
Medemsblad for Norsk entomologisk forening 

Argang 11, nr. 3, 1986 



Insekt-Nytt 

Medlemsblad for Norsk entornologisk forening 

Insekt-Nytt 
Argang 11, nr. 3,1986 

Redaksjonen 

Preben Ottesen (red.) 
Jan Henrik Simonsen 
Erik Tunstad 

Redaksjonens ad= 

Insekt-Nytt 
Universitetet i Oslo 
Biologisk institutt, Avd. for Zoologi 
Postboks 1050 Blindern 
0316Oslo 3 
nf.: (02) 45 45 40 
Postgiro nr. 5 9 1 60 77 

Sats: Tegn & Typer A/S 
Lay-out, paste-up: Redaksjonen 
Trykk: Naturtrykk, Natur og Ungdom 

Insekt-Nytt utkommer med 4 nr. i ket. 

ISSN 0800- 1804 

Forsiden: 

Svalestjerten Papilio machaon (Lep.Papilionidae) er 
ettertraktet handelsvare og omsettes fra 10-50 kr. pr. 
stk. Den er nA frcdet i England. 

(Foro: Lars Ove Homed. 

Insekt-Nytt presenterer populrervitenskap- 
lige oversikts- eller temaartikler om insekters 
(inkl. edderkoppdyr og andre land-leddyr) 
okologi, systematikk, fisiologi, atferd, dyre- 
geografi etc., likeledes artslister fra ulike om- 
rfider eller habitater, ekskursjonsrapporter, 
naturvern-, nytte- og skadedyrstoff, bibliog- 
rafier, biografier, historikk, ccanekdoter,), inn- 
samlings- og prepareringsteknikk, utstyrstips, 
bokanmeldelser m.m. Vi trykker ogsfi alle ty- 
per stoff som er relatert ti1 Norsk entomologisk 
forening og dets lokalavdelinger: ksrappor- 
ter, regnskap, mote- og ekskursjons-rappor- 
ter, debattstoff etc. Opprop og kontaktannon- 
ser trykkes gratis for foreningens medlem- 
mer. Sprfiket er norsk (el. svensk, dansk). 

Insekt-Nytt vil prove B finne sin nisje der 
vi ikke overlapper med NEFs fagtidsskrift 
Fauna norv. Ser. B. Originale vitenskaplige 
undersokelser, nye arter for ulike faunaregio- 
ner eller Norge etc. g k  fortsatt ti1 fagtids- 
skriftet. Derimot er vi meget interesserte i ar- 
tikler som omhandler ccinteressante og sjeldne 
funn)), notater om arters habitatvalg og 
levevis etc., selv om det nodvendigvis ikke er 
ccnytt)). 

Annonsepriser: 1 13 side: kr. 300,-, 112 
side: kr. 400,-, I /  1 side: kr. 650,-. Ved bestil- 
ling av annonser i minst fire numre etter 
hverandre kan vi tilby 25 % reduksjon i pri- 
sen. 

Abonnement: Medlemmer av Norsk ento- 
logisk forening fAr Insekt-Nytt (og Fauna 
now. Ser. B) gratis tilsendt. Medlems- 
kontingenten er for tiden kr. 90 pr. Ar. Hen- 
vendelse om medlemsskap i NEF sendes sek- 
retaeren: Trond Hofsvang, postboks 70, 1432 
As-NLH. Separat abonnement p& Insekt-Nytt 
koster kr. 50 pr. Ar, og betales over Insekt- 
Nytts postgiro 5 91 60 77. 

Tldsfrlrter 'for innlevering av stoff: nr. 1 : 
112, nr. 2: 115, nr. 3: 118, nr. 4:1/11. 



Etter forrige gangs temanummer, cc Entomo- 
logi i Norge 1986)), er vi igjen tilbake med en 
regulser utgave av Insekt-Nytt. Som vanlig er 
bladet noe forsinket i forhold til den ideelle 
utgivelsasplan, men vi tr0ster oss rned at et 
sent Insekt-Nytt er bedre e m  intet nytt! 

Siden siste regulrere nummer ( 1 - 86) har det 
skjedd en gledelig strukturendring av redaks- 
jonens arbeide - riktignok ikke synlig i bla- 
det, men desto mer synlig hvis man stikker 
hodet inn i redaksjonens lokaler. ccpapirene 
flyten) var vArt budskap gjennom to num- 
mere der vi wkte etter arkivskap. Etter andre 
fomk fikk vi fast fisk! Redaksjonen vil her- 
ved rette en hjertelig takk ti1 Eivind Ostbye 
som alldeles gratis tryllet fram et arkivskap 
med 4 skuffer. Det er allerede blitt en uunn- 
vrerlig del av virt arbeide! 

En spesiell takk rettes ti1 Tore R. Nielsen 
som har sendt oss en praktfull bunke svart- 
hvitt fotos. Noen av dem er i?i f m e  i hervse- 
rende nummer, og flere vil glede NEF's med- 
lemmer i tiden framover. Mktte andre fialge 

Tares eksempel! 
Det fmes bare en egentlig hovedartikkel i 

bladet denne gangen, men desto mer c4sd- 
pluklo,. Dette er ikke uttrykk for noen bevisst 
politikk fra redaksjonens side, og vi hhper in- 
derlig at de s@rre artiklene fortsatt vil se da- 
gens lys i Insekt-Nytts spalter. Men vi hhper 
((smiplukkeb) dog faller i smak og onsker 
vAre lesere en hyggelig stund denne sene 
hmtkvelden hvor de fleste insektene har 
krabbet ned under mulden i phvente av lysere 
tider. 

God ctimesesong))! 

Vinteren s t i r  for dera, og rnarkgresshoppen p i  bildet gresshoppene vinteren setter inn. Bare eggene 
har for lengst sluttet A gnisse sine velkjente toner. holder ut i jorda der venter de pB varmere dager. 
Med unntak av vAre t~ torngresshoppearter. der alle (Foto: Tore R .  Nielsen). 



Entomologien sorn utfordring 
Uten insektene stopper naturen! Denne pi- 
standen kan kanskje virke som en spissfor- 
mulert overdrivelse. Og det er den da kanskje 
ogsi, da naturen nok vil g i  sin gang nesten 
uansett hva sorn mitte skje. Men naturen 
ville nok tatt seg helt annerledes ut uten in- 
sektenes medvirkning. Insektene har en SA 
sentral rolle i naturens sarnspill at forvalt- 
ningen av naturen for en stor del bor dreie 
seg om forvaltning av insektene. 

Hovedproblemet med naturforvaltnmg er 
vhr rnangelfulle innsikt i naturen. Vi opplever 
til stadighet at velmente og ornhyggelig gjen- 
nomtenkte tiltak slhr tilbake p i  en negativ 
mite fordi naturen allikevel ikke var slik man 
hadde trodd. Av den tykke bok sorn kunne 
kdes ct Naturens maskinlaere)) er kun de for- 
ste f i  sidene skrevet. Biologien er enni en lite 
forutsigbar vitenskap, og vi m i  regne med at 
fundarnentale mekanismer og sammen- 
henger enni ikke er kjent. 

V k  uvitenhet gjelder ogsi flertallet av de 
eksisterende dyrearter. Anslagene over ube- 
skrevne insektarter varierer fra 1 til 30 milli- 
oner, hvorav det store flertall selvsagt befin- 
ner seg i tropene. Vhr uvitenhet om tropiske 
insektarter og den manglende kapasitet til i f i  
bestemt materiale av beskrevne arter skaper 
store problemer i forbindelse med plantevern, 
sykdornsbekjempelse og forskning. De res- 
surser man rhr over er for smi til at man kan 
ha noe realistisk hip om noen radikal bedring 
i overskuelig framtid. 

I v&t land er problemet farst og fremst at 
vi ikke kjenner artenes utbredelse. Tradisjo- 
nelt har entomologer sorn ikke har hatt ento- 
mologi sorn sitt yrke gjort en betydelig inn- 
sats bide nir det gjelder nybeskrivelser og ar- 
beide med arters utbredelse. Slik vil det nok 

fortsatt mitte vzere. 
Det er viktig at vhre medlemmer er klar 

over denne situasjonen. Privatentomologi er 
ikke bare en fin hobby, men ogsi en viten- 
skapelig virksornhet sorn p i  sikt kan f i  stor 
betydning for praktisk naturforvaltning. Pri- 
vatsamlerne vil fortsatt utgjore et viktig supp- 
lement til yrkesentomologene ved universite- 
ter og hoyskoler. 

Vi ser i disse dager en gledelig opp-prion- 
tering av entomologien fra offisielt miljovern- 
hold. Dette gjelder ikke rninst rned hensyn pa 
tildeling av okonomiske midler. Det er nii 
viktig at entomologene folger opp denne in- 
teiessen ved A utarbeide gode og gjennomfor- 
bare prosjekter og at de sorn har mottatt slik 
stotte kvitterer for tilliten ved i sorge for at 
det kommer noe skriftlig ut av arbeidet. Bear- 
beidelsen av entomologisk materiale tar irnid- 
lertid ofte mye arbeide, og vi m i  vurdere om 
tidsfrister for rapportering av entomologiske 
prosjekter av den grunn bor gjores lengre enn 
hva sorn er vanlig innen andre typer av pro- 
sjekter. Dette vil styret arbeide med i tiden 
som kommer. 

Karl Erik Zachariassen 



Insekter som handelsvare 

Lars Ove Hansen 

Noen stor handelsvare har insekter ennl ikke 
bM her i Norge, men vi ber regne med at dette 
kan bli populaat inneA kort tid. JWer og som- 
merfugler er de mest p o p u h  gruppene som 
omsettes. Bare sommerfuglomsetningen i ver- 
den idag leper seg til flere hundre millioner 
kroner hlig. Selvfdgelig leveres ikke alt dette 
ti1 private samlere, en *r del ender opp i mu- 
seer, mlogiske hager og ikke minst som suve- 
nirer, smykker og veggpryd. 

Big business 
Insekter er altsi blitt ((big business)) i verden 

Unge meksikanere samler for en oppkj~per som 
kornmer en gang i mlneden. Bildet er tatt i en jungel- 
landsby i Oaxaca, Mexico. (Foto: fo$) 

idag. Importorene er stort sett USA, Japan og 
Vest-Europa mens eksportorene er for- 
skjellige land i den tredje verden. Det b r  
nevnes at det foregir en utstrakt innSamling 
av insekter for salg i de nevnte irnportlandene 
ogd. Vanligvis eksporteres artene i store en- 
heter ti1 lav pris. Fra forhandlere p i  Taiwan 
eller Malaysia kan prisen for de billigste sva- 
lestjertene g i  ned i 10-20 ore ved kjop av 
sbrre kvantum. Fuglevingen Trogonopteria 
brookiana (Lep. Papilionidae) kan komrne 
ned i en stykkpris Warende 70-80 ore ved 
kjop av 1000 eller flere. Hos forhandlere i 



Pieridae somrnerfugler sorn samler seg i mengder p i  
elvebanker. I Malaysia avliver utspekulerte innsam- 
lere d i se  ved i str0 ut gift. Bildet er fra Oaxaca, Mex- 
ico. (Foto: for$) 

Vest-Europa og USA 10 til 1000 dobles pri- 
sen og dyrene tilbys i kataloger. Artene er da 
klassifwrte og gitt fulle data, ofteste helt gale. 
Distribusjonsnettet er ofte SA innviklet at siste 
ledd ikke aner hvor dyrene er sarnlet. Da gis 
de bare en tilfeldig dato og lokalitet. Dette er 
vanlig rned dyr fra Taiwan, Malaysia og Fi- 
lippinene. 

Taiwan og Malaysia 
Taiwan kan nevnes sorn en av storeksporb- 
rene rned en irlig eksport estimert til m r -  
mere 500 millioner sommerfugler. Dette sys- 
selsetter vel 20 000 der vel halvparten er inn- 
samlere. Videre distribusjon gQ via 30 for- 
handlere og deretter til eksport eller til eget 
marked. Dyr til innenlandsmarkedet ender 
opp Som veggpryd, suvenirer, smykker, bok- 
merker - ja til og rned toalettseter. Ti1 dette 
brukes forskjellige teknikker til sbpe dy- 
rene inn i plat  eller de limes opp p i  kontakt- 
papir. 

Innsamlemes metoder kan vaere meget ut- 
spekulerte. I Malaysia er det observert sam- 
lere sorn stror gift p i  sandbanker langs elve- 
bredder der ofte store mengder somrnerfugler 
kommer ned for i drikke (0. Berg, pers.med.1 
Sommerfuglene blir liggende W e  igjen og 
an plukkes. Fertile humer sorn er iferd rned 
eggleggingen kan ligge igjen etter samlerene 
fordi de ikke er ccperfekte n o b  ti1 i selges vi- 
dere. 

Malaysia eksporterer mer e m  125 000 in- 
divider av T.brookiana til tross for at den g i r  

inq i visse vemebeskmmeller. Fordi den ikke 
er totalfredet er det lett for samlere A skaffe 
seg imwnbgslisens fra myndighetene. 
Mange samler uten lisens ogd. T. brookiana 
er oppf~rt  i ei liste sammen rned fuglevinge- 
slektene Troides og Ornithoptera og Par- 
nassius apollo (alle Lep. Papilionidae), denne 
er utarbeidet av uCITESn (Convention on In- 
ternational Trade in Endangered Species of 
Wild Fauna and Flora) og er undertegnet av 
87 land, deriblant Malaysia Landene forplik- 
ter at de nevnte arter ikke forhandles uten til- 
latelse fra landets myndigheter. Det kan der- 
for se ut til at en stor del av fuglevingehande- 
len fra Malaysia er ulovlig. Konvensjonen ble 
underskrevet i 1973 og det har forekommet 
at noen av de nevnte artene er innsarnlet etter 
1973, men dateres for 1973. 

45 000 kr. for en sommerfugl! 
Fulgevingesommerfuglene, dvs. slektene Or- 
nithoptera, Troides og Trogonoptera, er ut- 
vilsomt de mest ettertraktede samleobjektene. 
De fmes vesentlig pa oyer i sarost Asia og 
har spaltet seg i mange endemiske arter og 
underarter rned ofte meget begrenset utbre- 
delse. I 1960 ble et eksemplar av 0.allotei fra 
Bougainville solgt for over 8000 kr. p i  en Pa- 
rissluksjon. Men andre Ornithoptera spp. har 
blitt tilbudt for mrmere 45 000 kr. pr. stk. 
Svalestjertene (Lep. Papilionidae) rned sine 
nrermere 600 arter er nok den mest beskat- 
tede av alle insektfamilier. Populaer er ogsi de 
vakre bli Morpho spp. (Lep. Morphidae) fra 
Latin-Amerika. Mange Nymphalidae-arter 

Caligula boisduvali (Lep.Saturniidae) fra Japan. Im- 
portert ti1 Norge som egg og avlet av forfatteren i 
mange ir. Reproduserer forholdsvis lett i fangen- 
skap. (Fot~: forf) 



Papilio alcinous (Liep. Papilionidae) fra Taiwan. Im- 
portert som puppe. (Foto: for$) 

kan og& n i  hraye priser. Hos biller er famili- 
ene praktbiller (Buprestidae), trebukker (Ce- 
rambycidae), hjortebiller (Lucanidae) og kan- 
skje mest skarabidene (Scarabaeidae) de mest 
ettertraktede. De afrikanske goliatbillene kan 
ofte omsettes til flere tusen kroner pr. stk. 

men arten forsvant fra omrAdet og.4. Den er 
n i  blitt gjeninnfrart fra naboaya. 

Papua New Guinea 
Men m i  vi heve pekefingeren til all form for 
salg av insekter? PNG ber nevnes sorn unn- 
taket i denne sammenheng og h r  vrere et ek- 
sempel til etterfralgelse for andre land. Tidli- 
gere foregikk all innsamling p i  PNG via pri- 
vate sorn ofte gjorde store penger. I 1968 ble 
7 av de mest sjeldne og allerede da mete Or- 
nithoptera spp. totalfredet. Men eksporten 
ble opprettholdt via smugling og ulovlig inn- 
samling. Etter frigiraringen i 1975 skjedde en 
rekke innstrarnninger. All handel ble koordi- 
nert igiennom et nasjonalt foretagende, IFTA 
(Insect Farming and Trading Agency). Eng- 
elskmenn med ekspertise og kunnskaper ble 
ansatt. Private samlere sorn ble tatt i ulovlig 
innsarnling ble kort og godt landsforvist og 
erklsert uransket, disse var jo selvfalgelig dtid 
utlendinger. All innsamling girares nit av tre- 
nede innsamlere som hyres blant lokalbefolk- 
ningen og sorn leverer alt ti1 I R A .  Truede og 

HensynslaFe 0ppWpere 
Under en reise i Mexico i 1984 mntte jeg flere 
lokale samlere i en liten jungellandsby i del- 
staten Oaxaca. En gang i miheden kom opp- 
kjraperen, og prisene han betalte kunne vaere 
fra 1 rare for de vanligste artene og opp til 
30-35. @re for Morpho spp. De samrne 
Morp ho spp. (M.peleides og M.polyphemus) 
tilbys for 20-30 kr. pr. stk. i utlandet. 

Rundt i verden hyres lokale innbyggere ti1 
i samle insekter for &lig betaling. Ofte viser 
oppkjraperenes hensynslrashet ingen grenser. 
For endel Ar tilbake hyret oppkjrapere lokale 
folk p i  0ya Nimoa, Papua New Guinea til i 
samle inn store nengder Ornithoptera pria- 
mus caelestes, en endemisk underart for om- 
rMet. Ikke bare ble lokalbefolkningen lurt. 



sjeldne arter voktes m e .  Kontrollert avl av 
flere arter har fort til at prisen pA mange over- 
beskattede har falt betdctelig. N& planlegges 
prosjekter for kontrollert avl av noen av de 
fredete artene sorn har tatt seg best opp igjen 
etter fredningen. Foruten at innSamling og 
avl kontrolleres av kyndige, gir dette pro- 
sjektet en god slant i statskassa istedenfor at 
pengene havner hos private.. 

Ovwbeskatnng 
Noen f i  undemkelser er gjort for B belyse 
hvilke effekter overdreven innsarnling kan ha 
p& ~ktpopulasjoner. Mange steder klarer 
populasjonene 9 holde seg konstante tross 
sterk beskatning. Andre steder kan populasjo- 
ner utryddes p& kort tid ved Nimoa-eksemp- 
let ovenfor. 0deleggelse av habitater er ofte 
en stn,rre trussel e m  innsarnling. Urbanise- 
ring, jordbruk, skogpogst og forurensning 
Bdelegger mange flere insektjmpulasjoner 
enn overdreven innsamling, men ofte kom- 
mer innSamlingen i tillegg til de nevnte fakto- 
rer og kan da vme den avgj~rende faktoren 
som farer til populasjonens undergang. 

En fornuftig forvaltning av et omride Gil 
ofte kunne tillate at det tas ut en viss mengde 
insekter. Men endel arter, saerlig av familien 
Papilionidae, er truet og mi ikke innsamles 
eller forhandles. Det er n i  utarbeidet en ny 
l i i  over truede arter innen familien Papilio- 
nidae (Collins and Morris 1985). 6 1 spp. er 
satt opp sorn truede, herav 26 Papilio spp., 7 
Ornithoptera spp., 3 Troides spp., 2 Parnas- 
sius ,spp. og 23 andre. Det mi betegnes sorn 
direkte uansvarlig & handle med disse artene. 
Av spesielt truede arter kan nevnes f ie  Papi- 
lio spp.: P. chikae, P. hospiton, 
P.morondavania og P. homerus. Den full- 
stendige listen over disse artene fmes i: Col- 
lins and Morris: Threatened Swallowtail 
Butterflies of the world - The IUCN Red 
Data Book. Cambridge 1985. Boken kan bes- 
tilles fra E.W. Classey. P.O,Box 93, Faring- 
don, Oxon SN7 7DR, England. 

Salg av levende insekter 
0- av levende insekter har de siste 
10- 15 k n e  blitt meget populsert I England 
og USA omsettes egg, lanrer og pupper for 
store summer. Avl for salg fore& ofte i d- 
kalte ccsommerfblgfarme~) i England og 

USA. Siiespinnerfamilien (W.fWurddae) 
er den mest populaere gruppen da mange ar- 
ter her er store, vakre og meget lette & avle. 
Noenwepresentanter innen familien har tusen 
fir g d e  tradisjoner. Tussmcarksvermere 
(Lep.Sphingidae), dagsommerfugler, knelere, 
vandrende pinner og mye annet tilbys ogsfi 
fra disse farmene. Da mesteparten av det ma- 
terialet sorn tilbys avles, kan man si at denne 
type salg ikke er noen trussel mot de ville po- 
pulasjonene, nce den diiekte fangsten kan 
vsere. Et annet problem er at entomologer 
kan innfore skadelige arter til nye omr&r. I 
1 979 til'bcad faktisk en uvitende samler egg av 
l~vskognonnen Lyrnantria dispar 
(Lep.Lymantriidae) til saIg via Insekt-Nytt. 
Arten er et fryktet skadedyr i Mellom-Europa 
og USA. 

Tidligere i@01te mange samlere after til 
Norge via postordre og avlet disse. Mange 
tropiske arter reproduserer lett i fangenskap 
og kan holdes i mange generasjoner. 

Lover og regler i Norge 
Tidligere hadde Norge ikke noen klar lov for 
import av levende insekter. I 1983 kom en ny 
lov sorn forbmi all import av levende insek- 
ter. Unntak kan gjores til vitenskapelige for- 
ma, men det m& alltid ~ k e s  om tillatelse fra 
Statens Plantevern p i  As. 

For dede insekter er det forel~pig ingen re- 
striksjoner, og de kan faktisk importers toll- 
fritt, selv om 20 % moms mi betales. Mange 
sorn importerer dike insekter glernmer imid- 
lertid 1 putte dem i fryseboksen noen dager 
for B drepe dyr sorn kan ha fulgt dem under 

Automeris io (Lep. Saturniidae) fra U.S.A. Fryktet 
skadedyr som lett l a  seg avle i fangenskap. Importert 
som egg. (Foto: forJ) 



Actias selene (Lep. Satumiidae) fra India. Importert meget lett i fangenskap. Vingespenn 12- 16 cm. (Foto: 
sorn egg og er meget lett B avle p& selje. Reproduserer Devegg Ruud). 

transport, og p i  den miten kan nye og skade- 
lige klannere eller Mvlus bli innfort til 
Norge. 

Videre undemkeker 
Handel med insekter er sorn en skjonner me- 
get omfattende, og denne artikkelen har bare 
kunnet gi noen f i  eksempler. De sorn vil g i  
gesjefkn mrmere i mmmene kan f.eks. 
melde seg inn i: The Lepidopterists Society, 
Julian P. Donahue, Nat. Hist. Museum of 
Los Angeles County, 900 Exposition Blvd., 
Los Angeles, CA 90007, USA. I medlemsbla- 
det kommer finnaer fra hele verden rned til- 
bud under spalten ccCommercial Notices). I 
England er det serlig to firmaer sorn driver 
storhandel med bMe levende og drade insek- 
ter: Worldwide Butterflies Ltd. Compton Ho- 
use, Sherborne, Dorset DT9 4QN, England. 
- R.N. Baxter, 45 Chudleigh Crescent, Il- 
ford, Essex IG3 9AT, England. 

Som nevnt tidligere i artikkelen har Papau 
New Guinea lykkes i i knekke piratsamhgs- 
markedet ved i drive oppdrett av de sjeldne 
artene for salg. Dette interessante prosjektet 
kan en f i  vite mer om ved i henvende seg til: 
Division of Wildlife, Insect Farming and Tra- 

ding Agency, P.O. Box 129 Bulolo &.P., Pa- 
pua New Guinea. 

Men hvis sarnlere tenker p i  i bygge opp en 
sarnling  base^? p i  kjopte dyr, vil jeg heller an- 
befale vedkommende i sarnle frimerker iste- 
den. 
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Ajourfaring av <Catalogus Coleopte- 
rorum.. .)) 
Preben Ottesen 

((Catalogus Coleopterorum Fennoscandiae et 
Daniae)) (Lindroth 1960) er en meget popu- 
lser bqk blant nordiske billesamlere. Her fm- 
ner man en oversikt over alle artene sorn er 
funnet i regionen, og en detaljert oversikt 
over deres utbredelse i 101 delregioner (37 i 
Norge). I lopet av de 27 kene som er gitt si- 
den utgivelsen har naturlig nok mange nye 
funn blitt gjort, og mange arter har skiftet 
navn. Tillegg og rettelser til den norske delen 
er publisert av Strand (1970, 1977). Etter 
Strands bortgang har ingen i Norge hatt an- 
svaret for & samle nyfunn og publisere dem i 
ep samlet oversikt. Det burde n i  vsere tid for 
i utgi en ((Third series)) av tillegg og rettelser. 
Etterhvert har det nemlig kommet 34 publi- 
kasjoner sorn omhandler nyutbredelse og ny- 
funn biller i Norge, og ingenting tyder p i  at 
det er slutt med dette. Minst 10 arter nye for 
Norge er i oyeblikket ikke publisert, og det 
s a m e  gjelder hundrevis av nye landskaps- 
funn. Likeledes er billenes navn gjennomgri- 
pende revidert av Silfverberg ( 1979). Folgene 
er at den nordiske billekatalogen fra 1960 n i  
er ganske ((lappete)). Svenskene har nylig ut- 
gitt en ny katalog for sitt land - noe sorn blir 
omtalt nsermere i neste nr. av Insekt-Nytt. 
Kanskje det ville vsere en id6 i gjor det 
sarnrne for norske forhold? Dette ville vsere 
en flott og samlende oppgave for alle oss bil- 
lesamlere og en god anledning ti1 & f i  det puff 
sorn trenges for & f& ut alle upubliserte lands- 
kaps- og nyfunndata. Hva med & f& noe slikt 
ut for 1990? Er det noen sorn er beredt ti1 i 
p&ta seg oppgaven sorn koordina- 
torfredaktor? (Torstein! Kom hiem!) Uansett, 

sorn en forstehjelp folger en kronologisk liste 
over de nkvserende publikasjoner soni m i  
konsulteres for i bringe den norske delen av 
ctCatalogus..)) ajour m.h.p. landskapsfunn. 

I tillegg til listen kommer enkelte hoved- 
fagsoppgaver og rapporter der det inngk nye 
funn, uten at dette esplisitt nevnes. Deler av 
dette vil irnidlertid trolig publiseres i Fauna 
norv. i fremtiden. 
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Plebejus idas L. ab. juncta Tutt 

Arten pA bildet har pA b W  for- og bakvinge- 
nes undmider submedian- og suberminal- 
pletter sammensmeltet, og -ens 4 ba- 
salpletter er strekformet forlenget mot vinge- 
-roten. Aberasjonen med sammensmeltete 
submedian- og suberminalpletter kalles av 
Tutt ab. juncta, og av Courvoisier ab. radi- 
ata. Eksemplaret befmer seg i Det kongelige 
norske Videnskabers Selskabs d i n g  i 
Trondheirn. 

C.F. Liihr, 2680 Vdgdmo 

Insekt-Nyrr 11(3), 1986 

Plebejus idas L. ab. fanget ved Tessevatn i Lom her- 
red, On., 12. juli 1959. (Foto: N. Knaben, ca. 2X 
forst.) 



XX. Nordiske Entomohgmete 
i Kebenhavn 3.-6. aug. 1986 

tus som naturpark. Etter makt ble Iiet ar- 
rangert ekskursjon ti1 Lolland, Falster og 
M m  7.- 10. ~URUSL Av de ca 90 deltakerne 
pii &kt var 9-&a Norge. 

Motets hovedtema var. Foredragene pii makt vil senere bli publi- 
sert i ti- Entomobgiske Meddeleker. 

Biobpendrhger i N& dden 1950 og dis~es Folgende foredrag ble presenterk 
inntbaelse pi hm&be. N-- 
bevuiagavetrildimekUiv. P. Agger: Insektlivet i d o t o p e r ,  hvor den 

moderne by- og landsone m&es. 
Under mtet (5. aug.) ble det arrangert en P. E&jerg; InsektliveCs betingelser pii danske 
kveldsekskursjon ti1 Vest-Amager i bben- landbnhamler. 
ham, et neddernmet omdde som har f&tt sta- B. Lunge Madsen: Gjenskapelse av danske 

Lynghopperen er QI vanlieste arten av lauwm- 
hopper pbl Jaren. Den kjwurea de lange felehor- 
nene og & korte vinguK som ikkc helt dekka balr- 
kmppen. F m  a grent, brungdtt og svart (Foro: 
Tore R. Nieken). 



vannlop sorn habitater for insekter. 
J.O. Sofem: Endringer i insektlivet i fersk- 

vannsbiotoper i Norge siden 1950. 
E. Torp: Endringer i den danske 

blomsterfluefauna i relasjon til biotopen- 
dringer siden 1950. 

Goran Andersson: Forandringer i den sven- 
ske markfaunaen, frernst Coleoptera, belyst 
gjennom materiale fra en 50 kig markfa- 
una-inventering. 

K.  Mikkola: Endringer i den finske somrner- 
fuglfauna i relasjon ti1 biotopendringer si- 
den 1950. Presentasjon av en finsk ((red 
data book,) over truete finske invertebrater. 

S. Hdgvar: Truete og skbare insekter i 
norske skogsmiljwr. 

B. Ehnstrom: Svenske skogsinsekter etter for- 
andringen fra naturskog til kulturskog. 

M. Nuorteva: Finsk skogsdrih innflytelse p i  
insektlivet. 

K. Arevad: Noen tendenser i endringen av 
den innendors insektfauna siden 1950. 

R. Mehl: Forandringer i insektfaunaen in- 
nendors siden 1 950 i Norge. 

C. -C.Coulianos: Insekter og naturvern i Sye- 
rige. 

H. Krogerus: Insektfredning ut fra finske for- 

utsetninger. 
B. Ehnstrom: Utdannelse og rgdgivning i en- 

tomologiske naturvmsp(brsd i Sverige. 
S. Hdgvar: presenterte en komite-rapport 

vedr. insektfredninger i Norden. Etter en 
kort diskusjon i plenum ble det enstemrnig 
godtatt en uttalelse om vern av insekter i 
Norden sorn ble undertegnet av alle de nor- 
diske entomologiske foreningene. Denne 
uttalelsen vil bli oversendt milj0vernmyn- 
dighetene i de respektive land ( se neden- 
for). 

Den siste dagen ble det arrangert seksjonsmo- 
ter om Coleoptera, Lepidoptera, Aphididae 
og Diptera p i  Zoologiske museum. 

Avslutningsforedraget p i  det XX. nordiske 
entornologm~te var ved 
O.E. Heie: Begrepene art, underart, biotype 

og varietet. 
John 0. Solem sorn var valgt til motets presi- 

dent, avsluttet med i invitere pH vegne av 
Norsk Entomologisk Forening til det neste 
nordiske entornologmotet som vil bli ar- 
rangert i Trondheim. 

Referat: Trond Hofsvang 



Dronefluene (slekten Eristalis) minner om bier, men med andre blomsterfluer er dronefluene viktige h- 
har langt kortere fqlehorn enn disse. Som andre to- tnvere for mange viltvoksende og kultiverte plante- 
vinger har de og& bare ett par flygevinger. Sarnmen slag. (Foto: Tore R .  Nielsen). 

Til MiQ~verndepartementet 

VERN AV DEN VIRVELLBSE FAUNA: 
NOBDISK UlTALEISE 
PB det nylig avholdte XX. Nordiske Entomo- 
logmete i Kfabenhavn var hovedtemaet 
ccVern av Nordens insektfaum). Fra alle 
landene ble behovet for vernetiltak dokumen- 
tert. En nordisk kornitk som i flere Ar har ar- 
beidet med temaet vil i lrapet av noen h e -  
der legge fram en rapport. Denne vil bli over- 
sendt & snart den er ferdig. 

I Danmark og Sverige er de frarste verne- 
ornr-r allerede opprettet ut fra entomologi- 
ske vernekriterier. Nordiske entomologer 
mener at vern av den virvellme fauna m& fii 
fullt giennomslag i det praktiske vernearbei- 
det. Det ble vedtatt B rette en henstilling til na- 
turvernmyndighetene i de nordiske land om B 
vise konkret initiativ pti dette feltet. 

Uttalelsen fralger vedlagt. 
Med hilsen 

Norfiw Entomologisk forening 
vlSigmund H&ar 

Fra: Det XX. Nordiske Entomologm0te 
Til: Naturvernmyndighetene i de nordiske 
land. 

PA det XX. Nordiske Entomologmrate i Ks- 
benhavn, 3.-6. august 1986, ble fralgende ut- 
talelse enstemmig vedtatk 

Naturvernarbeidet har to hovedm&t- 
ninger: 
a) B b a r e  W r e n s  mangfold 
b) B bevare naturens hnksjon. 

I begge henseender st& insektene sentralt. 
Over 70 % av alle dyreaTter er insekter. Beva- 
ring av naturens mangfold for ettertiden for- 
utsetter derfor at insektene trekkes inn i ver- 
nearbeidet. Insektene har ogd en rekke vik- 
tige funksjoner i naturen. De ufgjrar naering 
for mange andre dyr (b1.a. fugl og fder), war- 
ger for ~~ i naturen og i landbruket, 
bidrar til ti bryte ned d0dt matetiale, m.v. 
Mennesket utnytter bestemte arter b1.a. til 
biologisk kontroll av skadedyr. Bevaring av 



artsrikdommen betyr ogd at vi bevarer frem- 
tidige utnyttelsesmuligheter, Eeks. sorn indi- 
katomrganismer pA miljendringer eller til 
fremstilling av medisiner. 

Vi henviser til den opprnerksornhet vern 
av virvellm dyr har fBtt av den internasjo- 
nale naturvernorganisasionen IUCN og av 
Eumpaddet (se nedenforl. Det vises o& ti1 
n ~ d ~ n n e ~ t e  nordiske utredninger. fi m e  
bakgrunn'oppfordrer vi naturvernrnyndighe- 
tene i de nordiske land til B vise konkret ini- 
tiativ pB dette feltet. 

Utgangspunktet for vern av insekter og 
andre virvellrase dyr b r  vsere felgende: 
a) Vemearbeidet for virvellm dyr, herunder 
insekter, skal ha samme prioritet sorn ver- 
nearbeikt for virveldyr. 
b) Truete og &bare arter eller dyresamfunn 
kan bare overleve demm &res spesielle livs- 
milje (biotop) blir bevart. Dette vernearbeidet 
be& derfor i stor grad i B velge ut og b a r e  
spesielle crzader. Om ndvendig b r  skjet- 
selsplaner utarbeides. Den virveUrase fauna 
alene skal vsere begrunnelse nok til B opprette 
dike v e r n e o e .  
C) I skogbruk, jordbruk og amen virksornhet 
brar det tas hensyn sorn sikrer bevaring av 
artsrikdom og biotoptyper. I denne sammen- 
heng anbefaies eventuell gjenskapelse av 
tapte biotoper samt bevaring av generelle bio- 
toptyper. 

Det m& gis ekte ressurser i de enkelte nor- 
diske land for B registrere vemeverdige loka- 
liteter for insekter og andre virvellrase dyr. PA 
samme d t e  sorn man i flere land har laget 
landsplaner for myrer, ulike skogstyper ow., 
brar det utarbeides nordiske landsplaner for 
vem av den virvellase fauna 

For ~ntomolo~isk Forening, Danmark: Kar- 
sten Schnack 
For Sveriges Entomologiske Foren-: Norn 
Cederberg 
For Norsk Entomologisk Forening: John 0. 
Solem 
For Entomologisk Forening i HeIsingfors, 
Finland ?? 
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Hen*bPineer 
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Data Book. IUCN Comat ion  Monitoring Cen- 
tre. 632 pp. 



3rd European Congress of Entom- 
logy, Amsterdam 24-29 August 
1986 

Korrgressen samlet over 200 deltakere fra 
hele E m p a  hvorav tre fra Norge, samt noen 
fra andre verdensdeler. Antall deltagere var 
SAIedes langt f ~ r r e  enn ved forrige kongress i 
Kiel. Imidlertid holdt samtlige foredrag, slik 
at antall foredragsholdere pA de to kongress- 
ene var likt. Programmet var delt i 3 hoved- 
seksioner: - Ecology of, water insects 
- Ecolonv of t e w  insects - Insect-Protection: theory and practice. 
I felge arrangerene var disse tre hovedte 

maer valgt ut fordi de ikke ble dekket av 
andre konferanser samme ir, og fordi det i 
det hele tatt har vaert fA w t e r  omkring disse 
temaene i senere tid. Systematikk ble over- 
hode ikke tatt opp. A gA inn pA de ulike fore- 
dragene vil her ta for mye plass, og da & tre 
hovedternaene gikk parallelt var det heller 
ikke mulig for en person B fB med seg alt. 
Undertegnede holdt seg mest til ctEcology of 
terrestrial insects) og blant mange interes- 
sank foredrag kan sa:rlig nevnes J.H. Law- 
ton sorn pulveriserte argumentet om at b j~ r -  
kens utsendelse av fenoler ved beiting av in- 
sekter er en fomarsmekanisme sorn skader 
vekst og utvikling hos beiteren PA vernesiden 
var det nyttige foredrag om interdjonale r e  
gelverk og tiltak for verning, og et sorn spesi- 
elt tok for seg Europaddets arbeide. Det var 
og.4 i n t e m t  B se hvilket kollosalt arbeide 
sorn for tiden nedlegges i B bygge opp nasjo- 
nale databaser for insekters utbredelse i ulike 
land, med tilherende programmer sorn tegner 
utbredekskarter m.m. Sveits og 0sterrike 
synes B ha kornrnet =lig langt. Her ligger 
Norge meget langt etter! En ny f b  om den 

re& skogsmauren, sorn i Mellom-Europa 
faktisk er pt truet insekt, var meget interessant 
og velfbet, og vi l  forhzlpentligvis bli tilbudt 
NRK om ikke sB lenge. En utstilling viste 
siste nytt, og noe gammelt nytt, pA bokfron- 
ten. 

Midt i konferansen ble det avsatt en dag til 
ekskursjoner. Undertegnede ble med til Wijs- 
ter i Nord-Holland hvor den kjente lepebille 
forskeren P.J. den Boer har samlet popula- 
sjonsdata i over 20 &r, og SAIedes har verdens 
lengste tidsserier PA bestandwingninger hos 
lepebiller. 

Foredragene fra kongressen vil bli trykket i 
et hefte sorn ventelig vil utkomme i f0rste 
halvdel av 1987. 

Preben Ottesen 

Maur (Formica. sp. l pb sommer- 

fugllarve. (Foto: Arne C. Nilssenl 



Pytho abiericola J .  Sahlb. 

Fig. 2: Limandvikstua fra utsiden. Fra venstre: Sid- 
sel Grevle, Silje Grevle Ottesen, Oddvar Hanssen og 
Arve Sommerro. (Foto: P. Orresen). 

Fig. 1. Limandvikstua nier Kvesjaen i Lierne der 
Oddvar Hanssen har innredet en entomologisk sta- 
sjon. Her studerer han litt av sommerens fangst. 
(Foto: Orresen). 

Sommerbilder: 
Den entomologiske stasjonen i Li- 
erne 
Oddvar Hanssen inviterte i Insekt-Nytt nr. 
1-86 alle insektinteresserte ti1 Lierne i Nord- 
Trondelag, der landets forste entomologiske 
stasjon var opprettet. Mange har i Iopet av 
sommeren vzert innom stasjonen, og dratt 
nytte av Oddvars gjestfrihet, hans store kunn- 
skaper om Nordens billefauna, og ikke minst 
Liernes fauna. Her kunne besokende plukke 
interessante arter ((pi bestilling~. Men ingen 
har jo tatt & mye interessant som Oddvar 
selv. N i  i host har han vzert i f m e  pB Mu- 
seet i Trondheim, der tusenvis av eksempla- 
rer skal artsbestemmes. Vi gleder oss til B lese 
rapporten om billene i Lierne niu den engang 
kornmer! 

Red. 



Tegning av insebr 
Bdsdorff, T.H. 1986. Naturillustration gen- 
nem tideme. natur og Museum 25 (3), 32 pp. 
Overskrifkn du nettopp leste er bare ment 
sorn et blikkf'ang. Heftet sorn her omtales vi- 
ser n e w  nesten ingen insekter. Derimot gir 
det en fin og kortfattet innf~ring om utvik- 
lingen av vitenskapelige plante- o g  dyreteg- 
ninger gjennom tidene, spesielt i Danmark. 
Tegninger laget i forskjellige teknikker, sorn 

Ny dansk sommerfuglkatalog hulemalerier, tresnitt, kobberstikk, tusjteg- 
ninger, guache og akvarell, gjengis med ut- 

Schnack, K. (ed.) 1985. Katalog over de dan- merket kvalitet. Heftet er imidlertid ingen 1ae- 
ske sommerfugle. Entomologiske Meddelelser rebok i tegning - her mA man konsultere 
52 (2-3). 163 pp. andre bker. 

Det er en kjent sak at mange insektsamlere 
Igjen er det publisert en systematisk forteg- ogd  liker i tegne insekter. Temaet tegning 

nelse over Danmarks sommerfugler. Denne har aldri vsert ber~rt i Imkt-Nytts spalter, 
fortegnelsen bygger pii den n i  10 fu gamle men vi Mper ii komme tilbake til dette om 
ctSystematisk fortegnelse over Danmarks ikke d lenge. 
sornmerfugle)> (Ka~~holt & Nielsen 1976). Si- Red. 
den den tid har det skjedd en rekke endringer 
i nomenklatur, klassifkasjon og artsantall. Bestiiles fra. 
Resultatet er etter en kritisk vurdering samlet Naturhistorisk Museum, Bygnmg 210, Umvers~tets- 
i denne nye katalogen. I motsetning ti1 1976 parken, DK-8000 h h u s  C Pris: D.kr 25 + port0 

fortegnelsen gis det her o& en oversikt over 
artenes utbredelse i Danmarks ulike fauna- 
provinser. Synonymer, bortsett fra endringer 
siden 1976, er derirnot ikke behandlet. Me- 
des vil ikke den nye katalogen fullstendig er- 
statte den garnle 1 976 fortegnelsen, men sam- 
men vil de to gi et utmerket bilde av danske 
sommerfuglers moderne systematikk, no- 
menklatur og utbredelse. Det kan, med denne 
katalogen, tyde pii at den moderne systema- 
tikken sti smiitt begynner ii stabilisere seg, og 
Ole Karsholt p M  i katalogen at en stabil 
nomenklatur for nordeuropeiske sornmerfug- 
lers artsnavn er i sikte. Derimot vil det nok 
fortsatt skje store endringer p i  slektsnivi 

P i  grunn av det store antall arter vi i Norge 
har felles med Danmark og fordi noen tilsva- 
rende katalog ikke eksisterer for norske for- 
hold, skulle heftet vaere uunvaerlig for enhver 
norsk lepidopterolog. 

Lars Ove Hansen 

BestiUes kun fra: Apollo bager, Lundbyvej 36, 
DK-5700 Svendborg, Danmark. Pris D. kr. 140,-. 



NYHET 
Hofkvang, T. 1986. Stankelbein (Dip- Ti- 
pulidae). Norske Insekttabeller 10, 84 s. 

Dette er den hittil mest ornfattende tabellen 
i serien. Den omtaler vAre 105 arter av de 
store stankelbeinene, dvs. familien Tipulidae. 
Da artsbesternrnelse av hunnene ofte ikke er 
mulig, er tabellen basert pB hanner. Vanligvis 
opptrer en stankelbeinart i sB store mengder 
under en sverming at det ikke skulle by pB 
problemer i fB talc i en eller flere hanner. 

Tabellen er rikt illustrert og burde viere 
grei B bruke. Stort sett er det snakk om utfor- 
ming av hannens genitalier. Som i mange 
andre grupper innen Diptera er dette karakte- 
rer sorn er konstante innen arten, og som ut- 
gjer den mest presise mBten B beskrive artene 
pi. For hver art er utbredelse, svermetid og 
larvebiotop ogsB angitt. 

P i  dette feltet gjenskir det mye B gjore her 
ti1 lands, b1.a. vedrorende artenes utbredelse, 
okologi og larvenes levevis og taksonomi. 
Dette er absolutt en insektgruppe sorn ama- 
torer kan ha mye glede av. 

Sigmund Hdgvar 

Bestilles fra: Jac. Fjelddalen, Statens Plantevern, 
1432 As-NLH. Pris medl. kr. 20,- 

Europeiske Lspebiller 
Trautner, J. & Geigenmiiller, K. 1986. Tiger 
beetles - Ground beetles. Verlag Josef Mar- 
graf. 

Svrert fB populre~itenskapelige insektbo- 
ker tar m a  av seg ti]& dekke hele den europe- 
iske fauna innen en bestemt gruppe. Dagsom- 
merfugler er sorn kjent godt behandlet, og det 
har fort til at mange har begynt B sarnle 
denne gruppen med hele Europa sorn ned- 
slagsfelt. bpebiller har alltid vrert en av bille- 
samlerenes favorittgrupper, og endelig er det 
kommet en bok sorn behandler dem p i  euro- 
peisk basis. Undertegnede har ikke sett bo- 
ken, men tar sjansen p i  B omtale den ut fra 
tilsendt reklame. I folge denne forer neklene 
forst ti1 underfamilier og slekter og er rikt il- 
lustrert. De aller fleste slektene g& sB videre 
ned ti1 de mellom-europeiske, europeiske el- 
ler middelhavs-arter. En kompakt (( hurtig- 
nekkel)) omtaler alle arter sorn er over 13 
mm - for B hjelpe nybegynnere. 16 
svartlhvit plansjer viser ca. 200 arter, for- 
ovrig er det 800 illustrasjoner i boka. Selv om 
bokas tittel er pB engelsk, er det mye sorn ty- 
der pB at teksten er tysk. Dette g& irnidlertid 
ikke Hart fram av reklamen. Det er bare B 
hBpe at boka innfrir de forventninger sorn re- 
klamen skaper! 

Red. 

Bestills fra: 
Verlag Josef Margraf, Auf Aigen 3,7447 Aichtal, FR 
Germany. 
Pris: Ca. DM 35 f porto. 



Gibbons, B. 1986. Dragonfles and Damsew- 
lies of Britain and Northern Europe. The 
Hamlyn Publ. Group Ltd. 144 s. Pris £7.95 
(kr. 1 35,- p i  Tanum i Oslo). 

Dette er en bok om oyenstikkere, bide libel- 
ler og vannymfer, hvor disse fargestrilende 
insekter blir presentert ved hjelp av fargefo- 
tografier. Kvaliteten 09 bildene er upwage- 
lig, i de aller fleste tilfeller er oyenstikkerne 
sylskarpt gjengitt og pk SA niert hold at de 
fleste kjennetegn er lett synlige. PB dette 
punktet oppfyller boken sine intensjoner, selv 
om noen svaert lokale og sjeldne arter ikke er 
gjengitt. 

Bokens nedslagsfelt dekker Storbritannia, 
Be-Ne-Lux, 0st- og Vest-Tyskland, Danrnark 
og store deler av Frankrike, Sveits, 0sterrike 
samt Skandinavia ti1 ca. 600 N. AUe vire 
norske Odonata-arter, bortsett fra to, er be- 
skrevet ogleller avbildet. Det er noe underlig 
at disse to artene, Coenagrion concinnum ( = 
johanssoni) og Somatochlora alpestris er 
utelatt bide i tekst og bilder, da de begge fin- 
nes innenfor omridet boken skal dekke. 

Suplerende besternmelsesnokler er for en- 
kelte slekter for &fig, eller manglende som 
for Coenagrion-hunner. Siden en slik arts- 
bestemmelse er mulig ogSA i felt ved hjelp av 
en vanlig hind-lupe, er utelatelsen en svakhet 
ved en ellers fremragende bok hvor forfatte- 
ren flere ganger sterkt poengterer viktigheten 
av k kunne artsbestemme i felt, nettopp for i 
unngk k avlive individer av truede og sjeldne 
arter. 

Teksten er ellers brukt med hell sorn et til- 
legg til fotografiene ved k poengtere kjenne- 
tegn og trekk sorn skiller nierstknde arter. 
Under hver art er teksten inndelt i avsnitt om 
sbrrelse, flyveperiode, beskrivelse av hanner 
og hunner, lignende arter, habitat, oppforsel, 
larvestadier og tilslutt status og utbredelse. 
Bortsett fra rnanglende utbredelseskart, og det 
jeg har nevnt ovenfor, vil jeg si dette er en av 
de beste eyenstikker-bokene jeg har sett. Her 
har forfatteren klart i samle mye informasjon 
p i  liten plass. 

I en rekke kapitler er oyenstikkere som or- 
den behandlet mer generelt, og de d e r  fleste 

aspekter mlr det gjelder nord-ewopeiske odo- 
ryter er belyst. Spesielt stor pris setter jeg pk 
kapitlet om bevaring av arter og lokaliteter. 
Her er oppsummert mange nyttige og ikke 
minst ferske synspunkter om hvordan denne 
ordenen kan reddes fra forurensning, drene- 
ring og deleggelse av omrider. Som et ledd i 
det k bevare oyenstikkerne, har forfatteren in- 
kludert et kapittel om hvordan k fotografere 
oyenstikkere, i stedet for tradisjonell innsam- 
ling og avlivning. 

Selv om prisen kan virke noe urimelig, vil 
jeg anbefale boken for alle insektinteresserte. 
Den er meget bra sorn oppslagsbok, uunvier- 
lig i felt og ikke minst en vakker billedbok om 
en fargerik insektgruppe. Burde finnes i hyl- 
lene hos enhver arnator- eller fagentomolog! 

Hans Olsvik 



Arsmote i Norsk Entomologisk For- 
ening 1986 
hsrnate avholdes tirsdag 2. desember 1986 
kl. 19.00 p i  Avdeling for Zoologi, Biologisk 
institutt i rom 3508 i Biologibygningen ( = 
Kristine Bonnevies hus) p& Blindern i Oslo. 

prOgm: sm0tet (hmelding, regnskap, valg, 1. 
eventuelt). 
2. Foredrag v /  Arne Semb-Johansson: Tro- 
pisk entomologi. 
3. Bevertning. 
Hjertelig velkommen! 

styret, NEF 

EIS- kart for Norgel Norden 
Det har kommet pifallende mange sp0rsmt2 
ti1 NEF om forskjellene i numrnerering p i  
EIS-kartene over Norden (se Insekt-Nytt nr. 
1-86, s. 9-1 1) og de gamle norske EIS-kar- 
tene. ( (Mi  vi n i  ornkode alle gamle EIS-rute- 
nummer ti1 de nye nordiske EISrutenumme- 
rene?)) lyder sp0rsrnAlen.e. Svaret er NEI. 
EIS-rutenummerene for Norden er bare 
ment som ccarbeidsredskap)) for de som fyller 
ut kartene, ikke sorn ofisiell nummerering ti1 
bruk p i  etiketter. Derfor: fortsett med den 
gamle norske EIS-nummerering som om 
ingen ting skulle ha hen&! 

NEF 



Fauna Germanic8 
Edmund Reitters cc Fauna Gerrnanica,) band 
I-V i gott skick Ajes til hogstbjudande, dock 
15igst 2.000 kr. 

Hans-Ove Kjellberg, 
Assarsgatan 2A, 235 00 Vellinge, Sverige. 
Telefon: 040142 01 61 el. 35 35 07 

Tidsskrifter til salgs 
Jeg ansker bud p i  folgende tidsskriftsarnling: 
Norsk Entomologisk Tidsskrift 
Innbd. kg.  1891- 1907 (1 7 bd.) 
Hefter Arg. 1920- 1 959 + Cat. of Lepidoptera 
of Norw. 1958. 
Entomologisk Tidsskrift (Stockholm) 
Hefter Arg. 1908-1933 
Register ti1 Arg. 1890-1908 
Jeg har i tillegg enkelte baker som kan vrere 
av interesse. 
Bjarne Aasum 
Victoria Bachkes v. 8, 7000 Trondheim, TIJ: 
(07) 92 10 31 

Norsk Entomologisk Bibliografi 
vil (som einkvar bibliografi rned respekt for 
seg sjal) bli monaleg forsinka. Mange takk for 
alle innsendte litteraturfortegnelser, som vil 
koma til nytte i seinare arbeid rned NEB. 

Forelapig dreier det seg om ein retrospek- 
tiv bibliografi over Trichoptera (hovedopp- 
gave ved Statens bibliotekhagskule 1 987). 
Opplysninger om gammelt og nytt vkflue- 
stoff mottas rned takk. %rlig meir interne 
rapportar etc. og utenlands-publiserte artiklar 
av norske forfattara eller om den norske fa- 
una. 
Ivar Stokkeland 
51 116 Storgt. 55 
0182 Oslo I 

NEF, Drammen 

Naturkveld: Mandag 17 member. Den 
kjente naturfotografen Arne Nerva kommer 
p i  besak. P i  programmet st& btde lysbiler 
og film og vi kan trygt love dere en uforglem- 
melig kveld. 
M~tested: Reklamefotograf Devegg Ruuds 
lokaler i Nedre Storgate 5 1, kl. 19.00. 
Julemete: Fredag 12 desember. Igjen samles 
vi til en hyggelig slutt p i  Aret. Ta rned Arets 
lysbilder. Videre blir det utlodning og bespis- 
ning. For i beregne maten vil vi at dere mel- 
der dere p& noen dager i forveien ti1 Devegg 
tlf. 83 36 43. 
Sted: Hjemme hos Devegg i Tomineborgve- 
ien 52, Drammen. 

ProsjeWtte fra Miljeverndeparte- 
mentet 1987: 
Frist 1. november. 
Foreningen har n i  i en k e k k e  fitt tilskudd 
til prosjekter som har i dare rned vern av in- 
sektfaunaen. Vi har pleid B f& kr. 20.000, 
bortsett fra siste hr da vi bare fikk halve bela- 
pet. Det enkelte prosjekt har gjerne hatt en 
kostnadsramme p i  mellom 5000 og 10000 
kr . 

Som tidligeren sends prosjektsobadene 
forst til undertegnede, som videresender dem 
p& vegne av foreningen. Merk fristen: I .  no- 
vember! 

Prosjektet kan f.eks. gjelde undersakelse av 
en antatt verneverdig lokalitet, eller i gjare 
opp status for truete eller &bare arter eller 
grupwr. 

Saknaden m& inneholde: 
1. F o r d  rned undersakelsen. 
2. Okonomisk kalkyle. 
3. Tidspunkt for levering av ferdig rapport 
(helst f0r kkiftet) .  
4. Navn og adresse p i  ansyarshavende. 
Lykke til. 
Sigmund Hdgvar, 
Norsk inst. for skogforskn. 1432 As-NLH. 



Leif P. Fahre dad 
Det er med dyp sorg at Insekt-Nytt mottok 
meldingen om Leif P. Fahres d d .  Han pro- 
duserte Norges beste insektkasser og hadde 
Oftest lange ventelister av hipefulle entomo- 
loger sorn ivret etter i f i  tak i nettopp hans 
kasser. De var meget profesjonelt utf~rt ,  med 
perfekt tilpassing av lokk og bunn og produ- 
sert i det stabile treslaget or. Han utstyrte b1.a. 
Zoologisk Museum i Oslo, og svzert mange 
av Norges insektsamlere oppbevarer dyr i 
ccFahre-kassene)), sorn de kalles i miljmt. 

Nedenfor falger en kort orientering fra 
hans familie om den nivserende situasjonen 
ved fabrikken. 

Red. 

Chientering vedrerende Leif P. Fahres Treva- 
refab* 
P i  vegne av familien vil jeg - sorn Leif P. 
Fahres bror, orientere om at rnin bror plutse- 
lig dale den 10. mai d.B 

Produksjonen ved hans fabrikk har opp- 
hart, da han for tiden ikke hadde noen an- 
satte. 

Hvorledes den videre drift blir, er det ikke 

tatt standpunkt til. Det er sannsynlig at fa- 
bnkken vil bli forsakt solgt i sin helhet, og at 
eventuelle kjopere vil kunne f0re produksjo- 
nen videre. Orientering om dette vil bli gitt 
senere. 

Eventuelle sparsmil vedr~rende bedriften 
kan rettes til: 
Peder Fahre, 3470 Lunde i Telernark, tlf. 
035180235, eller Helge Fahre, Teppavn. 12, 
0976 Oslo 9, tlf. 021 kontor 60 20 72, privat 
25 90 21. 

Med hilsen 
Helge Fahre 

U e :  Fahres  f a b r i k k  e r  o v e r t a t t  
av  s n e k k e r m e s t e r  Knut Guttorrnsgaard 
sorn v iZ  v i d r e f m r e  i n s e k t k a s s e - p r o d u k -  
s j o n e n .  S k r i v :  

NY-TRE A / S ,  3740 Lunde 
Knut Gut torrnsgaard's  s n e k k e r v e r k s t e d  
TLF: 035 /80  349 
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Bevar ayenstikkernes farger rned 
aceton 

Den sorn sarnler p i  oyenstikkere (Odonata) 
og tmker dem p i  vadig mAte unngh sjelden 
skuffelser ved at de vakre fargene p& kroppen 
morkner, falmer eller rett og slett blir borte. 
Det sorn opprinnelig var himrnelblgtt og sma- 
ragdgront ender opp sorn vasne toner i bmnt 
og sort. Av sitrongult blir bare en skitten be- 
ige tilbake. Man kan bli deprimert av rnindre. 

Hva er det sorn skjer? Sannsynligvis flere 
ting. Forst m i  en tenke over hvordan fargene 
dannes. Fargene hos insektene deles i to ho- 
vedgmpper alt etter miten dette skjer pi. 

Forste gruppe kalles strukturfarger. De 
oppstAr ved at mikroskopiske strukturer i 
vinger eller kutikula bryter lyset slik at farger 
dannes omtrent som i en regnbue eller en ol- 
jefilm p i  vann. Slike farger er ofte metalliske 
og svzert holdbare. Fomtsetningen er at 
strukturene ikke odelegges ved torking eller 
at de blir tilsmusset rned stgv og fett. Hvis det 
siste skulle skje kan insektet ofte renses eller 
behandles rned et fettlmende middel for & f& 
tilbake den opprinnelige fargeprakten. Ek- 
sempler p& slike farger har vi hos praktbiller, 
metallskimrende sornmerfugler og oyenstik- 
keren Somatochlora metallica. 

Den andre gruppen kalles pigmentfarger. 
Her er det kjerniske forbindelser sorn danner 
fargene, pfi samme mgte sorn i maling og 
trykksverte. Slike forbindelser kan odelegges 
ved pavirkning av lys, luft og fomrensninger. 
De kan o g d  brytes ned ved biologiske pro- 

sesser. N& et insekt dm vil bakterier og enzy- 
mer straks starte nedbryting av kroppsvevet 
og dermed ogsi fargestoffene. Disse proses- 
sene er avhengige av fuktighet. Skjer tgr- 
kingen av insektet raskt vil prosessene ikke g i  
szrlig langt. Fettstoffer vil og& redusere disse 
fargestoffene. 

Det er alt& pigmentfargene sorn lager pro- 
blemer. Idhlt sett burde vi d snart insektet 
var avlivet drepe alle bakterier, odelegge en- 
zymene samt fjerne vann og fettstoffer. Et 
stoff sorn gjsr nytten her er aceton. Det er et 
stoff sorn loser bkle vann og fett. 

Aceton bakes vanligvis ti1 avfetting og 
kan kjopes hos fargehandlere for ca. 25 kt. li- 
teren. Det er imidlertid meget giftig d inndnde 
og meget brannfarlig. Arbeid derfor helst 
utendors og unngi all bruk av ild (sigaretter!) 
og gnister. 

I et blikkspann eller glass rned vid hals (de 
fleste plaststoffer loses opp av aceton) heller 
du et par centimeter rned a t o n .  Qyenstikke- 
ren avlives pA vanlig mhte, og insektnaen set- 
tes pA plass. SA legges dyret rned ryggsiden 
ned i acetonen. Vingene legger seg gjerne 
pent og ingen oppspenning er nodvendig. In- 
sektnaen kan o g d  settes p& plass etterpi, 
men insektet blir svaert sprott av behand- 
lingen. Et tett lokk legges over og vi venter et 
dogn. Da er alt vann og fett trukket ut av 
kroppen, og bakterier og enzymer odelagt el- 
ler stanset i sin virksornhet. 

0yenstikkeren laftes si forsiktig ut av vse- 
sken, og overfledig aceton tgrkes bort rned et 



papirhbdkle. Aceton har lavt kokepunkt 
(56c)og etter noen f i  minutter er dyret helt 
t ~ r t  og kan etikketteres. Acetonen kan ikke 
brukes om igjen da den blir forurenset med 
fett. 

Jeg har n i  oyenstikkere som har beholdt 
fargen bra i fire 61 med denne metoden. En 
ide kunne kanskje vzere i varme dyrene opp 
ti1 ca. 900 noen minutter i varmt vann for de 
legges i aceton for i vaere sikker p i  at bakte- 
rier og enzymer var odelagt, men det er fore- 
lopig uprovd. 

Metoden er kanskje o g d  brukbar p i  andre 
((brysomme)) insekter, f.eks. itselbiller og 
gresshopper. Har du idkr eller erfaringer, 
skriv ti1 Insekt-Nytt. 
Jan Henrik Simonsen, 
Zoologisk Museum. Sarsgt. 1, 0562 Oslo 5 

hjalp ikke, heller ikke A rake lysstyrken pi lu- 
pelampen. Da jeg si i desperasjon slukket 
mikroskoplampen og saw skrivebordslarn- 
pen (med matt 60W p r e ,  skjermdiameter 20 
cm og hvitmalt inni) mot billene, 18 furer, 
kjoler og punkter ved 40x fomrrelse s i  klart 
avtegnet som dagen, og bestemmelsen gikk 
uproblernatisk videre. Riktignok i noe sva- 
kere lys, men hvilken forbedring i opplm- 
ningsevnen! Prov selv! 

Preben Ottesen 

Bedre detaljrikdom under lupa 
Strever du med t se de minste detaljene pP in- 
sektenes overflate? N h  bestemmelsesneklene 
vi ha deg til t se mikroskulptur, sm8 furer eller 
kjeler p i  kroppen til en 2 mm lang bille, gir du 
&a opp og konkluderer med at lupen din er for 
dhlig? Det er i s4 fall en forhastet konklusjon. 
Lyset kan vrae galt, selv om du har en dyr 
mikroskoplampe. 

NB tror du vel at det m i  investeres i en ny 
og enda dyrere lampe, men nei, si ille er det 
nok ikke. Bare slukk din garnle lupelarnpe og 
sett istedenfor en vanlig skrivebordslampe (se 
fig. 1) si nmme insektet som mulig. Du vil 
bli hoyst forbauset over hvor markert det 
duse lyset forbedrer detaljrikdomrnen! Det 
sterke og konsentrerte lyset fra en lupelampe 
vil ofte gi SA mye lysbryting og refleks fra dy- 
ret at smi detaljer viskes ut. Et eksempel: De 
under 2 mm lange kollebillene av slekten 
Euplectus bestemmes b1.a. p i  furer i halss- 
kjoldet, smi punkter p i  hodet og smi kjoler 
p i  de to forste bakkroppsleddene. Med vanlig 
lupelampe var alle disse strukturene vanske- 
lige i se. I s r l i g  grad var lengden av de smi 
kjolene vanskelige i mae, selv om dyrene ble 
dreiet i alle tenkelige retninger for i oke skyg- 
gevirkningen. A oke forst@rrelsen p i  lupa 

Fig I. Verdens beste lupelampe! 

Nordlig finnested for SBrlig sekks- 
pinner 

Under fangst om natten 22 juni 1984 ved Ga- 
ria, Alta (FI), tok min assistent ved anled- 
ningen, Roger Larsson, Gargia et eksemplar 
av Canephora unicolor Hufnagel hunn. SB- 
vidt meg bekjent er den aldri funnet s i  langt 
nord, idet Opheim, Oslo 1972, anforer 0st- 
fold, Akershus, Vestfold og Aust-Agder som 
tidligere observerte funnsteder. Sommerfug- 
len beror i min sarnling. 

C.F. Luhr 
2680 Vdgdmo 



Rettledning for bidragsytere 

Manuskripter m i  vare feilfrie, men enkelte over- 
strykninger og rettelser i manus godkjennes sifremt 
de er tydelige. Alle storre artikler (over I side i bladet) 
m i  vare maskinskrevet, helst rned dobbelt linjeav- 
stand. Mindre arbeider kan vare hindskrevne hvis 
de er meget tydelig (dette gjelder scerlig navn). 

Insekt-Nytts populie~itenskaplige hovedartikler 
struktureres som folger: 1) Overskrft 22) Forfatteren- 
(eh navn 3) Artikkelen, gjerne innledet rned en kort 
tekst sorn fanger leserens oppmerksomhet og sorn 
trykkes rned fete typer (en ingress). Splitt hovedtek- 
sten opp rned mellomtitler. Bruk populare mellom- 
titler, eks. tcFra malurt ti1 tusenfrydn istedenfor c(Nse- 
ringsplantern. 4) Evt. rakk ti1 medhjelpere 5) Sam- 
tnettdrag p i  norsk eller engelsk (maks. 175 ord) 6) 
I.ir/erarurlis/e 7) Forfarteren(ek adressdr) 8) Billed- 
/eksrer 9) Evr. tabeller. 

Alle disse punktene kan folge rett etter hverandre i 
manus. Det er ikke nedvendig rned separate ark. La- 
titnke navtt understrekes i manus. Andre understrek- 
ninger foretas av redaksjonen. Send bare ett eksem- 
plar av manus. Bruk for evrig tidligere nr. av Insekt- 
Nytt sorn eksempel. 

1,lttersturlisten utformes etter de samme rettnings- 
linjer sorn er gitt i NEF's fagtidsskrift Fauna norv. 
Str. R (se dette), men rned to unntak: listen ordnes i 
trorsk alfaherisk rekkefilge p i  forfatternavn, og det 

engelske pp. for ((pages)) kan byttes ut rned s. for ccsi- 
den). 

Illustrasjoner. Vi oppfordrer bidragsytere ti1 i legge 
ved fotografier ogleller tegninger. Insekt-Nytt limes 
opp i A4-format. Tegninger, figurer og tabeller ber 
derfor innleveres ferdige ti1 i klistres inn i bladet, til- 
passet 8.8 cm bredde for en spalte, eller 18.5 cm 
bredde for to spalter. Dette vil spare redaksjonen for 
bide tid og penger, men vi kan forminske dersom det 
er umulig i levere inn i de onskede formater. Foto- 
grafier innleveres uavhengig av spaltebreddene, men 
send ikke svartlhvit fotos sorn er vesentlig mindre 
enn den planlagte sterrelse i bladet. Farge-dias kan 
innleveres, men svart-hvit bilder gir best kvalitet. 
Store tabeller b0r innleveres ferdige ti1 trykk (altsi 
sorn illustrasjoner). 

Korrektur. Forfattere av storre artikler vil fA tilsendt 
et eksemplar for retting av trykkfeil. Det m i  sendes 
tilbake ti1 redaksjonen senest dagen etter at man mot- 
tar det. Store endringer i manuskriptet godtas ikke. 
Korrektur p i  smi artikler og notiser foretas av red- 
aksjonen. 

Saertrykk har vi ikke muligheter for B gi, men forfat- 
tere av bladets hovedartikler vil fd. tilsendt 5 eksem- 
plarer av bladet gratis. 

- 
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