
Dubbelhf,fte med kvalster - och annat

Foreliggandc dLrbbclhiifte av Entomologisk Tid-
skrift agnas till storsta delen det Nordiska kval-
slcrsymposium som anordnades vid Naturhistoris-
ka riksmuseet i Stockholm maj 1986. Just kval-
stren h6r i hogsta grad till de anonymare djurgrup-
perna inom den traditionella entomologin. och de
hdr samlade uppsatserna utgor behovlig reklam.
Det framgir hiir tl,dligt att kvalster *r en ur minga
svnpunkter mycket intressant djurgrupp, som vi
som entomologer har minga skiil att fordjupa vir
kunskap om. Ta dcn chansen, istillet foratt bekla-
ga avsaknadcn av uppsatser om de populdrarc
gruppcrna. Niiviil. som sig bor rymmer dubbelhiit'-
tct en del annat, och ingen skall val bli helt utan in-
tressant lisning. Mitt i kalla vintern dr t ex

skalbaggsf&ngst pd Sicilien ett vermande amne.
Manne var det sidan ldsning som inspirerat norr-
landsentomologen Roger Pettersson till att som
pa vidstiende bild plocka fram slaghiven mitt i
vintcrn. Nirja, den siillsynta skalbaggen Ecanru
gluber var i flygartagen och biotopen kan ju vara
intrcssant for tlcr att se.

Diirmctl atcr till kvalstren. Forst ger Lars Lund-
qvist och Arnold Stenmark en bakgrund till ovan
niimnda svmposium.

Anders Nilssort

VB: Vindcln, Sirapsbacken 4. v. 1986. Pii en liten tallbe-
vixt mvr nera ,lven flog silphiden Ecan ut gluber (Fabr.\
i stort antal mellan de nyss framtinade tuvorna. Foto: A.
Nilsson.

Nordiskt acarologisymposium den L2-13 maj 1986

Efter ett beslut i Ndmnden f<ir zootaxonomi 1982
har Zoo-taxccntralen vid Naturhistoriska riks-
museet anordnat symposier inom de zootaxo-
nomiska forskartjAnsternas specialistomriden.
Silunda holls ett symposium om parasitiska Hy-
menoptera i april 1983, presenterat i skrift i Ento-
mologisk Tidskrift 1984 (105: 1-2) och ett om flu-
gor i april 1985 (Ent. Tidskr. 1986, 107: 1-2). Det
tredje symposiet, som denna ging handlade om
kvalster, hcills den 12-13 maj 1986 iNaturhistoris-
ka riksmuseets lokaler.

Kvalsterforskningen i Sverige har gamla anor.
Carl Linn6 och Charles deGeer skrev om kvalster

pi 1700-talet. Ivar Triigirdh var en av dc lcdande
kvalsierforskarna iv2irlden under ftirsta helftcn av

viirt sekel. Vid Statens skogsforsciksanstalt, och
vid Naturhistoriska riksmuseet bedrevs kvalster-
forskning frin fyrtio- till sextio-talet. Efter denna
period har emellertid arbetet med kvalster avmat-
tats. Situationen kan illustreras med miingden
skrifter rdrande oribatider, en undergrupp bland
kvalstren. Antalet publikationcr av svenska fdr-
fattare om dessa djur harvarit foljande under sek-
lets hittills avverkade Atta decennier: 3, 0, 1, 7, 8,
12, 8,4 och under de fem forsta eren av det inne-
varande nionde decenniet: 0.



2 Symposium om kvalster

Den minskande kunskapen i Sverige om kvals-
tertaxonomi iir si mycket mer anmdrkningsvdrd
dA den intc motsvarats av en internationell ten-
dens. Tvirtom har forskningen i utlandet expan-
derat etter andra viirldskriget och miingden publi-
kationer accelererar for varje ir. Ocksi i de andra
nordiska llinderna har intresset hitlit i sig eller
6kat.

Det var diirftir inspirerande att detta symposi-
um om kvalstcr kunde h&llas uti{rin en nordisk
bas, och att vi fick tillfiille att bjuda in en av vfirl-
dens absolut ledande kvalsterforskare, Dr. Gwi-
lvm O. Evans fran Slorhrilannien.

De f<iredrag som presenterades under de tva
symposiedagarna kom viil att avspegla aktuella
frigestillningar inom acarologin. I inlednings-
anfdrandet presenterade Dr. Evans pig6ende
forskning angiende gnathosomas (munverktyg
och andra bildningar som sammanhlnger med fo-
dointagct) struktur och funktion. Fdr detta anda-
mil anvdndcs scanningmikroskop och dr:ltagarna i
symposict guidadcs i denna mikrovdrld med hjiilp
av itskilliga diabildcr.

Bland eftermiddagens frireldsare kan nimnas
Josef Stark frin lantbruksuniversitetets avdelning
fcir bin i Uppsala. Han gav information om laget i
v;irlden. Europa och Skandinavien v ad gdller Var-
roa jacobsoni. en parasit pa bin.

Formiddagen den andra dagen handlade om
kvalster och mdnniskor. Dammkvalstrens funk-
tion som allcrgcncr har varit kind sedan liingc.
mcn nu dras blickarna alltmer ocksi till antira
kvalstcrgruppcr som pitrdffas i hem- och arbcts-
miljri. Exernpcl pi sidana dr astigmater (frAmst av
familjen Acaridae) mcn ocks6 tarsonenridcr som
ofta pitriit'ths istora mangder iho och andra tor-
kade viixtprodukter. Marianne von Hagen-Ham-
sten. Karolinska sjukhuset i Stockholm, redogjor-
de f<ir det stora projektet om allergier hos lantbru-
kare pi Gotland vilket pigitt en liingre tid. Thor-
kil [{allas, Statens Skadedyrslaboratorium, Kt.r-
pcnhamn, rcdogjordc for situationcn pi Island
vad gzillcr tlessa kvalster.

Kvalstcr sonr parasitcr pi deggdjur handladc
det om pi den avslutande eftermiddagen. Bland
andra visade Coran Malmberg. Stockholm, in-
tressanta scanningmikroskopiska bilder av skabb-
cljur frirn raiv. och Set Bornstein, Statcns Vctcri-
nrirmcdicinska anstalt i Uppsala, rcdogjordc lor
r:ivskabbssituationcn just nu i landct.

'frc trircdrag, av Barbro Ncdstam, Alnarp,'l'or-
geir Edland, As och Tuomo Tuovinen. Jokioinen.

handlade om kvalster som rovdjur pa skatlcgtirarc
pi grcidor. Dessa djur har kommit att uppmark-
sammas alltmer i bekimpningssarnmanhang.

Deltagarfdrteckningen till syntposict omfattar
37 namn, yarav 27 frAn Sverigc,2 frin Danmark,
5 frin Finland och 2 fr6n Norge, ett antal som gcr
f<irhoppningar om ett okat intresse fdr kvalster i
framtiden. Sammanlagt h<ills l5 fdredrag under de
bida dagarna och visades tve posters.

Dr. Evans understrok vid flera tillfiillen under
svmposiet vikten av internationella kontakter,
sirskilt inom ctt sA pass smalt forskningsf:ilt som
acarologi kommit att bli i Norden. IIan fdrespri-
kadc ocksa att vi skulle fortsatta mcd dcssa nordis-
ka kontaktcr fdr att sa smaningom kanskc kunna
bygga ut dcm till en nordisk kvalstcrkurs liknandc
den som nu hills omvdxlande i England rcspcktive
Frankrike. Vidare brir en nordisk santnranslutning
av acarologer, hur los organisation en sidan iin
har, stjka kontakt med den europeiska samman-
slutning av acarologer som ir under bildande.

Symposict arrangeratles med pengar frin Na-
turvctcnskapliga forskningsridct och Nordiska
rlrdct genom dess stdd till nordiska forskarsympo-
sier. Vi bcr att fa tacka ftir dcssa mcdcl: utan clcm
hade vi inte haft mdjlighct att arrangcra dcssa
symposier, och dnnu mindre kunnat liita trycka cn
del av symposiefcircdragcn. Vi hcr ockszi att li
tacka Zoo-taxcentralens personal som stellt upp
och gjort symposiernas genomf0rande inte bara
mrijligt utan ocksa synnerligen lyckat.

Lurs Lundqvist Arnold Stenmork
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