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Abstract 

JANSSON, M. Studies of some species of the 
genus Macrosteles Fieber by scanning electron 
microscopy (Homoptera, Cicadellidae). — Ent, 
Tidskr. 94: 199-207, 1973. 

In Sweden the genus Macrosteles Fieber con-
sists of approximately fif leen species, and eight 
of these have been studied in this preliminary 
investigation. The species studied are: M. hor-
uathi Wagner, M. septenmotatus (FalMn), M. 
sordidipennis (Stål), M. sexnotatus (Fallkn), M. 
frontalis (Scott), M. variatus (Fallkn), M. fieberi 
(Edwards), and M. laeuis (Ribaut). 

The aim of the investigation has been to find 
ou t methods to facilitate the laxonomic work 
within the genus Macrosteles, in which the fe-
males are almost impossible •to examine by 
conventional methods. The surface topography 
of these leafhoppers has been studied with the 
scanning electron microscope. Particularly the 
cutfcle of the visible part of the ovipositor shows 
diagnostic charaders in the different species 
(Figs. 5-7). 

In order to make it possible to study archive 
material without destroying it a conductive Blue 
which is water-soluble has been worked out. 
The ingredients are granulated copper or silver 
stirred up in water-soluble paste for wallpaper. 

In four species (sexnotatus, frontalis, sordidi-
pennis, and horvathi) Swedish specimens have 
been compared to specimens originating from 
another part of the distribution area of the 
species. No differences have been found between 
specimens of different origin. 

Material och metoder 

Hos en rad släkten inom Homoptera är 
vissa arter mycket svåra att särskilja på 
grund av stora variationer i färg, form och 
utbredning av vissa detaljer i färgmönstret. 
Detta förhållande gäller i särskilt hög grad 
honorna inom vissa familjer och släkten. 

Inom släktet Macrosteles Fieber, av vars 
arter ett flertal direkt eller indirekt är skade-
görare på ekonomiskt viktiga grödor, är 
hanarna möjliga att examinera genom genital-
preparering, honorna däremot i vissa fall 
omöjliga att säkert bestämma. Inom detta 
släkte finns en utbredd variation i färgteck-
ning framför allt på vertex, pronotum och 
scutellum (se fig. 1). 

Släktet Macrosteles består i Sverige av ett 
femtontal arter, av vilka hälften kan sägas 
vara tämligen allmänna. De förekommer i 
biotoper av de mest skiftande slag. Som 
exempel kan nämnas M. alpinas (Zett.), som 
finns i den alpina delen av Norden, vanligt-
vis över 600 meters höjd och troligen knuten 
till Juncus-arter, samt M. frontalis (Scott), 
som är utbredd i norra Sverige och motsva-
rande delar av grannländerna. Arten, som är 
bunden till sumpiga områden och troligen 
knuten till Phragmites och/eller Equisetum-
arter, är inte utpräglat alpin som föregående 
art. 

Andra arter av släktet är inskränkta till 
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Fig. 1. Huvud, prono tum och skutell hos: a, b och c. Macrosteles sordidipennis; d och e. M. fie-
beri. (Efter Beirne 1952). 

de sydliga delarna av Sverige, exempelvis 
M. lividus (Edw.), som förekommer sparsamt 
upp till Mälardalen. Den lever på fuktiga 
strandängar och kan möjligen vara knuten 
till Scirpus-arter. En annan mer eller mindre 
sydlig art, klart bunden till maritima bio-
toper, är M. sordidipennis (Stål), som synes 
vara knuten till Salicornia-arter och Festuca 
distans. Av denna art finns svenska fynd 
huvudsakligen från västkustområdet och syd-
kusten upp till Öland. 

En rad Macrosteles-arter finns represen-
terade över så gott som hela Sverige: M. hor-
vathi Wagner (på fuktiga lokaler med Juncus-
och Carex-arter), M. septemnotatus (Fallen) 
(vanlig på fuktiga ängsmarker, gärna på 
Filipendula ulmaria och Nubus idaeus), M. 
sexnotatus (Fallen) (allmän på fuktig ängs-
mark), M. cristatus (Rib.) (allmän på Poly-
gonum- och Linum-arter samt, enligt Le 
Quesne (1969) på Trifolium-arter), M. fieberi 
(Edw.) (allmän på fuktig ängsmark, even-
tuellt på Trifolium-arter) samt M. laevis 
(Ribaut) (på torrare gräsmarker och sädes-
fält samt på kalkrika sluttningar). 
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Vid behandlingen av släktet Macrosteles 
i bestämningslitteraturen, beskrivs vanligt-
vis djurets allmänna form och dess färgteck-
ning och speciell vikt läggs vid de hanliga 
genitaliernas utseende. När det gäller ho-
norna anges aldrig eller mycket sällan några 
karaktärer utöver storleken. Le Quesne (1969) 
anför i beskrivningen för detta släkte: 
» Several of the species can only be separated 
on the basis of the aedeagus and the sternal 
apodemes of the males, and in these cases 
no characters for separating the females have 
been found up to now.» Den bestämnings-
litteratur, som för närvarande finns att till-
gå, är alltså illustrerad med bilder, som 
visar formvariationerna hos de mörka teck-
ningarna på främre delen av kroppen, samt 
bilder av hanens genitalia och/eller sternala 
ap o demer. 

En karaktär, som man hittills använt vid 
examination av honor tillhörande släktet 
Macrosteles, har varit utseendet hos den 
sjunde abdominalsternitens bakkant. Denna 
metod är dock inte tillförlitlig, eftersom ster-
niten, då djuret torkar, kan ändra form i så 
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stor utsträckning att felbestämningar kan 
ske. 

En annan metod för bestämning av honor, 
som med traditionella metoder är svåra att 
examinera, är att studera utseendet hos de i 
ovipositorn ingående gonapofyserna. Meto-
den som sådan beskrevs redan av Philip 
Readio (1922), som med teckningar och foto-
grafier redovisar gonapofyskaraktärer hos 
en rad arter inom olika släkten tillhörande 
Cicadellidae (se fig. 2), men dessa studier 
har icke utsträckts till släktet Macrosteles. 

Under senare delen av 1960-talet har svep-
elektronmikroskopet utvecklats mycket has-
tigt och genomgått stora förbättringar, var-
vid nya användningsområden uppkommit. 
Man har vid ett flertal tillfällen använt denna 
typ av elektronmikroskop för undersökningar 
rörande yttopografin hos insekter och man 
har därvid inom vissa släkten funnit art-
skiljande karaktärer i kutikulans struktur. 
Så har till exempel visat sig vara fallet hos 
vissa bladloppor, som i honkönet är mycket 
svårbestämbara med traditionella metoder 
(Jansson, 1970). 

Resultatet av preliminära undersökningar 
gav anledning att förmoda, att man borde 
kunna särskilja arterna inom släktet Macro-
steles med hjälp av kutikulära strukturer, 
som framträder vid de kraftiga förstoringar, 
som kan erhållas i ett svepelektronmikroskop. 

Arbetet, som bedrivits på Entomologiska 
avdelningen vid Uppsala Universitet, har till 
stor del bestått av en inledande bearbetning 
av tillgängligt Macrosteles-material, och sam-
tidigt med detta har de tidigare använda 
metoderna (Jansson, 1970) anpassats till det 
nya materialet. Härvid har olika förstorings-
grader och undersökningsytor testats samt 
olika preparationsteknik utarbetats och prö-
vats. En stor del av det praktiska mikrosko-
peringsarbetet har bestått i lokalisering av 
en »standardyta», det vill säga en yta, som 
visat kutikulära skillnader mellan de olika 
arterna och som med stor exakthet kunnat 
återfinnas vid ett förnyat mikroskoperings-
tillfälle. Ytor, som undersökts på detta sätt, 
har varit framvingarnas ovansidor, scutellum, 
14 

Fig. 2. 2:a gonapofysens utseende hos tre olika 
arter tillhörande fam. Cicadellidae. a. Tinobreg-
mus uittatus Van Duzee, b. Jassus ()Marius Say, 
c. Gicadula punctifrons var. repleta Fieber. (Efter 
Readio 1922). 

pronotum, vertex, oceller och facettögon, 
frons, clypeus och labrum, antennerna samt 
genitalsegmenten. Av dessa olika alternativ 
har ytor på sjunde abdominalsterniten och 
framför allt på de synliga delarna av ovi-
positorn uppvisat de bästa artskiljande 
karaktärerna hos honor tillhörande släktet 
Macrosteles (jfr nedan s. 206). 

Ett rent praktiskt problem har varit ap-
pliceringen av insekterna på objekthållaren. 
De traditionella metoderna att fästa objektet 
på preparathållaren för undersökning i svep-
elektronmikroskop kan sägas vara följande: 

a. med lim av tvåkomponentstyp, t.ex. aral-
dit (passar ej för entomologiskt material, 
som skall undersökas med lågvoltsmetod 
utan förångning, då det ej är elektriskt 
ledande) . 

b. med dubbelhäftande tejp (är besvärlig att 
använda på entomologiskt material, som 
åter skall tagas loss, samt medför ladd-
ningseffekter vid undersökning utan för-
ångning). 

c. med »conductive glue» (eller conductive 
paint), ett slags silverlim som är elektriskt 
ledande (ger normalt inga laddnings-
effekter men är ej vattenlösligt). 

Ingen av dessa tre metoder är således idea-
lisk när det gäller att fästa entomologiskt 
material vid preparathållaren. Detta gäller 
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särskilt ömtåligt arkivmaterial, som ej får 
utsättas för destruktiv behandling. 

Det har alltså varit ett stort behov att få 
fram ett lim lämpligt för entomologiskt 
material, d.v.s. ett lim som är skonsamt och 
dessutom lättlösligt i vatten och som slut-
ligen är elektriskt ledande — detta senare 
för undvikande av laddningseffekter i sam-
band med mikroskoperingen. 

Ett sådant lim har utexperimenterats och 
testats, med gott resultat. Tack vare denna 
nya typ av lim finns nu möjlighet att under-
söka museimaterial utan större risk för för-
störelse. Härvid förutsätts att undersök-
ningen sker med lågvoltsmetoden utan för-
ångning av metall på insektens yta. Natur-
ligtvis utsätts materialet för en del risker, 
men de bedöms inte vara nämnvärt större 
än vid traditionellt bestämningsarbete under 
binokulär lupp. 

Det vattenlösliga lim, som använts vid 
undersökningarna, har tillverkats av föl-
jande ingredienser: a. vatten b. tapetklister 
av typen Modocoll och c. slipdamm av 
koppar. Vatten och tapetklister blandas till 
en något tunnare konsistens än det färdiga 
limmets, varefter kopparkornen tillsättes 
under omröring. Blandningsförhållandena 
bör vara 3 volymdelar lim på 1 volymdel 
koppar. I stället för slipdamm av koppar 
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är det möjligt att använda andra metaller i 
lämplig form, t.ex. granulerat silver. 

För att limmet skall ha god vidhäftnings-
förmåga är det absolut nödvändigt, att pre-
parathållarens yta är helt fettfri, och detta 
kan åstadkommas genom tvättning med något 
organiskt lösningsmedel, t.ex. aceton. 

Man ,kan - naturligtvis arbeta med högre 
accelerationsspänning än 5 kV, till exempel 
20-30 kV, men denna spänning kräver för-
ångning av metall på insektens yta för und-
vikande av laddningsfenomen, varför denna 
metod är förkastlig när det gäller arkiv-
material. För övrigt material har den högre 
accelerationsspänningen sina fördelar, då den 
ger en större upplösningsförmåga hos mikro-
skopet. 

Ett tekniskt problem, som framkommer i 
samband med tolkningen av de erhållna bil-
derna, är angivandet av. den exakta försto-
ringsgraden. Detta hänger samman med att 
preparatets yta är ojämn och att avståndet 
till elektrondetektorn således kommer att 
variera, vilket ger olika förstoringsgrader i 
olika delar av preparatet trots att instru- 

Fig. 4. De olika undersökningsytornas placering 
på bakkroppen hos Macrosteles-honorna. 
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c 	 d 
Fig. 5. Kutikuliira strukturer på ovipositorn hos: a. Macrosteles variatus; b. M. fieberi; c. M. fron-

talis från Sverige; d. M. frontalis från Turkiet (Sapanja). (a—c ca 1950X, d ca 1860X). 

mentet visar ett och samma förstoringsvärde. 
Variationen är dock inte av någon avgörande 
betydelse för bildtolkningen ( ± 2 	4 %) men 
den är tillräckligt stor för att påverka möj-
ligheterna att göra mätningar direkt på bil-
den. Bildtolkningen får alltså inriktas på 
formelementens individuella gestaltning och 
deras inbördes gruppering, inte på morf o-
metriska förhållanden. 

En annan faktor, som påverkar den slut-
liga bildens utseende och därmed bildtolk-
ningen, är preparathållarens lutning i för-
hållande till den infallande elektronstrålen, 
det s.k. tiltvärdet, som anges i grader (se fig. 
3). Vid taxonomiska undersökningar bör man 
i möjligaste mån arbeta med samma tålt-
värde för att ha de bästa möjligheterna till 
jämförelser mellan olika bilder. 
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Fig. 6. Kutikulära strukturer på ovipositorn hos: a. Macrosteles septemnotatus; b. M. sordidi-
pennis 1; c. M. laevis. (a—c ca 1950X). 

1  På denna bild syns, liksom på de flesta 
övriga, en mängd små regelbundet formade bild-
ningar, som mer eller mindre fullständigt täcker 
ytan. Dessa bildningar är med stor sannolikhet 
s.k. brochosomer, som anses vara exkretions- 
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produkter från insektens malpighiska tubuli 
(Day & Briggs 1958). Att dessa brochosomer 
kan iakttas över hela kroppsytan kan förklaras 
av att de sprids ut i samband med putsnings-
arbetet. 
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Fig. 7. Kutikulära strukturer på ovipositorn hos: a. Macrosteles horvathi; b. M. sexnotatus. 
(a—b ca 1950X). Lägg märke till att tänderna hos horvathi är ordnade i mycket regelbundna 
rader. M. sexnotatus uppvisar mycket stora likheter med horvathi, men raderna av tänder är be-
tydligt mera oordnade än hos denna art. 

Vid den här refererade undersökningen 
har hos varje exemplar bilder tagits av de 
på fig. 4 angivna kroppsområdena a 	d: en 
översiktsbild av bakkroppsspetsen (a) vid 80 
ggr förstoring och detaljbilder av områdena 
b 	d vid 1800 ggr förstoring. 

Följande arter har undersökts: 

M. horvathi Wagner 
M. septemnotatus (Fallen) 
M. sordidipennis (Stål) 
M. sexnotatus (Fallen) 
M. frontalis (Scott) 
M. variatus (Fallen) 
M. fieberi (Edwards) 
M. laevis (Ribaut) 

Av dessa åtta arter var individerna till-
hörande M. laevis kulturexemplar och så-
ledes identifierade med hundraprocentig 
säkerhet. Övriga exemplar är hämtade ur 
olika samlingar, huvudsakligen från Entomo-
logiska avdelningen vid Uppsala Universitet. 
I fråga om arkivmaterial uppställer sig i ett 
fall som detta alltid problemet, om art-
bestämningen är korrekt. Vid den här refe-
rerade undersökningen har bilder tagits av 
exemplar representerande samma art i olika 
samlingar och sådana individer, som med 
avseende på de kutikulära strukturerna klart 
avvikit från det mönster, som bedömts som 
det för arten normala, har såsom troligen 
felbestämda avförts från undersökningen. 

Eizt. Tidskr. 94 • 1973 • 3 - 4 



206 	MATS JANSSON 

Idealet vore att uteslutande arbeta med 
kulturexemplar eller med exemplar tagna in 
copula, men båda dessa metoder stöter på 
stora svårigheter. I de flesta fall är sam-
bandet mellan insekt och värdväxt ofullstän-
digt utrett, vilket försvårar odling av insek-
terna, och in-copula-exemplar påträffas 
mycket sällan. 

Resultat av den svepelektromnikro-
skopiska undersökningen 

Som redan ovan (s. 201) nämnts uppvisar 
de undersökta Macrosteles-arterna signifi-
kanta skillnader i fråga om de kutikulära 
strul: turerna framför allt på ovipositorns 
synliga delar. Dessa strukturer består av 
»tänder» av varierande form och anordning 
(se fig. 5-7). Med hänsyn till tändernas ut-
seende och placering kan de åtta i undersök-
ningen ingående arterna indelas i tre grupper: 

Grupp A. M. fieberi, M. variatus och M. fron-
tons (Fig. 5). 
De kutikulära tänderna har en rela-
tivt bred bas och deras sidoytor är 
mer eller mindre konvexa. Mest ut-
präglad är denna typ av tänder hos 
M. variatus (Fig. 5 a) medan M. 
fieberi (Fig. 5 b) ofta uppvisar kro-
kiga tänder med en konkav och en 
konvex sida. M. frontalis (Fig. 5 
c—d) har likformigt utbildade tän-
der, som verkar något smalare vid 
basen än hos de övriga två. 

Grupp B. M. laevis, M. septemnotatus och M. 

sordidipennis (Fig. 6). 
De kutikulära tänderna har en rela-
tivt bred bas i förhållande till sin 
längd och konturlinjerna är i regel 
raka. Av dessa tre gör M. septem-
notatus (Fig. 6 a) det mest regel-
bundna intrycket med tänderna 
ordnade i diagonala rader, därnäst 
kommer i detta avseende M. sordi-
dipennis (Fig. 6 b), medan M. laevis 
(Fig. 6 c) har den inom grupp B 
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minst regelbundna anordningen av 
tänderna. 

Grupp C. M. horvathi och JI. sexnotatus 
(Fig. 7). 
De kutikulära tänderna har en sma-
lare bas i förhållande till sin längd 
än hos de föregående grupperna. 
Närmare basen är konturlinjerna 
relativt raka men mot spetsen 
mjukt bågböjt avsmalnande. Hos 
M. horvathi (Fig. 7 a) sitter tän-
derna i regelbundna diagonala ra-
der, medan de hos M. sexnotatus 
(Fig. 7 b) är betydligt mera oord-
nade. 

För att utröna, om en art uppvisar någon 
variation i de kutikulära strukturerna inom 
olika delar av sitt utbredningsområde, har 
av fyra arter även utländskt material stu-
derats. Sålunda har av M. sexnotatus under-
sökts material från Island, av M. frontalis 

från Turkiet (fig. 5 d), av M. sordidipennis 

från Labrador och av M. horvathi från Stor-
britannien. Inga signifikanta skillnader har 
kunnat upptäckas mellan det svenska och 
det utländska materialet. 

Den här beskrivna metoden för bestämning 
av honor tillhörande släktet Macrosteles är 
naturligtvis ännu inte fulländad, men den 
syns ha goda utvecklingsmöjligheter och bör 
inom en snar framtid kunna vara en stan-
dardmetod för examinering av honor till-
hörande detta släkte och kan eventuellt visa 
sig användbar även inom andra släkten, där 
honorna hittills varit obestämbara. 
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