
Notiser 59

et vid Umei Universitet finns ett dldre ex etikette-
rat "Sm". Det kan lcina sig att soka efter arten i he-
la Sydsverige, och dii frimst i kustomriden.

I. pumilio skiljs frin sin vanliga sliikting 1. e/c-
gars (v.d. Lind.) genom bakkroppsspetsens firg-
ning. Hos elegans ar dct 8:e abdominalsegmentet
hos bada krinen f6rgat ovan. medan dcl 9:c iir
nrorkt (Fig. la. b.) Hosplmi/io C/ iirbakre tredjc-
dclen av dct 8;e samt hcla dct 9:c fiirgat (Fig. lc).
medan Q har bakkroppsspctscn hclt mtirk ovan
(Fig. ld). Ett kannetcckcn :ir ockse att pterostig-
mat hos c/?gari,T ar lika till fbrnr och storlek pi bd-
da vingparen, medan det l-ros pLunilio dr storre pi
framvingarna iln pi bakvingarna.
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Varning for Attagenus woodroffei som skadegdrare i insektsamlingar

[Beware oI Attagenus wootlroJlei Halst. & Grccn as a destroyer of insect collcctions]

THURE PALM

Dcn till oss sent invandraclc dcrmcstiden ,4tlage-
nus woodroffei Halst & Grccn [: gloriose auct.l
har visat sig vara en svar skadeg<irare ej endast pi
vllevaror och andra kliidespersedlar utan ocksir i
inseklsamlingar. De gamla skadegorarna Aragc-
nus pellio (L.) t'tch Anthrenrs-arter tycks atmins-
tone hos mig helt ha undanlriingts. Ett nyligcn in-
traffat fall (febr. 19ti6), som kunnat utrcdas, t'orc-
fcill till en bcirjan som ett fullstandigt mysterium.
Arten synes vara an mera aggresiv och uppfin-
ningsrik zin fdregangarna.

I ett rncd diirrar frirsctt insektskap hade en enda

larv lyckats ta sig in i en lirda med heteromerer och
anstrilla stor forodclsc. Ladan har glaslock mcd
falsad triiram. som slutcr nrycket tatt till cn under-
liggandc skara iledans trevagg. Och idetta fall var
den oersattliga Phr,vganophilus ruficollis (Fabr.) i
farozonen. Som tur var hade inget av mina fi iter-
steende ex av den rariteten angripits, ddremot den
breclvidsittande, mindre sdllsynta Conopalpus tes-

trrels (Ol.), som jag hadc ctt rikligt material utav,
ctt 50-tal ex. Av dcssa var ctt 20-tal helt ellcr dclvis
tbrstorda av en cnda larv. Fyra tomma larvhudar
av olika storlek Atert'anns. diirtill den doda fullbil-
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dade skalbaggcn. som cj kunnat ta sig ut ur l6dan.
Denna hade jag cj inspcktcrat pi mer en ett ar,
dock som vanligt bcsprutat med skyddande in-
scktmcdcl sommarcn innan.

Hur hade nu dngcrhonzrn gaitt tillviiga for att
srirja frir artcns fortlcvnad och lyckats diirmed?
Aggen, sannolikt flera, hade tydligen fiists anting-
en redan pd skapdorren eller innanfor denna och
de nykliickta, m),cket r0rliga smilarverna, av vil-
ka kanske bara en <iverlevt, hade lyckats triinga in
i lidan och ddr genomgi full utveckling. Spir av
ilggskal kunde trots minutiris undersrikning cj
uppdagas. Den enda mojligheten for cn myckct li-
ten larv tycks ha varit vid negol av glaslockcts
horn, dir anslutningcn fals och sk6ra zir minst full-
standig eller mojligcn kan locket ha varit nAgot

slarvigt pisatt, som jag vid isynen av frirstorelsen
med ett lager av exkrementer och gnagavfall pi li-
dans botten glcimde unders<ika. Onekligen verkar
det nistan otroligt att en skalbagge med de sinnes-
organ den besitter kunnat "veta" att det fanns nA-
got atbart innanfor den stangda skipd<irren och
sedan med framg&ng genomf<irt invasionen. Detta
btir i hus med den svarutrotade ingern mana till
oflare f<lrekommande inspektion av samlingen el-
lcr lidornas besprutning itskilliga ginger under
iret med inse ktmcdcl. om man litar pi dctta som
skydd.
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I vatten finns det fisk - och fiskmat. De vattcnle-
vande insekterna och de andra evcrtebraterna bc-
traktas oftasl ur fiskcns synvinkel. De ar nyttiga
dA dc goder fisken som vi kan fAnga och hta. Dock
kan dcssa smikryp 6vcn bctraktas ur natursvdr-
marcns perspektiv, och varje liten damm blir di
full av liv och mysterier. DctIa myller av liv samlas
ofta under kollektiv-bcgrcpp som "vattulusa" och
for den som vill gi liingrc iir det svdrt att finna vet-
tig litteraturvagledning. En lhmplig inkdrsport [r
den lilla limnologiska klassikern Vad jag finner i
sjri och i, som nu utkommit i en 5:e reviderad upp-
laga. Pi fiirgplanscherna i denna bok finns repre-
sentanter f<ir de flesta vattenlevande smikryp,
och i textdelen finns uppgifter om forekomsl och
levnadssdtt. Originalet ar danskt och arturvalet
ter sig nagot exotiskt. etminstone for den norr-
liindske lasaren. Textdclcns utbredningsuppgifter
zir klart vilseledande di viildigt minga av de i Sve-
rige mycker sydliga arterna betecknas som all-
manna. Faran med en sin hiir bok iir ju att man
tror sig kunna identifiera arter med dess hjiilp.
Med det begrdnsade urvalet ar detta naturligtvis
omtijligt, och det borde klarare framgi att de flcs-
ta av de avbildade artcrna dr representanter fdr
artrika och sviridentificradc gruppcr.

I f<irordet till dcn nya upplagan anges att ds ve-
tcnskapliga namncn har moderniserats. Detta
stammer endast i undantagsfall, och m6nga av de
anvdnda namnen iir ej liingre i bruk. Vem vet idag
vad Corixa geoffroyi, C. hieroglyphica, Haemonia
equiseti eller Nemouru variegata avser? Fclstav-
ningar har i minga fall fatt fdlja med till den nya
upplagan, bland dagsliindorna EcdyurLLs och Siph-
Lurus.

De viktigaste framstegen som tillkommir ar
miittangivelser i direkt anslutning till fargplan-
scherna, en modernisering av den systematiska
Oversikten, samt en uppfraschning av litteraturtip-
sen. I min mening inneber detta att de som har ni-
gon av de tidigare upplagorna harmycket smi skiil
att inhandla den nva.

Aven den erfarne limnologen hittar ibland n6-
got udda kryp och di kan denna bok vara oumbir-
lig. Till sist vill jag varmt re kommendera ctt ner-
mare studium av de fantasieggande svenska art-
namnen som hiir tbrekommer - trattsilnatbygga-
re, sippervattenmygglarv osv.
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