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Massmigration av insekter Ar ett sedan gammalt
kint fenomen. Minga ginger 1r beteendet
kopplat till speciellt gynnsamma viidersituationer.
Vissa av dessa tillfiillen har undersrikts mer sys-

tematiskt varvid klara samband har kunnat
konstateras. I Skandinavien har vi kunnat iaktta
vdderberoende insektsmigration frdn alla viider-
streck utom norr. mest fdrekommande dock inom
syd-ostsektorn.

Det sibiriska metallflyet, Autographa man-
Llurina (Freyer,lli46) hor hemma pa varma. torra
skogs- och stappmarker iett balte tvars dver
Palearktis. Arten ar sedan gammalt kiind frin
Japan, Kirgisistan, Sibirien, Amur, Kina,
Kamtjatka, Kurilerna (Kostrowicki 1961, Mik-
kola & Jalas 1979) och pi nagot narmare hall fran
Moskva-omrAdct (Spuler 1908, Petersen 1924).
Under senarc irtionden har arten expanderat
valdsamt vasterut. A. mandarina forekommer nu-
mera ganska allmiint pi torra, stappartade
biotoper i Ostra Lettland och Litauen (Sulcs i brev)
och i Pskov-omridet (Palmqvist 1981). Vare sig i
Polen eller DDR hade den dock observerats vid
utgingen av l9lt5 (Heinicke i brev). I Norden upp-
tiicktes den f<ir forsta gingen i Finland, si sent

som 1978. bland insamlade A . v-aureum (.Kerpola
1979). Vid gcnomgAng av tidigare insamlat mate-
riaf visade det sig att.4. mandarina i Finland hade
fingats irligen sedan 1972 (Mikkola & Jalas
1979). I Danmark observerades A. mandarina for
forsta gingen l98l (Baungird 1982); fram tilt och
med 1984 infingades sammanlagt 8 exemplar,
samtliga pi Bornholm.

1980 pitrlffadcs arten f<ir forsta gAngen i

Sverige. Det frjrst anmdlda exemplaret var fengat
pi Fageron, Harg. Uppland 14.VIIl (Palmqvist
1981), men senarc identifierades ytterligare ett
djur frdn Runsbiick, Oland, taget den 7.VIII 1980.
Scdan dess har A. mandaina irligen Aterfunnits
hiir. Fore 19t15 hade totalt 21 djur rapporterats
frin olika landsAndar med ftiljande fordelning:
Uppland 1980 ( l). lq82 ( I). 1984 (l); Oland l9tt0
(l), 1982 (4), 1983 (l), 1984 (4); Gotland 1981 (2),
1983 (4), l9it4 (l) och Sk&ne 1983 (1). De svenska
fynden spainner dver perioden fren 28.VII till
I 5.IX, vilket tidsmdssigt vil dverensstammer med
fynden i Finland.

Artens biologi iir friga kiind. I Sverige ar samt-
Iiga djur infingadc med hjiilp av UVJjus. I likhet
med Ovriga A ulog rapha-arter tTyger A. mandarina
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6ven om dagen, nigot som framgir bland annat av

det fdrsta finska fyndet, diir djuret fingades
tillsammans med blombescikande A. gamma
(Mikkola & Jalas 1979). Under 1985 har flera sam-
lare lyckats med att fi infingade honor av A. mtn-
darina attlagga egg, och en detaljerad beskrivning
av artens utvecklingsstadier kan ventas inom kort
(Kerpola et al.). De larver som vi fott upp har etit
Urtica dioica, Planlagt major och Taraxacum vul-
gare. Vir bedomning ar att .4. mandaina i likhet
med flertalet andra Autographa sp er pol)'fag.
Larven varierar mellan ljust klargron till olivgron
med vita rygg- och sidorygglinjer och vita stig-
mata. Den dvervintrar som halwuxen.

Under 1985 obscrvcrades i juni enstaka indivi-
der av cn virgeneration A. mandarina i Lettland
(Sulcs i brev). Arten var mycket vanlig i hela om-
ridet fr&n Moskva till Pskov under augusti samma
ir (Skvorzov i brev), di den likasA var allmdn i

dstra Lettland (Sutcs i brev). Aven i Finland togs
arten istort antal 1985, ca 400 exemplar infeng-
ades totalt under perioden 5.VIII. - ca 15.IX. In-
gen fingsttopp noterades dock kring den 20.VIII.
(Landtman i brev). I Danmark daremot observe-
rades inte ett enda exemplar av A. mandaina ]un-

der l9ll5 (Karlsholt i brev). Sommaren 1985 gav
del storsta antalet (64 ex) A . mandarina i Sverige
nigonsin. F6rsta excmplaren togs l0.VIII pi
Svartsjdlandet i Miilaren, Uppland, vid Valar fyr
pi Gotland och vid Degerhamn pA Oland. Under
augusti ( l0 l7) togs totall 6 ex pi Oland, djurcn
fdrdelade sig over istort sett hela rin. Ett ex togs i

en fiilla sydost om Handen, S<idermanland 17-
18.VIII. Fram till dess kan arets forekomst av A.
mundarina betecknas som normal.

Observationer vid invasionstillfiillet

Den 20.Vlll besdkte vi vira ljusfiillor ud Oster-
niis pi Ridmanso. Uppland. Efter mdrkrets in-
brott fortsatte genomgAngen av infingade djur i
Hg-lampans sken. Frin kl 23 b<irjadc vi observera
flygande A. mandarina och de fortsatte att komma
dnda fram till gryningen. lnalles fingades 22 ex i
och runt fd,llorna. Ytterligare 4 ex togs i en falla vid
Koholma pi 6stra Ridmansci 15-25.VIII. Den ak-
tuella natten togs 4 djur sydost om Handen i So-
dermanland och 1 ex vid Sorunda p6 sodra Soder-
torn. I ver ljusfiilla pA on Messten, ca 60 km norr
om Ridmanso, fingades under perioden 11-
26.VIII 20 ex. Pi cin Eggegrund i Giivlebukten
togs 2 ex under perioden 15.VIII till 1.IX. Det sist
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Fig. 1 a-d. Lufttryckssituationen i omradet 18-21.VIII
1985 pe 850 mb niv6n (ca 1500 m) kl00 UTC (fd OMT)
dvs 02.00 svensk sommartid. Pilarna markerar vindrikt-
ning och storleken vindhastigheten. Liten pil ,1_7 m/s
(15-25 km/h), stor pil T-11 m/s (26a0 krn/h).

Air pressure maps at the 850 mb level, lor the period
August 18-21 1985 at 00 hrs UTC, Arrows marking
wind direction, and size wind spccd. Small arrow 4-7 m/s
(15-25 km/h). l,arge arrow 7-l I mis (2640 kmih).
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observerade exemplaret togs den 24.VIII inne i
Handen (Palmquist 1986). Efter det aktuella dyg-
net patreffades inga ytterligare A. mandarina pit
Ridmanso, trols att fa orna var i ging hela sd-
songcn. Flera samlare var aktiva i Nykdpings-
OxelosundsomrAdet (Andersson pers. kom.), lik-
som i Uppsalatrakten under tiden 19_22.ylll,1rt-
an att nagra fler ,4 . mandarina observerades.

Vfidersiluetionen

Den 18.VIII ligger ett hogtryck med centrum 6ver
Moskva. Eftersom vinden r<ir sig medurs runt
hogtryck (moturs runt Ligtryck) fcirs varmluft med
sydliga vindar upp mot Estland och Finska viken
och vidare mot nordost. Samtidigt forstarks ett li-
tet legtryck med centrum civer Oland och Got-
land, vilket ger sydvistvindar over Ostersj<in (Fig.
1a). Under den l9:e forflyttar sig hog- och lig-
tryckssystemen lAngsamt dsterut. I korridoren
mellan dessa tryckcentra strdmmar varm luft upp
frin Svartahavsomridet. Over Minskomridet ir
vinden sydlig. Norr om ligtryckscentrum, <iver
Estland och norra Lettland, avbrijs den varma
luftstrommen vasterut samtidigt som en annan
varm luftstrom avleds 6sterut norr om hdgtrycket
over Moskva. PA ca 1500 m h<ijd 6r temperaturen
ca 15'C (vilket pi denna h6jd iir varmt) och vinden
bliser mot nord till nordviist med 20-30 km/h. PE

iinnu hcigre hrijd sjunker temperaturen snabbt och
iir pi 3 000 m vid detta tillfiille ca 2"C. Vidret i

Syd- och Mellansvcrige ar ostadigt men mestadels
"vackert". Ett djupt ligtryck s<ider om Island r<ir
sig sakta dsterut (Fig. 1b). Den 20:e f<irflyttar sig
bAde ligtrycket 6ver Baltikum och hogtrycket
over Moskva osterut. Detta medfdr att de varma
luftmassorna som slussas upp frAn sydost avleds
runt legtrycket an mer mot vast Over Estland.
Samtidigt har ett litet hogtryck bildats river Bot-
tenviken. I hogtryckets dstra del fors kalluft ner
<iver Finland. Detta medfdr att de varma luftmas-
sorna sdder harom tvingas vasterut i en bana s6der
om Finska viken. Luften hiir iir fortfarande varm
(13-14'C) pA 1500 m hcijd och rOr sig mot vast-
vestnordvast med en hastighet av ca 20 kmih (Fig.
lc). Luftmassorna borjar trdnga in Over ostra
Svealand. Samtidigt trlnger kallare luft in <iver vii-
stra delarna av Sverige och medfrir ostadigare vd-
der. Ligtrycket civcr Baltikum fortsefter att r0ra
sig langsamt osterut. Detta medfor att varmluft nu
fors upp frin sydost vid och <ister om Moskva.
Vinden over viistra Estland f<irsvagas, men varma

Fig. 2. TrajektorieberAkning av luftmassans veg fram till
Ridmans<i. Sluttid kl. 00 21 .VIII UTC dvs 02.00 svensk
sommartid. Cirklar betecknar luftmassans vag vid 850
mb (ca 1500 m hdjd) och trianglar luftmassans vAg vid
700 mb (ca 3000 m hdjd). den enskilda cirkeln/triangeln
markerar sextimmars intervall.

Wind trajectorics cast back from Redmansd August 21
00 hrs UTC. Circles describing air movements at 850 mb
(approximatcly at a height of 1.500 m), triangles move-
ments ar 700 mb (approximatcly at a height of 3ffX) m)
each symbol marking a six-hour interval.

luftmassor fortsAtter, om iin i langsammare takt
att rora sig vesterut. Samtidigt f<irflyttar sig lig-
trycket frAn Island osterut in dver de centrala de-
lama av Skandinavien och medf6r svalt vader i
dessa delar. Under eftermiddagen och kvillen den
20:e m<its varmluften frin ost och den betydligt
svalare luften frin vdst och sydviist (5-7'C pi 1500
m) rister om Svealandskustcn (Fig. 1d). Resultatet
blir att varmluftmassorna bromsas upp, tvingas
norrut och cndast tangerar den svenska kusten
(Fig. 1d). Den 21 :e tranger legtrycket fran Island
ytterligare 6sterut och vadret i sodra och mellersta
Sverige domineras av en svalare sydvestlig luft-
strdm. Samtidigt forflyttas llgtrycket <iver Mosk-
vaomridet ytterligare osterut, vilket helt stryper
varmluftstillfl cidet mot Sverige.

Diskussion

OmrAdet mellan Minsk och Pskov tiicktes den 18-
l9:e augusti av varma luftmassor som str<immade
upp frin Svarta havet (Fig. 1a-b). Dessa luftmas-
sor fcirdes under friljande dygn i nordvdstlig rikt-
ning mot Sverige (Fig. 2). Med den varma luft-
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strommen fdljde en migrationsvig av A. mandari-
na, troligtvis flygande pA en hojd av 3fi)-1500 m.
Nir den varma luftstrOmmen frfln sydost stdtte
samman med en sval luftstrom frin sydviist utan-
for Svealands 6stkust kvallen den 20:e augusti
(Fig. 1d), siikte sig djuren nedit till markniira,
varmare, luftskikt. Samtidigt avlinkades migra-
tionsv&gen mot norr liings Upplandskusten, der
de fdrsta djuren patraffades vid 23-tiden.

Utifren trajektorieberiikningen kan nigra olika
mojliga alternativ for migrationsvigens utgings-
punkt diskuteras. Ett alternativ dr att djuren har
sitt ursprung strax oster om Rigabukten och att de
startade kviillen den 19:e augusti. Mot detta talar
dock det faktum att endast enstaka exemplar av
A. mandarina hittills observerats diir (Sulcs i brev)
och att detta omride diirfOr sannolikt saknar den
potential som behovs fdr att bygga upp en migra-
tionsvig av den omfattning som nidde Sverige.

Ett annat alternativ iir att fjdrilarna startade
kviillen den 19:e augusti i Vitebskomrfldet, norr
om Minsk, flcig aktivt med vinden och lyckades pA

sa sett ne Sverige pi ett dygn. Inte heller detta ar
dock siirskilt troligt, eftersom nattfjarilar vid mi-
gration mvcket sillan flyger aktivt. Genom att lata
sig passivt fOras av vinden kan fjirilarna hAlla sig
luftburna under betydligt liingre perioder in vad
en aktiv och energikrdvande flykt tillater (John-
son 1969).

Det tredje och mest sannolika alternativet er att
fjiirilarna startade sin migrationsflykt kvdllen den
18:e augusti i VitebskomrAdet. Djuren liit sig i si
fall fciras med i de varma luftmassorna mot vast-
nordvist med en hastighet av 20-25 km/h under de
foljande 40 timmarna. De djur som nAdde Upp-
landskusten har uppenbarligen varit dagaktiva.
eftersom det maste ha tagit dem etminstone 12

timmar att tillryggalSgga de drygt 200 kilometerna
frin niirmaste landkinning (Osel). Diirf<ir iir det
rimligt att anta att fjIrilarna flog i samma luftskikt
dven f<iregiende dag. Vi frirutsiitter att fjarilarna,
trots dagaktiviteten, startade sin migrationsflykt
pi kviillen, eftersom ett sedant beteende har
observerats flera ginger hos den niirstiende ,4.
gamma (Johnson 1969). en art med ett i dvrigt
mycket likartat migrationsbeteende. Vitebsk-
omridet 5r dessutom en mycket sannolik utgings-
punkt eftersom fdrekomsten av A. mandarinahar
varit riklig diir under senare ir (Skvortzov, Sulcs i
brev). Vir slutsats om fjiirilarnas ursprung och
fiirdviig stiirks ytterligare sivdl av att ingen fengst-
topp noterades i Finland under denna period, som
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F-ig. 3. Fyndorter och antal funna exemplar a',t A. man-
dalina i dstra Svealand 15-30 augusti 1985. Ofytlda cirk-
lar markerar fangstplatser der inga exemplar observera-
des den 19 22 augusti.

Number of finds of A. mandarina and their locations in
castern Svealand August 15-30 1985. Open circles re-
present catching sites (August l9-22) where no obsewa-
tions were made.

av att varmluftsmassorna pA 1500 respektive 3 000

m hojd, vilka nidde Svealandskusten hade samma
utgengspunkt (Fig. 2). Om vAr teori ar nktig inne-
bar det att dessa nattflyn kan forflytta sig 750 km
pi ca tvi dygn vid non-stop flygning.

De observationer som gjordes i tistra Svealand
6verensstammer mycket viil med vad man skulle
kunna fdrviinta sig utifrAn rAdande vidersitua-
tion: ett fatal djur i Stockholmsregionen, endast
ett pa sodra Sodertdrn och inga alls soder diirom,
trots relativt hog samlaraktivitet i omridet; en
tydlig migrationsvig liings Upplandskusten med
46 ex infAngade, inga fynd i inlandet; samt ytterli-
gare 2 ex ute i Gdvlebukten (Fig. 3). Diirefter inga
ytterligare observationer. Troligtvis fortsatte mi-
grationsvagen norrut langs svenska kusten mot ett
ovisst <ide. Om varmluftomridet hade hunnit
trAnga djupare in river landet hade spridningsbil-
den troligtvis sett helt annorlunda ut, vilket in en
ging visar pi de smi marginaler som lingviiga mi-
granter har.

Av vira infingade djur var 21 st honor. Tvi av
dessa lade inom tre dygn ca 500 befruktade iigg.
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Det har diskuterats om migrationsbeteende och
iiggliiggning kan forekomma samtidigt hos fjiirilar
(Mikkola & Salmensuu 1965, Johnson 1969). I
detta fall kan vi konslatera, att vera fjiirilshonor
var parade och redo att legga egg, samt tycktes ha
de flesta iiggen kvar vid fingsttillfiillet.

Utan att veta speciellt mycket om invasionens
numerera omfattning kan man utgi frin att den ir
tillrickligt stor for att mrijliggdra en inhemsk po-
pulation av .4. mandarina. Kanske kan detta leda
till en etablering i Sverige liknande den som me-
tallflyna.4. bractea (ScifL) och M. confusa (Stph.)
gjort tidigare under 1900-talet.

Ett stort tack till foljande personer: Wolfgang Heinicke,
Ole Kanholt, Magnus Landtman, Aleksandrs Sulcs.
Ivars Sulcs och G<iran Palmqvist frir all hjiilp angiende
A. mandarinas populationsutveckling i norra Europa
under de senaste eren; Tiina Basu for dversattningar
frin finska och Anders Andren fdr stimulerande meteo-
rologiska diskussioner; Inga Thomasson fdr ritandet av
bilderna-
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Recension

Sauer, J. R. & Hair, J. A. (Editors). 1986. Mor-
phology, physiology, and behavioral biology of
,icks. Ellis Horwood Ltd., Chichester, U.K.510
sidor, minga illustrationer. ISBN 0-85312-841-3.
Pris (exkl. frakt, tull och moms) 159,50.

Fdstingar dr stora blodsugande kvalster som till-
hor familjerna Ixodidae och Argasidae. De iir av
utomordentligt stor betydelse som spridare av
sjukdomar bland djur och mdnniska (se bl a arti-
kel om fiistingciverford Borrelia-infektion pe sid
141 i detta nummer av ET). Fdr att finna metoder,
som kan minska festingarnas negativa fdljdar for
mdnniskan pigir forskning, framfor allt i USA,
rdrande fastingarnas biologi. De allra senaste re-
sultaten av mer iin 40 olika forskares studier dver
fiistingarnas morfologi, fysiologi, ekologi och be-
teende presenteras i bokens 22 kapitel. De baseras
huvudsakligen pi tvA symposier som htills i anslut-
ning till Entomologikongressen i Hamburg 1984.
De flesta kapitlen ger nya forskningsdata, men nA-

gra 61 6versiktsartiklar. Flera iir rikligt illustrera-
de, bl a med utmarkta ljus- och elektronmikros-
kopiska fotografier. Bland de dmnen som presen-
teras er spottkdrtlarnas anatomi och biokemi, vat-
tenbalans, ultrastruktur hos neuroendokrina sys-
tcm, parningsbeteende, blodmiltidernas diges-
tion, fastingproteiner sont inducerar immunitet
hos viirdjuren, feromoner, fiistingar pi kriildjur,
och utvecklingen av Babesia bovis och Anaplasma
marginale (bflda ir viktiga sjukdomsframkallare i
nOtkreatur) i sina fdstingvirdar. Boken ar ett var-
defullt komplement till de tidigare verken "Blood-
sucking ticks - vectors of discascs of man and ani-
mals". "An atlas of ixodid tick ultrastructure" och
"Physiology of ticks", som utkom 1968, 1979 re-
spektive 1983. Forskare inom acarologi, medi-
cinsk entomologi, parasitologi, cellbiologi, fysio-
logi, biokemi och immunologi kan finna virdefull
information i denna bok.

Thomas G. T. Jaenson


