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och G. pusilla) och en vivel (Nanophyes mar-
moratus) på fackelblomster påverkas av såväl
omgivande vegetation samt av naturliga fiender
som angriper framför allt bladbaggarna. I extre-
ma fall kan dessa faktorer förklara mycket stora
skillnader i angreppsgrad, som mellan helt ka-
lätna och helt oskadade plantor. Anledningen till
att vegetationen minskar angreppet på fackel-
blomster verkar vara att det är svårare för blad-
baggarna att lokalisera sin värdväxt i komplice-
rade miljöer. Denna effekt motverkas dock av att
nyckelpigor, som äter bladbaggarna och därige-
nom minskar deras täthet, också undviker bus-
kage, samt av att viveln snarare är vanligare inne
i buskagen. Detta exempel illustrerar med önsk-
värd tydlighet att samband i naturen är långt
ifrån enkla, och att vi ofta behöver inkludera
hela födoväven i studier av arters förekomster i
naturen.

Tack
Forskningen som ligger bakom denna artikel har ge-
nomförts i samarbete med Jon Ågren (Växtekologis-
ka avdelningen vid Uppsala Universitet), Lars Eric-
son (Institutionen för Ekologi och Geovetenskap vid
Umeå Universitet) och Jan Petterson (Institutionen
för Entomologi vid SLU i Uppsala). Texten har för-
bättrats efter kommentarer från Didrik Vanhoenacker.
Finansiellt stöd har erhållits från Vetenskapsrådet
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För ett forskningsprojekt som studerar Fransk
blomvisslares Pyrgus armoricanus populations-
struktur och –dynamik samt hotstatus söker jag
fynduppgifter om arten, både nya och äldre. Sär-
skilt intressanta är uppgifter från de senaste 10-
20 åren, både från de ”kända” Ullstorps- och
Benestads-lokalerna i SÖ Skåne, och från andra
eventuella lokaler. Även uppgifter om arten ef-
tersökts men inte funnits är intressanta och väl-
komna!
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