, der
Carl Milles vackra hem med skulpturer och anl?iggningar besdktes.

Niista dag stiilldes Iirden till Drottningholm, d6r den gamla rToo-
talsteatem, parken med dess utomhusscen frin Gustav III:s tid och Kina
slott bes5gs. Efterlt var delt€ama Entomologiska Fdreningens gaster
vid en lunch pe Drottningholms Werdshus. Minga fdretog i det vackra
vi&et hemresan med bit.

Ett 3o-tal mdtesdeltagare medftiljde pi e xkursionen till Blekinge.
Resan antreddes med tig stindagen den 16 juni fran Stockholrn kl. 7.25
i str6lande sol, och det vackra vadret hdll i sig hela exkursionen igenom.
I Tingsryd giordes ett par timmar uppehil. Har hade disponent Henry
Larsson pi bryggeriet Kronan lovat bjuda deltagarna pl I6rfriskningar.
Dessa r-isade sig besti av middag med ski.nskt smdrgisbord samt pro-
dukter frin det egna bryggeriet och den skenska potatisen. Disponent
I-arssou hade dessutom ordnat med musikunderhi.llning av Tingsryds
blisorkester. Atskilligt forsenade och mycket ndjda lamnide resenererna.
Tingsryd med buss till bestammelseorten Ronneby, diir Brumshotellet
var utsett till hdgkvarter.

I utflykterna deltog, fdrutom dem som metUdljt pi resan frin Stock-
holrn, ett rs-tal entomologer antingen hemmahiirande i Blekhge eller pi.
bevik pi SkogsvArdsstyrelsens Idrsdksgnrd Sjdarp.

Fiirsta dagen stilldes fiirden till Gd, diir stranden och de liga saad-
d5merna lockade coleopterologema och hemipterologerna, medan lepi-
dopterologema jagade i ltivskogen, dock med daligt utblte. Bland fynden
frin Gd kan ndmnas Xylod./e|a quadrifunclata Schrb.

Ett angenemt avbrott i insektssamlandet blev en lunch vid Tromtti
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