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Det sjiitte internationella nattslindesymposiet,
Lodz-Zakopane, Polen 11-16 september 1989

Lodz

I den polska industristaden Lodz mdttes vi igen,
vi som iir intresserade av nattslAndor. Det var i
Lyon 1986 det faststiilldes att "the 6th Internatio-
nal Symposium on Trichoptera" skulle htllas i

Lodz och Zakopane i Polen fcir att underllitta delta-
gande fcir forskare frAn dststaterna. Ett tjugotal
trichopterologer frAn Polen. Osttyskland. Sovjetu-
nionen, Ungem, Bulgarien, Rumflnien och Tjec-
koslovakien glorde att aldrig hade sA mAnga liinder
varit representerade. Med sina 77 deltagare frln
26 liinder hade dock Arets symposium lockat nAgot
f?irre iin det fbregAende. De flesta viisteuropeiska
liindema var med. Som vanligt svarade USA och
Canada fdr det stdrsta antalet deltagare. De liingsta
resoma hade forskare fr[n Japan och Australien
gjort. TrAkigt nog hade flera flterbud liimnats i
sista stund, frtn Kina, Nya Zeeland, Sydafrika,
Peru, Irak, Israel och Jugoslavien. Tolv forskare
har varit med pi samtliga symposier!

PA mAndagsmorgonen skjutsades vi till Institu-
tet fdr Fysik diir fdredrag hcills under tre dagar.
Symposiets viird Dr Cezary Tomaszewski fdrkla-
rade symposiet 6ppnat. Universitetets rektor hcill
ett valkomsttal och dnskade oss alla en trevlig och
givande vecka i Lodz och Zakopane.

Fiiredrag och posters

Efter cippningsceremonin fdrsvann de 35 medfdl-
jande familjemedlemmama pA sightseeingtur i
Lodz omgivningar, bl a bescikte de en visentpark
och sAg p[ Fredrik Chopins fcjdelsehus iZelazowa
Wola. Nattslandefolket hdrde pfl friredrag, sflg och
diskuterade posters frAn morgon till kviill. De 5l
ftiredragen och 25 posters var av varierande slag.
Flera hade provinsiell karaktiir och kunde med
fdrdel ha redovisats mer lokalt. De nordiska bidra-
gen hdll dock god standard. Tre av dessa handlade

Fig. l. Nattslandeforskare frAn Ost och Viist grubblar tiver invecklade taxonomiska spdrsmAl.

Trichopterologists from East and West brooding over intricate taxonomical problems.
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Fig. 2. Dr H. Malicky, Osterrike och Dr O. Flint, USA
planerar nya strategier ftir nattsliindeflngsten.

Dr H. Malicky, Austria and Dr O. Flint, USA planning new
strategies to capture the little beasts.

om konkurrens mellan filtrerande nattslAndelar-
ver. Pauli Bagge, Finland, redovisade ftjrekomsten
av flera olika arter frln sjcin Konnevesis utlopp,
medan Goran Englund och Christian Otto, beda
UmeA, diskuterade konkurrens mellan larver av
samma art, Hydropsyche siltalai resp Plectroc'ne-
mia conspersa. Erik Petersson, Uppsala, beskrev
i sin poster olika pamingsstrategier som honor
inom olika familjer tilliimpar. Flera pamingar kan
g<iras innan iiggen liiggs eller ocksA sker uppre-
pade pamingar mellan flggliiggningama. Timo
Muotka, Finland undrade om inte larver av skilda
stadier (instars) agerar som skilda arter. Aven han

utgick frfln studier av filtrerande arter. Kalevi Ku-
usela, ocksA han frfln Finland, redovisade utbred-
ning av den siillsynta dagflygande phryganeiden
Semblis phalaenoides. Han undrade, helt beriitti-
gat, om arten verkligen skulle betraktas som hotad
bara fcir att den var siillsynt. Gisli M. Gislason,
Island, beskrev livscykeln f<ir Islands samtliga
nattsliindor, tio limnephilider och phryganeiden
Agrypnia picta.

N. H. Anderson, USA, beriittade att han odlat
en limnephilid, Clistoronia mag,nifica, under hela
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Fig. 3. Dr L. Botosaneanu, Nederliindema, som vanligt djupt
inbegripen i diskussion med yngre kolleger.

Dr L. Botosaneanu, The Netherlands, involved, as usual, in
intense discussions with younger colleagues.

30 generationer i 14 Ar innan stammen slutligen
dog ut pfl grund av inavel. Vladimir Ivanov, Sov-
jetunionen, visade en film om vingrcirelser hos
olika arter och beskrev i sin poster hur utveck-
lingen kan ha gAtt till. Viisttysken Georg Beckers
poster handlade om iiggliiggning hos Agapetus fu-
scrpes. Aggen liiggs pi stenar under vattnet. Ho-
noma simmar diirefter till bottnen och himtar en
liten sten, s k "cap stone", som placeras ovanpA
iggsamlingen. Storleken pA stenarna har ett posi-
tivt samband med antalet lagda iigg, vilket skulle
tyda pe att honoma viiljer bland passande "cap
stones". Glenn Wiggins, Canada, frireslog utifr[n
sina undersOkningar av puppkamramas konstruk-
tion en ny klassifikation av Trichoptera. De primi-
tiva familjema bdr riiknas till den nya underord-
ningen Spicipalpia, som alltsfl skall vara jiimstlilld
med Annulipalpia och Integripalpia.

Krakow

PA torsdagsmorgonen brcit vi upp fr6n Lodz, som
vi nu fttt ldra oss skulle uttalas "woudz". Under
bussresan till Zakopane gjordes nAgra timmars
uppehAll i Krakow fcjr lunch och sightseeing i de
ildsta delama av staden. Vi blev guidade i det
medeltida Wawelslottet diir Polens kungar iir be-
gravda, bl a de tre Vasakungama av vilka Sigis-
mund III dr mest bekant fdr oss svenskar. Vi be-
sdkte ocksA det Jagelloniska universitetet,
Krakows universitet frfln 1364, diir bland andra
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Nicolaus Copemicus har studerat. Md-nga gamla

byggnadsverk och statyer var hArt angripna av

luftftiroreningar, som framftir allt kommer fr6n
Nova Huta, det stora stAlverket nAgra km frin den
medeltida staden.

Zakopane

F<irst fram emot kviillen kom vi fram till Hotel
Kasprowy i Zakopane. Luften, och miljrin i stort,
kiindes betydligt renare och friskare iir rden i Lodz.
Zakopane iir ju ocksA ett rekreationscenter fdr se-
viil sommar- som vintersdsong. Kasprowy ar ett
sju viningar hdgt lyxhotell, avsett f6r turister fren
hela viirlden.

Under fredag fdrmiddag hann vi med sex fdre-
drag, vilka hdlls i en konferenslokal pA hotellet
(Fig. l). Alla sex behandlade taxonomi av mycket
hcig klass vilket var viintat di kdnda namn, sflsom
H. Malicky, Osterrike, G. P. Moretti, Italien, L.
Botosaneanu, Nederliindema, J. Weaver och O.
Flint, bflda USA, stod frir underhflllningen. Profes-
sor Moretti som alltid uppmiirksammas har nu
uppnAtt den aktningsviirda Aldem 79 Ar!

PA eftermiddagen flkte vi pA symposiets enda
exkursion till Chocholowska-dalen som ligger pA

ca 1000 m hdjd. Liings den f0r nattsl[ndefolket
obligatoriska An kom hAvarna fram (Fig. 2). Det
var framfdr allt hdstflygande limnephilider som
pltriiffades. Sfl var t ex Allogamus auricollis all-
miint fcirekommande. Mflnga forskare har sitt stdr-
sta intresse fcir larvstadiema och de kastade sig nu
ned i vattnet ftir att se vad som kunde finnas pA

bottnen och under stenama. Flera av de yngre del-
tagama fick goda rAd av de mera namnkunniga
(Fig. 3). Efter flera timmars intensivt samlande
tiindes en brasa. Korv, cil och pepsi cola fanns
plcitsligt pi plats. Korvgrillning med diskussioner
kring frAgor man missat att ta upp efter friredragen
utvidgade utflykten till ett mcite dar kontakter
knijts ftjr fortsatt samarbete river nationsgrdnser.

Under lcirdag den 16 september, den sista da-
gen, hann vi med fyra friredrag fcire kl 10. Ett av
de mer intressanta var Irina Sukatschevas. Mosk-
vas Akademi. Hon behandlade Trichopteras evo-
lutioniira utveckling frAn Trias, Jura och Krita.
Utvecklingen av de nu existerande familjema
tycks ha tagit sin brirjan under senare delen av
Krita och sedan fortsatt under Paleocen.

Efter de sista f<iredragen vidtog avslutnings-
ceremoniema. Arrangcirema prisades fcir ett gi-
vande symposium och Dr Tomaszewski, i sin tur,
framhdll att det var frarnf<ir allt deltagamas f6r-
tjanst att mcitet blivit sA framgingsrikt. Vi kom
sedan fram till den viktiga punkten: Var skall niista
symposium hAllas? Det fanns tre frirslag: Leiden
i Holland, St. Paul-Minneapolis i Minnesota, USA
och Umei i Sverige. Efter ett inspirerande PR-
friredrag av Ralph Holzenthal fdr "the twin cities"
i Minnesota, med fantasieggande diabilder trodde
nog mAnga att det skulle bli USA. En livlig diskus-
sion med pAfciljande omrristning visade dock att
de flesta ansAg att det var Sveriges tur. Med rtist-
siffroma 37-13 beslOts att Umea Universitet skall
arrangera 1992 Ars Symposium och att University
of Minnesota tar hand om m6tet 1995. Professor
Christian Otto tackade frir fcirtroendet och hiilsade
alla niirvarande viilkomna till UmeA om tre Ar.

Kl 14.00 nkte vi frln Zakopane. Siillskapet dela-
des i Na grupper. TvA bussar gick tillbaka till Lodz
och en till Warszawa. Vart vi skulle berodde pfl
hur vi ordnat hemresan. Den ca 420 km lflnga
resan till Warszawa tog sju timmar. Vi kom fram
strax efter nio pA kviillen. Vid stadens sttirre hotell
stannade vi fdr att sliippa av konferensdeltagare
och vi skiljdes med orden "Vi ses i UmeA!". Vi
var endast tv6 som steg av vid Hotel Grand och
var sedan fcir frirsta gAngen pi en vecka helt pA

egen hand i Polen. Eftersom vi inte lyckats fA
flygbiljett till Stockholm ftirriin pA m8ndag kom
vi att fA hela tvl dagar extra i Warszawa, men det
dr en annan historia.
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taxa inom familjen iir samlade i ett verk och den
som vill spira upp en art kan hiir anviinda sig av
uppgiften om originalbeskrivningen. Katalogen
kan kOpas genom hdnviindelse till den spanska le-

pidopterologfcireningen SHILAR Apartado de
Correos 331, E-28080 Madrid.
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