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Inom den experimentella insektekologin har man de sista 3o iren i
stor utstreckning arbetat med s.k. preferens{orsiik, ndr det gellt att fa
ett begrepp om insekternas krav pi sin milj6 i friga om fysikaliska och
kemiska faktorer.

Ehuru principen vid dylika preferensf<irsitk ar mycket enkel, finns det
ett flertal faktorer, som kan paverka prelerendum och som minga g6.nger
kan ftirklara, att olika fiirfattare anger vitt skilda preferenser f6r samma
art visavi en bestdmd faktor. Det kan h6r riira sig om otkheter i appa-
ratens konstruktion, svirigheten att variera endast en faktor och hilla
de tiwiga konstanta, djurens fysiologiska tillstrind, deras ilder, ktin
m.m. Her skall inte dessa frigor nd.rmare behandlas, di det finns en
omfattande litteratur pe detta omrade. Modema sammanfattningar finns
hos Herter (1953) och Precht (1955). Inte heller skall hiir diskuteras
frigan om preferendum som ett mer eIer mindre artkonstant virde.

Den preferensapparat (temperaturorgel) som anvints i de fiiljande
experimenten har tidigare beskrivits i detalj (Coulianos 1955). Den air
av den lineera typen med innermitten 8o x ro x ro cm. Normalt var
det + g'C i den kalla och +4o"C i den varma iinden av apparaten. Tem-
peraturmitningama skedde med termoelement. De temperaturer, som
anges i det ftiljande, avser bottenplattans temperatur.

Nar det giiller temperaturorglar har det ofta pipekats, att man har
inte bara har en temperaturgradient utan ocksa samtidigt en motsatt
fuktighetsgradient. Den sistniimnda kan i viss min rplanas utr med hjiilp
av hygroskopiska emnen i den kalla och fuktigare delen av apparaten
och vatten eller vit bomull i den varma och torrare delen. Trots sidana
arrangemang kan man dock inte komma. ifrin en samtidig fuktighets-
gradient, sivida man inte arbetar med fuktighetsmattad eller fullkomligt
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torr luft i apparaten, ett arrangemang som av Ilera skiil iir oliimpligt
utom i vissa fall.

Ovriga Iaktorer, som t.ex. ljuset, er Httare att halla konstanta under
ftirsoken, men man miste fdrste, att man i apparaten har ett konstgjort
mikroklimat och att det er detta som helhet som piverkar djuren.

Ett satt att mita denna mikroklimatiska ,summaeffekt, av faktorer i
apparaten har man i evaporationsgmden. Fdr att denna skulle kunna
mitas inne i apparaten, iordningstdlldes nigra sm6, cnkla evaporimetrar
av tillskuma finpipetter traderade i o,oor mm3, med en inre diameter
av o,75 mm och en yttre av.+ mm. Langden var 8o mm. Som evaporerande
yta anvandes smi runda bitar av filtrerpapper (Munktells rF) med 4
mm diameter. R<iren fylldes med destillerat vatten, filtrerpapperet sattes
pi nertill och det hela sattes med tape fast inne i apparaten. Konstruk-
tionen var alltse densamma som hos evaporimetrar enligt Piche men
av mycket nrindre format. Pri detta siitt kunde nu evaporationsgradcn
metas inne i temperaturgradienten i apparatcn. Di det i varje punkt i
apparaten r:idde stabilitet omriknades viirdena till mm3/minut.

Detta siitt att mata evaporationsgraden har tidigarc anvints av Wel-
lington (1949), som visat, att lan'er av vecklaren Chorisloneura lumi-
lnana Clem. inom vissa grdnser inte uppvisade nigra tydliga temperatur-
prefcrenser men diremot distinkta ansamlingar vid vissa cvaporations-
grader.

Vid undersdkningar rtirande vissa insekters beroende av mikroklimatet
och miijligheten att sammanlikna bl. a. temperaturpreferendum med in-
sekternas upptredande och ftirdelning i det invecklade system av natur-
liga gradienter, som mikroklimatet pi en biotop erbjuder, visade det sig,
att" M ecoslethus gtossas L. i en serie lirrs6k inte uppvisade nigra tydliga
temperaturpreferenser, trots att djuren undersdlles bide di fuktigheten
hdlls lig och hot i apparaten. En luktighetsgradient fdrekom dock i
bida fallen. Det giitlde her sammanlagt 5o individer, som tagits direkt
frin filtet. Studerar man i stelet djurens fdrdelning visavi evaporations-
graden, finner man tydliga ansamlingar vid vissa evaporationsgrader.

Bide i tidigare och senare frirstik erhdlls dock tydliga temperaturpre-
ferenser, varf<ir saken f<irtjdnade att unders6kas ne.rmare och {dljande
experiment arrangerades.

Sammanlagt r5o individer (62 j och 88 J\ av Mecosl.elhzs grossas L.,
tagna augusti 1956 pi en fuktig strandeng pe Vermdd Upl., undersdktes.
Djuren hdlls fdrst under 48 timmar i + r2'C och 95 

o.o R.F. Dereftergjor-
des preferensfiirsiik med ro individer it gingen under r timme, varvid
avHstes temperatur och evaporationsgrad i apparaten. Dlrefter hdlls
djuren urder 48 timmar i +25'C och 959,/0 R.F., varefter nya preferens-
Idrstik gjordes som ovan.

Resultatet framg6.r av fig. r. Djuren uppvisar tydliga temp€ratur-
preferenser, och dessa indras ocksi med olika tidigare omgivning pi s5.

satt, att httgre tidigare temperaturer ger legre temperaturpreferenser och
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tvaftom. Detta er ett velkant fdrhillande, vilket vanligen sittes i sam-
band med diurens vattenhushrlllning. Temperaturpreferendum flyttar
sig a[tse, och manga arter uppvisar dylika labila temperaturpreferenser.

Ftirdelningen visavi evaporationsgraden iindrar sig ej utaa iir i brida
fallen i det narmaste lika trots djurens otvivelaktigt olika fysiologiska
tillstard under de bi.da ftirs6ken.

Man har anledning att fd,rmoda, att djuren visar en tydligare och mer
stabil reaktion gentemot kombinationen temperatur-fuktighet (och ev.
andra faktorer) mett som evaporation iin mot temperaturen ensam.

Relativ fuktighet och miittningsdeficit ar visserligen uttryck fdr ma.ng-
den fuktighet i luften, men dessa uttryck tar ej hinsyn till andra faktorer
som piverkar evaporationsgraden. Denna dr alltsi ej direkt prolrcrtionell
vare sig mot miittningsdeficit, relativ luktighet eller temperatur i appa-
raten.

Dessa experiment fir givetvis inte anve.ndas fdr nigra generaliseringar,
men trots den berAttigade invdndningen, att evaporationsmetningar
gjorda pi detta satt 5r Iunktioner av instrumenten och inte av djuren,
har man kanske i vissa fall genom evaporationspreferenser en m<ijlighet
att mera direkt uttrycka sambandet mellan vissa insekter och deras
mikroklimatiska milid.

Summery.
Temperature and evaporation prefeleEces in some terrestrial cxperimeDts with

ll{ccoslclhts grossus L. (Orlh. SoU.l.

In pre{erence experimetrts rdtilh Me.osl,lhus grossr/s L. it has beetr showl that
individuals previously kept in + r2'C and 95 % RH had a hiSher temperature-
preference thar the same individuals whea previously kept ir + 25'C and 95 % RII-

HoEever, the eyaporation prelerences were the same ia both exp€rioeots atrd it
scems probable that the aDimals have a more stable reaction risari the combined
crfmts of temperature and humidity in the apparatus than ,isa?i the tempenture
alone.
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