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Insekt-Nytt prescntcrcr populxrvitcnskapeligc
oversikts- og tcma-artiklcr om inscktcrs (inkl.
eddcrkoppdyr og andrc land-lcddyr) akologi. systcmatikk. fysiologi, atlcrd. dyrcgcografi ctc. Likelcdcs trykkcs artslistcr Ira ullkc omrider og habitatcr, ckskursjonsrnpportcr. naturvcrn-, nytte- og
skadcdyrstofl', b~bllogral.icr,biografier, historikk,
"anckdotcr". lnnsamlings- og prcpareringsteknikk,
utstyrstlps. bokanmcldclscr m.m. Vi trykker ogsH
allc typcr stoll rclatcrt ti1 Norsk Entomologisk
ITorcnlnp og dcts lokalavdclinger: irsrapporter,
rcgnski~p.mote- og ckskursjons-rapporter, debatt- '
stol'l ctc. Opprop op kontaktannonser er gratis Tor
lorrnlnpcns mcdlcm~ncr.SprHket er norsk (svensh
cllcr d;lnsk) gjcrnc mcd ct kort engelsk abstract
VBrc ortlklcr rcfcrcrcs I ;Ioological record.
Insekt-Nytt v11 p r ~ Bc Sinne sin nisje der vi ikkc
ovcrlappcr med NEFs Sagtidsskrift Fauna norv.
Srr. 11. Or~grnalcvitcnskapelige undersgkelser, nyc
artcr li)r ulike Saunaregloner og Norge g5r fortsat1
tll hgtidsskriftct. Dcrimot tar vi gjerne artikler
som omhundlcr "intcrcssante og sjeldne funn".
notatcr om ariers habitatvalg og levevis etc., selv
om dct nadvcndigvis ikke er "nytt".
Annonsepr iser :
114 side
kr. 450,112 side
kr. 675,111 side
kr. 1000,Bakside (svardhvitt)
kr. 1400,kr. 2200,Bakside (Sarger)
Prisen pH baksiden trykt i fire Sarger inkluderer
ikke reproarbeid. Ved bestilling av annonser i to
numre etter hverandre kan vi tilby 10% reduksjon,
25% i Sire og 30% i 8 p30lgende numre.
Abonnement: Medlemmer av Norsk Entomoll
gisk Forening f h Insekt-Nytt (og Fauna norv. S c ~ r
B.) gratis tilsendt. Kontingenten e r for 1991 1I
130,- pr. i r (kr. 70,- for juniormedlemmer (11 '1.
med gret de fyller 19 k).Henvendelse om nl, 'I
lemsskap sendes s e k r e t ~ r e n :Trond HOPS\:III I.
Postboks 70, 1432 As-NLH.
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REDAKSJONELT

Nok

en gang!

gjen har nye krefter kommet inn i InsektNytt redaksjonen, men den garnle staben vil fremdeles vaere med en stund til. Vi
onsker derfor H takke den gamle redaksjonen, og spesielt redaktoren, for en meget
bra innsats. Redaksjonen vil fremdeles holde
ti1 i O s l o - o d d e t . Egentlig burde den vart
flyttet ti1 et annet sted i landet, siden OsloomrAdet har vzert Ltedet i flere &, men dette
har dessverre ikke latt seg gjare.
Vi hdper at leserne vil bli forngyde i
tiden framover, men dette vil i stor grad
avhenge av dere. Derfor oppfordrer vi allerede nA folk om A sende inn stoff. Redaksjonen ser det ikke som sin hovedoppgave A
mase rundt for A fA samlet inn nok stoff ti1
hvert nurnrner. Det er dessuten viktig at bAde
fag- og arnatorentomologer bidrar med stoff,
siden Insekt-Nytt er det viktigste bindeleddet mellom fag- og amatormiljqiene i Norge.
Det er vArt hAp at interessen for insekter hos
menigmann vil oke i tiden framover. Dette
er faktisk den oppgaven vi i redaksjonen ser
p l som vlr viktigste framover. Vi er ogsA
interessert i A fA reaksjoner fra leserne, bAde

I

positive og negative, nye idBer osv, s l no1
ikke med A ta kontakt med oss.
Leserne vil nok ikke merke de helt store
forandringene i bladet. Profilen kommer i
det store og det brede ti1 A vaere den sarnme
som under den forrige redaksjonen. NC dere
mottar dette bladet, er sesongen godt i gang
de fleste steder. Vi f& hApe at det blir et godt
entomologisk C bAde for amatgrer og fagfolk, og at vCe medlemmer ikke blir plaget
av ymse folk, f.eks fra dyrebeskyttelsen,
som ikke helt har skjont at det ofte er helt
ndvendig A drepe og nAle insekter for A
kunne bestemme deres identitet og utbredelse. Det har dessverre forekommet at noen
av vAre medlemmer har blitt utsatt for ubehageligheter pA grunn av dette.
Vi er ogsA spent pH A hore hva politikere
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og myndigheter kommer ti1 H &re i tiden
Her er ihvertfall den nye redaksjonens
frarnover anglende vern og beskyttelse av forste nummer - velbekomme!
rike og spennende insektlokaliteter. Det kan
virke som om fugl og andre virveldyr er letRedaksjonen
tere l akseptere mhp. vern enn s d "plagsomme" insekter. Her mA det ogsl trekkes
fram at man ikke kan veme noe insekt ved 1
Verne den aktuelle insektart, men man m i
veme hele habitatet, dvs. leveoddet.
Den nye redaktoren heter Ole Jgrgen
Mnnve, mens Yngvar Berg har gitt inn sorn
nytt redaksjonsmedlem. Ellers blir Espen
Bergsmark, 0istein Berg og Lars Ove Hansen fra den gamle redaksjonen sittende som
redaksjonsmedlernrner, mens Devegg Ruud
fortsatt tar seg av det fototekniske.
Vi beklager at vi ligger langt etter skjemaet med bladet virt, noe sorn skyldes en
Den originale
rekke problemer sorn har oppstitt for redakFahre " kassen
sjonen. Vi har sorn nevnt hatt redaktgrskifte
og justeringer i redaksjonen. Videre har vi
Imektkasser i lyslakkert svartor med dobbeltbrukt lang tid p i H finne nytt trykkeri. S i er
Palset gbsslokk. P r i i r er hkl. MVA.
det de vanlige problemene med 4 f i inn stoff
og bilder ti1 forsidene. Det er rart at ingen av
vire medlemmer har gode bilder sorn egner
seg ti1 forside. Resultatet blir bare at dere m i
vente lengre pA bladet v&. Heldigvis har vi
noen gamle kanaler sorn hjelper oss med bilder.
For i ta igjen forsinkelsen, har vi planlagt en kjempeimspurt utover sommeren og
hosten, for d i komme helt i mil ti1 jul. For
H Hare det er vi helt og holdent avhengig av
stoff ti1 bladet. For gyeblikket har vi akkurat
nok stoff ti1 halve neste numrner og ingenting ti1 Arets to siste nurnre. Derfor tenk stoff
ti1 Insekt-Nytt denne sommeren!!
Samlingskssse
30 x 40 x 6 cm kr. 300,N l har vi ogsi fHtt vL egen laserskriver.
40 x 50 x 6 em kr. 360,Etter at Apple lanserte en ny laserskriver ti1
Polyetyleninnkgg:
30 x 40 x 6 cm kr. 36,droye 8 000,-d fikk vi styrets medhold ti1 H
4 0 x S O x 6 c m kr.42,kjspe inn en slik. Dette har gjort oss betrakTILBUD
100 stk. 40 x 50 x 6 cm u/innlegg
telig mer uavhengig. Laseren fungerer bra,
lo:30.000,- fritt levert e s t l a n d s o d e t
det eneste er at den har litt liten hukomSpesialdl eller spcsielle emker -be om prk
melse. Dette gior at noe av den kanskje litt
fancy layouten vi har kjort i det siste faller
litt bort. Dette kan vi ordne med litt klipping
NOR FORM A/S
og liming, men vi m i nok belage oss p i en
3863 LARDAL, Tlf. 0361'76600
litt enklere layout i tiden sorn kornrner.
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Noen entomologiske inntrykk
fra en tur ti1 Kreta
Johan Andersen
ei av mange Hr med lang, m ~ r kog
snmik nordnorsk vinter beatemte
familien seg i 1988 for 8 gi en lang dag i
skig&ng og heller ta en pakketur ti1 Kreta
i plsken, som det Aret falt i april. Jeg
hadde naturligvis en baktanke med en
slik ferietur utover det H vaere vanlig
turist (noe resten av familien meget godt
visste): H fA studere og samle i en for meg
ukjent natur. Etter 8 ha forlatt Gardermoen rned kuldegrader og 6n meter dyp
sn0 om morgenen, ankom vi om ettermiddagen i behagelig temperatur Chersonisos
pH den 0~tligedelen av Kreta.

L

Feltarbeidet startet samme dag rned vending
av stein pA en brakkmark i bakghden p i
hotellet. Det Apenbarte en og amen skink
( s d Zgler) og myriader av hussnegl, maw,
tusenbein og skolopendre. De siste var den
opp ti1 12,5 cm lange arten Scolopendra
morsitans som er vanlig overalt i Middelhavslandene. Med sine kraftige giftkroker
skal den ifprlge litteraturen gi et smertefullt
bitt. Jeg har personlig ikke fZlt noe behov
for B teste om dette er riktig. Brakkmarken
Apenbarte ogsd de forste artene av skyggebiller (Tenebrionidae). Representanter for
denne familien i forskjellige storrelser og

Figur 1. Maki-vegetasjonen dekker store deler av Kreta. Foto: Johan Andersen.

Figur 2. OmrAde naer Gournia pA den nord~stligedel av Oya I bakgrunnen phrygana-vegetasjon. Foto:
Johan Andersen.

fasonger viste seg @ alle tgrre steder jeg var
pA gya, noe jeg kommer tilbake til.
Etter A ha tilbrakt en dag p5 den sterile
sandstranden pA Chersonisos, vekselvis med
leting etter biller mellom twister, og i ren
frustrasjon over manglende utbytte, solbading, leide vi en terrengbil for i cdke aksjonsradiusen. Med den fikk vi besgkt steder pA
den nordlige delen av gya mellom Rethirnno
i vest og de bergmte ruinene i Gournia i @st.
Det er litt av det jeg og fant i rnarksjiktet
p i disse turene jeg skal gi et inntrykk av i
det fglgende.
Den sgrligste delen av Kreta ligger @
ca. 35. breddegrad og utgigr den sgrligste
delen av Europa. Klimaet regnes som typisk
mediterrant, men vintrene er mildere enn de
fleste andre steder ved Middelhavet med
januar middeltemperaturer som ved kysten
varierer mellom 11-13 "C. Somrene er varme med middeltemperaturer i juli mellom
25-27 "C. Store deler av Middelhavslandene

er i dag dekket av et tett, ugjennomtrengelig
kratt, kalt maki (macchia) (Figur 1) eller av
et mer Bpent buskas som p l gresk kalles
phrygana (Figur 2). Over store omrAder er
disse vegetasjonstypene skapt av rnennesket.
Landskapet har opprinnelig i stor grad
vaert dekket av skog, men delvis d glissen at
maki- og phryganaelementene har kunnet
eksistere der. Den mtlige og scdrlige del av
Kreta har irnidlertid sH lav nedb@r (ned mot
350 mm per Ar) at enkelte o d d e r av botanikerne karakteriseres som naturlig halvgrken.
Med det tgrre og varme klimaet var det
ingen overraskelse at det var Tenebrionider
som dominerte i individ- og artstall p l de
fleste tgrre steder jeg besokte. I alle tgrre og
varme strgk i verden utgjgr disse billene et
av de mest pxallende elementene. Mye av
forklaringen pH dette ligger Bpenbart i at
bHde egg, larver og imago er usedvanlig
godt beskyttet mot uttgrking (har lav for-

dampingsrate) og at iallefall imago tiler
haye temperaturer.
Nh det gjaldt de tenebrionider jeg fant
pA Kreta, har det forelapig ikke vaert muligheter for bestemmelse ti1 art, men slektene er
i noen tilfelle klare. Og her er det enkelte
gjengangere, representanter for de samrne
slekter (men andre arter) jeg har stiftet
bekjentskap med p i Lanzarote og i Kenya,
b1.a. arter av slekten Zophosis.
Et opphold p i en sandstrand ved Perivoli naer Rhetimno (Figur 3) var interessant.
Da jeg besakte stranden mellom kl. 13 og 15
var det varmt i luften og sola skinte mesteparten av tiden. PA de tarreste stedene, der
sanden var stekende varm, sprang smi,
svarte, nesten kulerunde Zophosis ornkring
med stor hastighet. Mine erfaringer fra Lanzarote og Kenya er at arter av denne slekten
er de eneste dagaktive tenebrionider p i disse
stedene. De lever pA den absolutte yttergrensen av hva de kan tAle temperaturmessig
sett, noe Raskaft et al. (1986) har vist for en

afrikansk art. Denne arten veksler mellom
opphold i sol og skygge for ikke i bli overopphetet. Etter hvert som sola kommer hayere og hayere p i himmelen utover dagen og
jorda derfor blir stadig varmere, blir oppholdene i sola kortere og kortere. Den Zophosis-arten jeg studerte p i sandstranden p i
Perivoli hadde vel ikke sarnme mulighet for
A veksle mellom opphold i lys og skygge.
Zophosis-artene har imidlertid forholdsvis
lange bein og ved i g i pA "tispissene", klarer de antakelig A heve seg tilstrekkelig over
den brennhete sanden ti1 i unngi A bli overopphetet.
Zophosis-artene er eksempler pA sAkalte
maxitermister. Slike arter oppsaker de hayeste temperaturer de overhode kan klare.
Apenbart oppnk de en eller amen fordel
ved'dette, for de utsetter seg for en stor
risiko ved sin aktivitet. Det har vaert trukket
frem at en maxitermist oppnAr i holde vitale
livsprosesser som fadeopptak, fordayelse,
metabolisme og reproduksjon pA et maksi-

Figur 3. Sandstrand ved Rethimno. I midten av bildet vegetasjon av et gress og den korsblomstrete planten
Malcolmia rnaritima. Foto: Johan Andersen.

malt nivH og derved har en fordel fremfor
konkurrerende arter i et m i l j ~rned relativt
god naeringstilgang. Det har o g d vaert trukket frem at maksitermister ved sin oppforsel
unngh predasjon (H bli spist av andre dyr).
At maxitermister ikke bare unngt predasjon, men kanskje o g d parasittisme, er en
mulighet sorn ikke synes H ha blitt viet sarlig oppmerksornhet.
PH slutten av mitt opphold pi3 sandstranden skyet det over. Straks var det fullt
av et par andre, stflrre tenebrionide-arter
fremme pH sanden. Ogsi disse var altsd
dagaktive, men de unngk sH hoye temperaturer som Zophosis. Muligvis skyldes dette
at de forste har lavere letal (d@s)-temperatur enn Zophosis. Zachariassen ( 1 m ) fant
f.eks. at en afrikansk Zophosis-art hadde
hoyere letal-temperatur enn andre, nattaktive
tenebrionider fra sarnme o d d e . Eiendommelig er det likevel at Zophosis-artene har
minst like hby fordampingsrate som andre,
nattaktive tenebrionider av samrne storrelsesorden (Andersen et al. 1986). Med de
ekstremt hoye temperaturer Zophosis-artene
oppsoker, d de derfor ha et h@ytvanntap,
langt hoyere enn andre, nattaktive representanter for familien. Dette vanntapet mA
naturligvis erstattes pH et eller annet vis.
Apent vann eksisterer ikke der hvor Zophosis lever, men muligvis erstatter de vannet
ved H ete de saftige bladene av en korsblomstret plante (Malcolmia maritima) som
vokste pH den torre sanden pd stranden ved
Perivoli. En av tenebrionide-artene som var
aktive pd sanden etter at det skyet over, ble
da o g d iaktatt H @re dette.
Kreta har store hoydeforskjeller rned
hoyeste punkt pd 2456 m.0.h. Ved mitt
besok fikk jeg bare anledning ti1 H undersoke
lavlandet. Foruten tenebrionider fant jeg av
biller i marksjiktet en del arter av familiene
Carabidae, Staphylinidae, Anthicidae, Scarabaeidae, Elateridae, Curculionidae, Chrysomelidae ved siden av en art oljebille (Meloe)
og en stor art av praktbille (Buprestidae).
Praktbillen tilhorte en slekt vi Hpenbart ikke
har i Skandinavia. A finne praktbiller under

stein er jo uvant for oss nordboere, men i
Mellom- og Sor-Europa finnes det en del
arter som g h p i rotter av trar og busker, ja
ti1 og rned urter. Carabidene tilhorte i stor
grad de samme slektene som vi har i Skandinavia, men det var nesten utelukkende andre
arter.
Ser man pH et kart over Kreta, f k man
inntrykk av at oya har relativt store vassdrag. Selv 4 tidlig pH Cet som i april var
imidlertid de fleste av dem jeg SA helt eller
nesten helt uttorket. Bare i en av elvene var
det noenlunde vannforing og samtidig velutviklete bredder. Under grus og stein fantes,
av Iprpebiller, vC hjemlige Perileptus areolatus, dessuten Chlaenius vestitus, et par
Bembidion-arter og en Syntomus (Metabletus)-art. Et lite imponerende artsutvalg sammenlignet rned hva som eksisterer pH elvebredder i Alpene og Apenninene, ja selv i
Skandinavia, men ingen overraskelse tatt i
betraktning hvor lite det er av skikkelige
elvebredder pd oya.
Heller ikke pd torrrnarker ble det funnet
saerlig mange lopebillearter om en sammenligner rned hva som kan finnes i tilsvarende
miljoer i den sorlige delen av Skandinavia.
PA brakkrnarker forekom en Amara (antakelig ny for Kreta eller ubeskrevet), en Bembidion og en Trechus. PA phryganaen fant
jeg Notiophilus, Zubrus, Olistophus, Microlestes, Ditomus (bare i Sor-Europa), Calathus, Licinus og Carabus, en art av hver
slekt. Carabus-arten, som tilhorer samme
underslekt som coriaceus, men er mindre, er
endemisk for Kreta, dvs. den finnes bare her.
Selv om Carabus og Licinus ikke er szrlig
godt tilpasset uttorking, har de en fordel i
torre milj@r ved i vaere snegle-etere. Hussnegl utgjor nemlig rned sitt hoye vanninnhold nzrmest et vannreservoar i torre milj@r.
Ved A vende pd en stein pd den torreste
delen av phryganaen, forsvant en he1 flokk
av noen 12-16 rnrn lange, svarte lopebiller
rned stor hastighet ned i et hull uten at jeg
klarte H fH tak i en eneste av dem. Steinen
ble lagt pH plass og stedet forlatt. Da jeg

etter en time atter snudde pH steinen, var billene igjen kropet ut av hullet. NH var jeg
imidlertid forberedt og fikk tak i tre stykker
mens resten forsvant ned i hullet igjen.
Forbauselsen var stor da jeg tok en naermere
titt pH billene (Figur 4). To av dem var
utstyrt rned et kraftig horn midt pH hodet. I
tillegg hadde mandiblene en meget kraftig,
krokformet utvidelse pH oversiden slik at de
narmest var utstyrt rned dobbeltmandibler.
Det tredje individet hadde normale mandibler og der de to andre individene hadde
horn, fantes bare en liten tapp. NH begynte
jeg virkelig H tvile pH at dette kume vare
lopebiller. En sjekk i Jeanell (1967) og
Apfelbeck (1904) viste imidlertid at det var
det, n a m e r e bestemt arten Carterus calydonius. Individene rned horn og "dobbeltkjever" var hanner, mens individet uten dette
utstyret var en hunn.
Horn, kraftig forokete mandibler og lignende sekundaere kjonnskarakterer hos biller
er ellers utviklet hos hjortebiller, mange scarabider, enkelte Cisidae og noen arter av
kortvingeslekten Bledius. Ifolge Crowson

Figur 4. Carterus calydonius. Ti1 venstre er vist
habitus av fremre del av kroppen av en hann sett
ovenfra. Ti1 heyre er vist hodet av en hann sett
nedenfra. John Andersen del.

(1981) benyttes disse strukturene ved kamper mellom hamene for l f l tak i hunner.
Det spars om dette er hele sannheten. Hos
pattedyr og fugl har hamenes sekundaere
kjonnskarakterer gjerne en signaleffekt overfor hunnene: graden av utvikling signaliserer
hannens "egnethet" og det er i realiteten
hunnene som velger hannene og ikke omvendt. OgsH kampene mellom hannene anses
mye H vaere en oppvisning overfor hunnene.
Det er langt fra utenkelig at noe lignende er
tilfelle rned biller rned sekundaere kjomskarakterer. Et fellestrekk for billegruppene
rned sterkt utviklete sekundaere kjomskarakterer er at de har utviklet subsosialitet rned
yngelpleie. Dette er da ifolge Brandmayr og
Brandmayr ((1974, referert i Thiele (1977)
og Crowson (1981)) ogsa tilfelle rned Carterus calydonius. Carterus tilhgrer en gren
av tribus Harpalini som er spesialiserte froetere. Carterus calydonius har spesialisert
seg pA fro av en gulrot-art. Hunnen anlegger
et omfattende underjordisk system rned en
rekke lawekame som st& i forbidelse rned
en felles gang som munner p l overflaten.
Humen forsyner de lite mobile larvene rned
et f o d d av gulrotfro som de kan ernaere seg
av. Ikke nok rned dette, men ifolge Brandmayr og Brandmayr (1974) vokter og passer
hunnen avkornrnet under hele oppveksten.
Hunnen investerer altsH mye i reproduksjonen.
At alle Carterus lynraskt forsvant ned i
samrne hull, viser at individene var klar over
dets noyaktige posisjon og var vant ti1 H
bruke det felles. En lignende oppforsel har
jeg aldri sett hos andre biller. Blde i Kenya,
og i Sgr-Norge i meget torre perioder, har
jeg ofte funnet storre eller mindre aggregater
av lopebiller under stein. Men n t billene
har blitt eksponert for lys, har individene
flyktet i alle retninger uten noen form for
orden. Carterus calydonius skal ifolge
Brandmayr og Brandmayr (1974) forplante
seg om vlren. De individene jeg fant mH
derfor ha vaert i reproduktiv alder eller de
hadde allerede fHtt avkom. Slik billene oppforte seg, kan det umulig ha vaert saerlig

aggresjon mellom hannene. Tvert imot,
mine observasjoner antyder at billene dannet
en slags flokk og hadde et felles bol, noe
som ellers synes H vaere ukjent hos subsosiale biller. SpcsmAlet melder seg altsl
om denne arten evolusjonsmessig har gHtt et
steg lenger mot ekte sosialitet enn ovrige
subsosiale biller.
A utvikle en flokkstruktur burde by p2i
fordeler for subsosiale insekter i et tort og
varmt klima. Dette vil jeg prove H begrunne
noe narmere i det folgende.
Eksperimenter med ulike arter av lopebiller tyder pH at individene under og etter
reproduksjonen, dvs. normalt mot slutten av
livslopet, har langt hoyere vanntap enn unge
biller har (Andersen 1985, upubliserte data).
Forklaringen er sannsynligvis at det A hindre
eller nedsette fordampingen synes H vaere en
energikrevende prosess (Zachariassen et al.
1987). Etter reproduksjonen er individene sH
d si utbrent. Hos de fleste lopebiller har da
individene o g d gjort sitt her i livet pH dette
tidspunktet. Hos Carterus calydonius, som
har hoyt utviklet yngelpleie, er dette sH avgjort ikke tilfelle. Iallefall hunnen mA overleve helt ti1 avkommet er ferdige biller.
Overlatt ti1 seg selv er nemlig avkommet
hjelpelost. A bruke minst mulig energi pA H
"holde pH vannet" synes i denne sammenheng H mHtte vare viktig for foreldrene. I tillegg ti1 dette er larvene svaert lite mobile
sammenlignet med andre carabidelarver og
har derfor ingen mulighet for H oppsoke fuktigere omgivelser hvis luftfuktigheten i deres
larvekarnre begynner A bli lav. Larvene har
et svart mye hoyere vanntap enn de voksne
billene og kan bare klare seg uten tilskudd
av vann dersom lufta er mettet rned fuktighet. Larvene synes ogsH H mitte ha smi
muligheter for H skaffe seg vann ved d ete
fro. Fro har nemlig et lavt vanninnhold.
Under disse forholdene kan foreldrene
ha en fordel av H vare mange sammen i et
lukket rom frernfor H vare alene. Hvert individ i en flokk vil nemlig bidra litt ti1 H forhoye den relative luftfuktigheten i rommet
og dermed nedsettes individenes vanntap

ved fordamping. Jeg tror dette kan vaere en
av de vesentligste drsakene ti1 at man under
torre og varme forhold, som for nevnt, ofte
finner andre lopebiller i tette aggregater
under stein. I omrHder der klimaet er varmt
og tort i en storre del av Aret, vil det vzre en
fordel (og seleksjon for) at individene etablerer en-mer permanent forbindelese seg
imellom. At arter med svak vannbalanse har
en fordel av H etablere subsosiale eller ekte
sosiale strukturer for H stabilisere mikroklim e t , frernheves o g d av Crawford (1981).
Det er ogsi andre fordeler ved H leve i
flokk. Blant annet vil mange individer samlet kunne bekjempe en fiende, mens isolerte
individer eventuelt ikke klarer det. Kan det
tenkes at hornet og de merkelige kjevene
hos hannene av Carterus mer benyttes ti1 H
bekjempe inntrengere enn ti1 interne kamper? En annen fordel ved H leve i flokk kan
vaere den &alte dilution effect (fortynningseffekten): dersom individer er sterkt utsatt
for predasjon, vil sannsynligheten for at
hvert enkelt individ skal bli tatt av en predator, avta nHr de opptrer i flokk. ~ 1disse
1 ~
hypotesene g L pH at det er en fordel for
enkeltindividet H opptre i flokk. Det er altsH
ikke snakk om s&alt altruisme fra individenes side.
Mine observasjoner av Carterus calydo nius avviker fra de gjort av Brandmayr og
Brandmayr (1974). Ogsd disse forskerne studerte arten i naturen: men nevner intet om
flokkstruktur. Brandmayr og Brandmayr
(1974) gjorde sine studier pH en liten 0y
utenfor Italia i den sorlige del av Adriaterhavet. Klimaet her synei H vaere annerledes
enn pH Kreta med atskillig lavere vintertemperaturer og hoyere nedbor. Kan det tenkes H vaere en klimatisk betinget forskjellig
utvikling av graden av eventuell sosialitet
hos Carterus calydonius? Naturligvis vet vi
forelopig ingen ting om dette. Under en hver
omstendighet er Carterus calydonius en art
som i boy grad er verd et narmere studium,
noe som ogsH fremheves av Crowson
(1981).
Sorn for nevnt, var det bare noen ganske

fd av de artene jeg fant pd Kreta som ogsA
finnes i Skandinavia. IfOlge Apfelbeck
(1904) forekommer imidlertid et ganske
stort antall skandinaviske arter ogsd pA
Kreta. Muligvis er dette arter som bare finnes hgyere over havet der klimaet er mer likt
det i Mellom- og Nord-Europa. Sannsynligvis har mer nordlige arter ikke klart d tilpasse seg det milde vinterklimaet i lavlandet
pA Kreta.
Kreta er etter alt A d0mme dklig unders0kt entomologisk. Turin (1981) oppgir at
ingen faunistiske eller taksonomiske arbeider foreligger etter at Apfelbeck (1904) kom
rned sitt verk. Kreta har bestkt som isolert
giy siden midten av tertiier, dvs. i mer e m 10
millioner Ar. Dette er Arsaken ti1 at endemisme-prosenten av planter er sH pass h0y
som 9%. For insekter er det nok gmm ti1 3
vente noe lignende. Dette betyr igjen at
siden 0ya er a r l i g undersGkt entomologisk,
er det antakelig relativt mange uoppdagete
arter pA Oya. BAde for Okologer, dyregeografer, taksonomer og rene samlere, er Kreta
derfor et interessant r e i s e d .
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Nr. 2:

Norske Ibis-, Snappe- og Vindusfluer
(Athericidae, Rhagionidae, Scenopinidae).
Lita Greve (1982)
Edderkopper (Norske familier).
Erling Hauge (1982)

Nr. 3:

Norske skorpionfluer - Mecoptera.
Lita Greve (1983)

Nr. 4:

Bestemmelsesnekkel ti1 norske buksvemmere
(Corixidae, Hemiptera, Heteroptera). (Kun 2 ex. igjen!)
John 0. Solem (1983)

Nr. 5:

Norske breiteger. Overfam. Pentatomidea.
Sigmund Hfigvar (1984)

Nr. 6:

Biller (Coleoptera). Norske biller som ikke er
omtalt i "Danmarks Fauna".
Preben Ottesen (1985)

Nr. 7:

Bestemmelsestabeller ti1 norske biller som ikke er
nevnt i "Danmarks Fauna". Familiene Elateridae.
Eucnemidae, Chryptophagidae, Lathridiidae,
Cisidae og Chrysomelidae.
Arne Fjellberg (1985)

Nr. 8:

Vannteger unntatt buksvemmere (Corixidae).
Harald Gjerde & Sigmund HHgvar (1985)
Humler. Astrid Leken (1985)
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Nr. 10:
Nr. l k
Nr. 12:
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15,-

la:

20,-

Stankelbein (Diptera, Tipulidae).
Trond Hofsvang (1986)
Stikkeveps. Astrid Leken (1987)

/

Nettvinger, kamelhalsfluer oghudderlluer.
Lita Greve (1987)
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Fra en sommerfugljegers liv
Inge Jahren

E

t forbl~ffendesyn p i en blomstereng
en solvarm formiddag i juni: En
person med lysende ~ y n eog en lurende
holdning lister seg rundt blant prestekrager og bllklokker. Fra tid ti1 annen sllr
han ut i luften med noe hvitt og flagrende
han holder i hlnden, noe som minner om
bestemors kj~kkengardiner.Hva i all verden...? Personen setter seg p%huk og famler med gardinet, og foran seg har han n l
et stort syltet~yglasssom han hurtig skrur
lokket av. Noen forte bevegelser under
gardinet, lokket p i igjen, st3 reiser han seg
og tar glasset i naermere ~yesyn.Skikkelsen utstrller triumf, og bli ikke forbauset
om han setter i med en kort krigsdans.

Hva er det som rir denne merkelige fremtoningen? Har du akkurat vaert vitne ti1 et
anfall av sinnsforvirring? Langtifra, han har
nettopp opplevd et stort pryeblikk: Endelig,
etter mange dagers intens leting og vill jakt
har han lykkes: Han har fanget en Papilio
machaon, en svalehale, en av Nordens storste og vakreste dagsomrnerfugler. Selvfolgelig, n i skjprnner du det, gardinet er sydd om
ti1 et nett og festet pH en stang, og syltetoyglasset inneholder eddiketer, en gift som sikrer rask bedovelse og pAfolgende d@d for
insektet.
Joda, alle har hprrt om det og mange har
sett det, men de fzrreste har en vaskeekte
samler i sin bekjentskapskrets. Han er nem-

Svalehden, Papilio machaon, finnes spredt i mesteparten av landet. Foto: Lars Ove Hansen.

lig en sjelden foreteelse, og nesten alltid er
han ensom nilr han gilr pil tokt. Pil film blir
han uten unntagelse fremstilt sorn en komisk
figur. Hans ustanselige virring rned hodet,
underlige lapesett og de mange mislykkede
slag i luften rned nettet er egnet ti1 il vekke
stor munterhet blant tilskueme. Vel spiller
han klovnens rolle I& han utfolder sine ferdigheter for ilpen scene, men hva er det
egentlig sorn driver ham ti1 il tilbringe timer
og dager i det flotteste solskinnsvaer pil en
eng, langs en skogkant eller Ute pil en myr
blant klegg og fluer, pI et tidspunkt da alle
fomuftige mennesker befmer seg pil badestranden eller oppholder seg i svalende
skygge?
Hvis du hadde spurt mannen rned svalehalen, ville du neppe filtt noe entydig svar.
Kanskje ville han snakket om den vitenskapelige siden av saken, kanskje sagt noe om l
ferdes ute i intim kontakt rned naturen.
Kanskje skjannheten ville vaert det viktigste
for ham, slik at du ville blitt henvist ti1 Wergelands vakre dikt "Den farste sommerfugl".
Eller kanskje ville han sitert Sandemose i
novellen "Agnes, min deilige sommerfugl":
"Enhver sorn samler insekter filr lys i
0ynene nilr noen nevner Svalehalen, det
sjeldne og skjanne synet under nordisk sommerhirnmel. Svalehalen minner om vaiende
bjarker i juni, den minner om unge piker i
blomstrede kjoler, den fAr deg ti1 il tenke pil
nordiske sommemetter."
Jo, sommerfuglen er poesi ogsil, mange
har sunget dens pris i dikt og lyrisk prosa.
Selv kjenner jeg en samler sorn uttrykker
seg i andre vendinger, men ikke mindre vektig: - A samle pil sommerfugler er pil en
mite sorn il samle pil frimerker, men samtidig noe ganske annet og mer. Som rned frimerker filr du tilfredsstilt det iboende samlerinstinktet og trangen ti1 I systematisere og
klassifisere et materiale. Dessuten har du alltid den dype tilfredsstillelsen ved il kunne
komplettere noe, det vaere seg en serie,
klasse eller familie, altsil eksemplarer sorn
pil en eller amen milk harer sammen. Sil
langt sammenligningen rned frirnerker, men

Hva skjuler seg bak hvite folder - det var vel ikke
et bornslag? Sydspissen av Hurumlandet 1985.

her oppharer ogsl likheten. Prakten, skjannheten hos den alminneligste sommerfugl,
vingenes oppfinnsomme og forseggjorte farvetegninger, sorn risset med en sirlig fjaerpenn av en uendelig tAlmodig kunstner, variasjonene i former og manstre helt ned til de
bittesmil detaljer har ikke sin like hverken i
naturen eller blant kunstige produkter. Wergeland hadde rett, som&rfuglen er kronen
pil skaperverket! S I er det spenningen ved
enhver utflukt, forventningene nlr du skal
sersake
et nytt og ukjent sted: Hva finner
jeg her? Kanskje en sjelden bllvinge,
kanskje en prektig svalehale? Eller kanskje...
Mulighetene for interessante funn er alltid
tilstede, og et nyfunn pil en bestemt lokalitet
er et lite bidrag ti1 vitenskapen. Sommerfugljakt er ogsil et godt pIskudd ti1 il komme
seg ut i frisk luft, og gj0r naturopplevelsen
dobbelt rik ved sin szeregne kombinasjon av
spenning, vitenskap og friluftsliv. Mosjon
gir det ogsil pil kjapet, noen ganger er det
nadvendig virkelig il lange ut for il fil et hurtigflyvende eksemplar i nettet. Jeg kan forsikre, det er ingen spak I fotfalge en velvoksen perlemorsommerfugl i ulendt terreng!

Ti1 det trengs M e god fysikk og kondisjon.
Min Venn snakker seg lett varm om
sommerfugljegerens mange gleder, og etter
30 s o m e rned Mven i h%nd har han ervervet
seg imponerende kunnskaper om emnet.
Han fanget sin forste k%lsommerfugl - luftens proletar - som tolvIring, og har siden
vaert fortapt. Han faller fremdeles i staver
over synet av en ny art, og fascinasjonen
hver gang et flott eksemplar g%r i Mven, sitter i ham e~%, sitrende og usvekket inntil
denne dag. Han har ingen fritidsproblemer
og vet alltid hva han skal bruke sommeren
til. N&r han planlegger ferieturen, tar han
imidlertid andre hensyn enn folk flest: Istedenfor campingkart og fortegnelser over
hoteller og pensjonater bruker han plansjer
over sommerfuglartenes utbredelse i Europa
som veiviser, og legger opp reiseruten etter
sannsynligheten for % gjore nye oppdagelser
om sine bevingede interesseobjekter.
Etter mange ti felten rned det idynefallende nettet under armen har han erfart det
meste fra sine medmennesker. Under utfoldelsen av sin uvanlige aktivitet har han blitt
mott rned alt fra spydige kommentarer, overgiven lystighet og godmodig humring ti1
mindre humoristiske ytringer som skjellsord,
personlige trusler og endog politianmeldelse.
Det siste ble han utsatt for et sted p l
Kanaridyene for noen %r tilbake. I jaktens
iver tar fangstrusen lett overhInd, og oppmerksomheten overfor andre omstendigheter
blir tilsvarende svekket. I timevis hadde han
streifet rundt p% engene og i krattskogen, og
bortimot blind for omgivelsene hadde han
klart I forville seg inn i en privat frukthave,
hvor han ti1 alt uhell fikk bye p%et stort og
prangende eksemplar av monark-sommerfuglen oppe i et blomstrende plommetre. I
den tro at han fremdeles befant seg i offentlig s k o g s o d d e , foldet han ut h%ven,listet
seg forsiktig innunder treet og beregnet avstanden opp ti1 den skjbnne. S%bykset han
ti1 rned det flagrende nettet hbyt over
hodet ... Midt i spranget skar en rasende
sternme inn og brbt fortryllelsen. P i smel-

Hagtomsommerfuglen, Aporia crataegi, er blitt et
uvanlig syn i Norge. Dette eksemplaret er fn
Oland.

lende tysk ville den vite hva i h... han bedrev
i frernmede folks haver. Min Venn, lettere
fortumlet etter dette brutale motet rned virkeligheten og skuffet over % se monarken
forsvinne p% lette vinger over tretoppene,
gjorde et heller d%rlig inntrykk rned en famlende forklaring p l sin avlagte skoletysk,
faktisk s% d%rlig at stemmens eierinne
snudde momentant p% haelen og ringte politiet. De kom, og roet ned husets frue tilstrekkelig ti1 l f l en skikkelig forklaring, denne
gang p% spansk, som min distr6 Venn er vel
hjemme i. Etter noen minutters samtale
kunne han forlate haven som fri rnann, riktignok rned fruens murnlende ergrelse og de
to politimennenes Apenlyst ironiske srnil i
ryggen. Etter denne episoden ventet han seg
hva som helst, men har ikke opplevd noe
spesielt ubehagelig siden.
Nei, ikke ubehagelig, men manglende
humoristisk sans i en gitt situasjon har han
erfart. Han hadde vaert i Trondheim og var
p l vei nedover Gudbrandsdalen i bil. Det var
en fin dag midt p l somrneren, og da han
naermet seg Vinstra, skjerpet han oppmerk-

somheten mot veikantene. Det fantes en
garnmel lokalitet for apollo-sommerfuglen
ved E6 omtrent pil dette stedet, og det ville
han om mulig undersake. Trafikken var
noksil stor i begge retninger, og han miltte
falgelig konsentrere seg bak rattet mens han
satt og hilpet pil det umulige: At en apollo,
ifalge litteraturen Norges starste sommerfugl, en riktig juvel for en pasjonert samler,
skulle dukke opp ved veien. Plutselig ble det
umulige en realitet. En kjempestor, hvit og
rod sommerfugl svevde et ayeblikk foran
frontruten far den seilte over autovernet og
forsvant ut av syne i s w i n g e n nedenfor
veien. Nil var gode d d dyre, biler pil alle
kanter og ingen avkjarsel sil langt han kunne
se! Beslutningen ble fattet etter to sekunders
noling: Full stopp! Handling fulgte tanke,
noen ayeblikk senere var han i fullt firsprang over autovernet med nettet i beredskapsstilling og fotoapparatet dinglende
rundt halsen, mens bilen sto igjen midt i veibanen og stengte sydgilende trafikk. Et syn
for guder ilpenbarte seg for ham nede i skrilningen: Apollo i mengder, side om side i lav
flukt over bakken, noen ivrig i ferd med il
suge nektar fra blomstrende radklaver, andre
pil jakt etter en make i solskinnet. Helt oppslukt gikk min Venn inn i sommerfuglparadiset, mens den mildest talt feilparkerte
bilen forble stilende farst i en raskt voksende
ka. Bilistene narmest hadde sett ham forsvinne over kanten, og halvt i forbamelse,
halvt i nysgjerrighet gikk de nd ut av bilene
og bort ti1 stedet der den formastelige sist
hadde vist seg. Det dannet seg etterhvert en
he1 liten skare av forundrede og ergerlige
tilskuere ved veien som kunne falge min
venns hastige bestrebelser pd il forevige de
mest utsakte eksemplarer med naerlinse,
samt velge seg ut ett ti1 sarnlingen hjernme.
Da han skjginte at det var best ikke il taye
tillrnodigheten ti1 sine medtrafikanter lenger,
mdtte han utstd den pravelse det var il gA
spissrotgang mellom overbaerende smil, ett
og annet morderisk blikk og tiltale av varierende toleransegrad far han nildde bilen og
kume kjare videre. Men opphisselsen og

gleden over det flotte funnet overskygget
raskt den kjedelige sannheten at man ikke
uten tvingende grunn hindrer ferdselen for
travle bilister.
Sommerfuglfangst er ofte en ensom beskjeftigelse, men Cn medsammensvoren er
det uomgjengelig nadvendig il ha: Solen.
Den mil skinne, helst fra blil himmel, og det
bar vare noenlunde bra temperatur og lite
vind. Dagsommerfugler flyr bare unntaksvis
n k solen ikke er fremme, og gjemmer seg sil
godt i vegetasjonen i regn eller overskyet
vaer at det som regel er nyttelast il jakte pil
dem. Hva dette kan f o r h a k e av skuffelser
og spilt tid, er lett il forestille seg. Min Venn
kan berette om lange bilturer, nayaktig planlagte pil forhhd, hvor avreisen finner sted i
det fineste solskinn som litt etter litt viker
plassen for marke skyer etterhvert som man
narmer seg bestemmelsesstedet. Vel fremme
- i asende regn - setter man seg ti1 med en
bok bak opprullede vinduer og venter p i sol,
smertelig klar over alt det spennende som
har giltt i skjul rett utenfor. Noen ganger blir
man belannet for sin tillmodighet, men
langtfra alltid, og da, nilr kvelden naermer
seg uten sprekker i skydekket og mulighetene for fangst raskt svinner, da er det at
man - 30 mil hjemmefra - bestemmer seg
for il vie sin dyrebare tid ti1 botanikkens
mysterier isteden. Man forbanner de skjare
vingene som ikke tiller en regnddpe, og priser i sitt stille sinn orkidCer, liljer og nelliker,
som star stille og lar seg beundre i allslags
vaer. Men det blir med tanken; far neste solskinnsdag er fiaskoen glemt og forventningens glede som ny. Man er lokket og forfart
av et par vakre vinger, og forblir trofast mot
sin hobby - sil lenge bena kan baere.
Forfatterens adresse:
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Norges Rettvinger
Harald Gjerde
Norge er det sett 29 arter av rettvinger
1
(4 av disse er tilfeldig pAtruffet i
Norge). Om alle tilh~rerden norske fau-

mening like lett b bestemme gresshopper
etter sangen sorn fugler. Hos l ~ v ~ r e s s h @ ~ e r
og sirisser er det bare hannene som spiller.
naen, kan imidlertid diskuteres. Av disse Spillende hunner finnes hos mange marker 14 arter markgresshopper, 8 18vgress- gresshopper, men lyden er sorn oftest svahopper og 3 torngresshopper. Hussirissen kere enn hos hannene. Nbr en hum er i nzrfinnes ogsA i Norge, men har hatt en sterk heten, slbr mange gresshoppehanner over i
tilbakegang de siste 100 Arene og finnes en spesiell "friersang". Den er ofte meget
forskjellig fra den vanlige sangen ti1 ennli bare lokalt.
Gresshoppene opptrer i stort individ- somrne hanner nbr de skal lokke ti1 seg hunantall og fb enger er i lapet av sommeren ner sorn kan vzre i nzrheten. Det mil tas
uten den velkjente gresshoppesangen. Rett- med forbehold under artsbestemming av
vinger er forholdsvis store insekter og er sangen, at ved ugunstige forhold (lav tempelette b holde i fangenskap. De er derfor ide- ratur) kan en art hares ut sorn en annen art
elle studie-objekter. Den fascinerende san- (Wallin 1979).
gen har ogsb bidratt ti1 b ake interessen for
disse insektene. Bare 18 arter synger eller
spiller i landet, hvis man ikke tar med hussi- Hussirissen
risen. Meget fb av disse insektene er gode Hussirissen, Acheta domestics, var vanlig i
flyvere. Dette betyr at selv smale fjorder og husene i Norge for hundre br siden og oppsund er effektive spredningsbarrierer.
holdt seg i mursprekker omkring skorsteiner,
Den nyklekte nymfen har en form sorn bakeovner og andre ildsteder (Mehl 1978).
en mark, men dette er bare et overgangssta- Hussirissen klarer ikke b overleve vinteren
dium sorn avsluttes sb snart den har forlatt utendars i de nordiske land og er helt
egget og kommer ut i det fri. De fleste av avhengig av varmere oppholdssteder, skapt
vbre rettvingearter gjennomgbr hele livssy- av mennesker, for b klare seg i Norge. Disse
klusen pb ett br. De voksne dor om hasten og stedene mb ha tilstrekkelig hay fuktighet for
overlater eggene ti1 b overvintre og gi opp- at insekter og egg ikke skal torke ut, og
hav ti1 neste brs generasjon. Noen fb arter dyrene mb ha tilgang pb egnet nzring. Slike
lever 2 br og overvintrer sorn nymfe eller forhold var vanligere for hundre k siden enn
idag. I de siste 10 br har hussirissen igjen
imago.
Et interessant trekk hos alle rettvinger er begynt b bli vanligere i Norden, og brsaken
at vingeanleggene ved de 2 siste nymfe-sta- er sannsynligvis at tilbudet av passende oppdiene er vridde pb en slik mbte at forkanten holdssteder er blitt bedre.
Hussirissen kan ikke fly og den s l k helav vingene er overst og bakvingene dekker
ler ikke ut vingene n k den hopper. Den er et
forvingene (Chinery 1978).
PA grunn av sangen er gresshoppene en tropisk orkendyr sorn er helt avhengig av
av de letteste ordenene b bestemme arter i. mennesket for b leve sb langt mot nord.
Hussirissen er sorn voksen ca. 2 cm
Gresshopper med stor variasjon i fargetegningene, er derfor lettere b bestemme pb lang. Fargen er lys grbbrun med brunsvarte
sangen enn pb utseendet. Det er etter min tegninger pb hodet og bryst. Hannen lokker

ph hunnene med en slags pipende gresshoppesang som den lager ved h gnisse forvingene mot hverandre. Sirissen er et nattdyr og
den pipende sangen om natten kan virke
meget sjenerende. Ikke alle misliker sangen,
og i sorlige land holdes sirissen i bur nettopp
for sangens skyld.
Formering kan foregh hele bet i tilstrekkelig varmt klima. Hunnen legger 40-170
egg, som med ovipositor stikkes ned i fuktig
jord, sand eller lignende. Utviklingen fra egg
ti1 imago tar ved 30 "C et par mheder og
ved 20 "C tar den 10 mheder. Om sommeren kan hussirissen i Sar-Norge leve i det
fri og kan da spre seg en del ved egen vandring. Om vinteren er den helt avhengig av
oppvarmede tilholdssteder og thler minusgrader i bare noen timer.
Hussirissen kan leve av nesten all slags
orientalsk materiale, men foretrekker blate
plantedeler. Den kan ogsh leve av htsler og
som rovdyr ph andre insekter. Den thler h
sulte i vel Cn uke.
Hussirissen kan gjare skade ph matvarer
som grgnnsaker, kjatt, brad, smult osv. Den
har tilbayelighet ti1 h gnage ph ting den ikke
spiser og gjar dermed en del skade ph papir,
tekstiler o.l., men sirissen regnes ikke som
noe alvorlig skadedyr (Mehl1978).

L~vgresshoppene
Lavgresshoppene er nsermere beslektet med
sirissene enn med markgresshoppene. De
har lange trhdformede antenner (figur 1) og
hunnen et stort og langt eggleggingsrar (ovipositor), som de bruker nhr de stikker eggene i jorden, inn i barksprekker eller plantestenger. De lever oftere i buskvegetasjonen
enn i gressvegetasjonen. I motsetning ti1
markgresshoppene, er disse hovedsaklig
nattdyr som blir aktive sent pb ettermiddagen og synger ti1 langt ph natt. De synger
ved h lafte fowingene og gnisse dem mot
hverandre. De har ingen spesiell strofelengde og i varmt vaer kan de synge i det
uendelige. Bare halvparten av de 8 norske
artene kan fly og selv de benytter seg sjelden
av det. Disse foretrekker derfor b krabbe enn
h hoppe. Uvgresshoppene er en alteter, men
foretrekker dyrisk kost (Chinery 1978).
Vortebiteren, Decticus verrusivorus, blir
31-37 mm lang. Den kan treffes fra julioktober hvor den holder ti1 ph tarre urterike
marker og enger. Den kan ogsh treffes pb
dyrket mark. Her lever den av bhde smhdyr
og plantekost. Den er aktiv om dagen og
synger bare i s o l s k i . Sangen minner om et
helikopter som starter (Wallin 1979). Navnet
har den fhtt av folketroen som sa at en vorte
forsvant hvis en lot en vortebiter bite i den.
Nk den biter, biter den kraftig og spytter

Figur 1. Den sjeldne eikegresshoppa (Meconema thalassinum) er en typisk representant for 10vgresshoppene
rned lange antenner. Tegningen er etter Holst (1986) og utbredelseskartet etter Aagaard og Hhgvar (1987).

samtidig ut brun magesaft. Som en del andre
lavgresshopper, kan vortebiteren rned egen
vilje kvitte seg rned et bakbein hvis den
kommer i vanskeligheter. Den holder ti1 i
vire sarlige og astlige landsdeler.
Eikegresshoppe, Meconema thalassinum (figur I), blir 13-17 mm lang. Den holder ti1 i edellavtraer og sarlig i eikeskog i
trekronene. Under eggleggingstiden om hasten kan den imidlertid ogsi pitreffes p i
eikestamrnene hvor hunnene borer eggene
inn i barksprekker. Iblant hender det at de
legger eggene i galler p i eik. Den er aktiv
om natten og kan sees krypende p i husvegger og vinduer, tiltrukket av lyset. Hannen
kan ikke synge ved i gni vingene mot hverandre. I stedet tiltrekker han hunnens oppmerksomhet ved i banke rned ett av bakbeina mot underlaget, f.eks. et blad. Arten er
sjelden og er funnet kun tre steder; Tjame,
Oslo og Tromaya.
Sivgresshoppe, Conocephalus dorsalis,
blir 11-18 rnm lang. Denne arten holder ti1 i
siv og fuktige enger rned b1.a. Scirpus og
Phragmites naer sjastranda. Denne arten er
meget sjelden og finnes bare p i Tjame, hvor
den er vanlig (Gjerde 1982). Den er ogsi
funnet pil Hvaler, men ikke siden juli 1935
(Knaben 1943). Den er bide aktiv om dagen
og om natten. Sangen er ytterst svak som
imellom brytes av et langsommere avsnitt.
Mark buskhopper, Pholidoptera griseoaptra, blir 13-20 mm lang. Den holder ti1 i
busker, hekker og hager naer bakken. Her
kan en hare den korte metalliske lyden. Ikke
sjelden kan en hare to hanner synger vekselsvis rned hverandre. Disse er aktive om
dagen og om natten, men er lettest il hare om
ettermiddagen og kvelden. Eggene legges i
barksprekker. Buskhopperen er funnet p i
Sar- og 0stlandet omkring Oslofjorden, saerlig ute ved kysten.
Lynggresshoppe, Metrioptera brachyptera, som kan bli opp ti1 21 mm lang, er som
oftest godt kamuflert rned sine brune og
granne fargetegninger og er derfor vanskelig
i f i aye pil n k den sitter inne i mellom bakkevegitasjonen (Sandhall 1976). Noen indi-

vider kan ogsi mangle den granne fargen p i
oversiden. Den er aktiv om dagen og kan
hares syngende i det uendelige. Det er antagelig denne man legger mest merke ti1 n k
man harer p i gresshoppesanger. Lynggresshoppa holder ti1 p i enger som bestilr for det
meste av urter, men holder ogsi ti1 i lyngvegetasjon i barskog. Denne arten er vanlig og
finnes p i hele 0stlandet og Sarlandet helt
opp ti1 Hordaland (Knaben 1943, Frislid &
Semb-Johansson 1971).
Gram buskhopper, Leptophyes punctatissima, kan bli opp ti1 17 mm lang. Den er
aktiv om kvelden og natten. Den lever ofte i
hager og parker eller i skogsbryn, hvor den
lever i vegetasjonen p i bakken. I motsetning
ti1 de andre lavgresshoppene, lever denne av
vegetarisk kost. Sangen hos denne arten er
s i svak at den vanskelig oppfattes av det
mennesklige aret under de akustiske forhold
man ofte har i felten. Den kan hares p i 50
cm avstand. Men den kan beskrives som en
svak kopi av sangen ti1 mark buskhopper.
Mark buskhopper, Platycleis denticulata, ligner meget p i vortebiteren, men er
bare halvparten s i stor. Den kan bli opp ti1
23 mm lang. Den holder ti1 langs kysten i
sar- Norge. Den lever p i tarre steder rned
sparsom vegetasjon ofte i sydlente steinete
skdninger. Her man kan hare den synge om
dagen sivel som natten. Sangen er ganske
lik lynggresshoppas, men det er bare 1-2
strofer pr. sekund mot lynggresshoppas 3 4
strofer pr. sekund.
Gram lavgresshoppe, Tettigonia viridissima, er vir starste og vanligste lavgresshoppe. Den kan bli over 6 cm lang, rned
vingelengde p i over 10 cm! Den holder ti1
p i Ostlandet, Sarlandet og Vestlandet. Nyrnfene holder ti1 i bakkevegetasjonen, mens de
voksne holder ti1 i busker og traer, og er sett
helt opp ti1 6 meter i tmr. Som andre lavgresshopper, foretrekker den i krabbe fremfor i fly. Men blir den tvunget, kan den fly
over 100 meter! Den er aktiv om kvelden og
natten. Sangen er en kraftig, uopphorlig lyd,
som kan rekke over 200 meter! Den kan
synge i ett strekk fra kvelden og hele natten

igjennom, ofte ti1 noen timer far
soloppgang. Ofte kan hannene ha en
liten variasjon pA lyden, slik at ved
naye observering kan man hare
forskjellen pA individene (Bellmam
1985).

Markgresshoppene
Markgresshoppe-farnilien er den de
fleste forbinder med gresshopper.
Antennene er kortere og kraftigere
og ovipositor er kart og ofte delvis Figur 3. Stor klubbegresshoppe (Gomphocerus ru*) er van&jult. I motsetning ti1 lavgresshop- lig i syd-N~rgep i t0m mark (etter Hoist 1986).
pene, foretrekker disse A hoppe framfor A krabbe. Nesten alle arter har fullt rode, andre helt granne, og andre igjen helt
utviklede vinger og kan fly. De er dagaktive brune. Den holder ti1 pA fuktige enger og
og lever i gress og pA bakken. Her spiser de marker, vannbredder, i myr og sumpornrAder
vegetarisk kost som for det meste bestk av (Bergersen 1982), men den kan o g d treffes
gress. Sangen er lavere, mer summende og pA tarre enger langt fra vann (pers.obs.). Her
med kortere strofer enn hos lavgresshop- hares den enkle sangen ut som om vi
pene. Sangen lages ved A gni bakbeinas tor- gnirhipser neglene mot hverandre. PA solner mot vingene. Hunnens svakere sang varme dager er den livlig og kan fly bortiskyldes at tornene i "filen" er mindre. Egge- mot ti meter n k den tar ti1 vingene. Eggene
ne legges i jorden i grupper pA omkring ti. legges om hasten ved roten av gresstuer,
NAr eggene er lagt, utskiller hunnen en omkring ett dusin i hver klynge. Den er
skummende substans over dem. Den herder utbredt over hele Sar-Norge.
og danner et beskyttende hylster omkring
Liten klubbgresshoppe, Myrmelotettix
eggene. Etter 4-6 nymfestadier, kommer det maculatus, finnes i hele landet helt opp ti1
ferdig utviklede insekter fram (Chinery Finnmark. Lik myrgresshoppa, kan denne
variere mye i farge. Rod, brun, gram, gul og
1978).
Myrgresshoppe, Mecostethus grossus svarte individer er utbredt pA forskjellige
(figur 2), er den starste nordiske markgress- steder. Den er meget utbredt i Norge og holhoppe og kan bli opp ti1 50 mm lang. Den er der ti1 pA hele astlandet, Sarlandet og Vestlett kjennelig pA sine rade baklAr. Arten vari- landet opp ti1 Sognefjorden. Den lever pA
erer sterkt i farge. Noen kan vaere veldig sandmark og andre tarre steder. Sangen
bestlr av 2 strofer pr.
sekund og varer i ca. 10
sekunder (Wallin 1979).
Stor klubbgresshoppe,
Gomphocerus rufus (figur
3), finnes pA 0stlandet og
Sarlandet. Her holder den
ti1 pA Apen gressmark, ofte i
skogb~yn. Treffes sjelden
pA veldig tarre eller fuktige
steder+Sangen best&' av en
Figur 2. Myrgresshoppen (Mecostethusgrossus) er vanlig langs vann og
strofe og varer fra 5-10
vassdrag (etter Holst 1986).

sekunder.
Blbvinget gresshoppe, Sphengonotus
caerulans, kan bli opp ti1 25 mm lang.
Denne meget sjeldne gresshoppa holder ti1
p l sanddyner, solrike fjellskrhinger eller
andre steder med sparsom vegetasjon. Den
er funnet noen fb steder langs kysten (Fjellberg 1970). Den er en utmerket flyger.
Under flukt kan man se den blb bakvingen.
Sangen er meget svak og er ikke mulig il
hare Ute i felten.
Klappregresshoppe, Psophus stridulus.
Navnet har den fbtt fordi den synger (klapprer) nbr den flyr. Den holder ti1 pb tarre, solvarme bakker i skog og pb sandjord. Nbr den
flyr opp, ser man de vakre rade bakvingene.
Denne f m e s lokalt pb Sarlandet og 0stlandet.
Fjellgresshoppe, Melanoplusfrigida, har
reduserte vinger og kan da ikke synge. Som
navnet sier, finnes fjellgresshoppa pb fjellet i
Sar-Norge og i Nord-Norge.
Gmnn markgresshoppe, Omocestus virudulus, er vanskelig b f l aye pb i det granne
gresset. Den holder ti1 pb frodige gressmarker. Denne er vbr vanligste og mest
utbredte art, er funnet over hele Sar-Norge.
Omocestus ventralis er helt forskjellig
fra 0. viridulus i utseende og levevis. Denne

arten er blant de fargerikeste og vakreste vi
har. Hannen er svart med en lys stripe pb
ryggen og rad bakkropp. Hunnen er svart
med gram overside. PA undersiden av bakkroppen er begge kjann farget i gult innerst
ti1 radt ytterst, med regnbuens farger i segmenter imellom. Den har en sparsom utbredelse og holder ti1 pb tarre (noen ganger
ekstremt tarre) og varme steder (Bellman
1985). Sangen hos disse besdr av Cn lang
strofe. Hos 0. viridulus er den fra 10-20
sekunder, iblant opp ti1 ett minutt. 0.ventralis har en mye kortere strofe. Den varer fra
5-7 sekunder (Wallin 1979).
I slekten Chorthippus er det 5 arter, og
de to mest kjente og utbredte er C . brunneus
(figur 4) og C. parallelus. Alle artene holder
ti1 pb tarre enger med lav gressvegetasjon.
De kan ofte sees sittende direkte pb bakken.
Alle artene er omtrent like lange og har en
lengde pb ca. 12-24 mm. Vingene er ogsb
godt utviklet hos disse. Sangen hos disse er
ganske like. Den bestk av korte strofer pb
113 av et sekund ti1 413 av et sekund. Det er
2 4 sekunder mellom hver strofe.

Torngresshoppene
Torngresshoppene (Tetrix) utgiar en egen

Figur 4. Markgresshoppen Chortippus brunneus er en av v h e vanligste gresshoppearter og finnes ptl de
fleste enger i syd-Norge (etter Holst 1986).

familie. Tre arter er sett i Norge. De ligner
mye pil markgresshoppene, men pronotum
er forlenget og nilr helt ut ti1 bakkropps-spissen. De er smil dyr og er brune og g d . Alle
artene i denne slekten er tause og kan ikke
synge pil noen milte. Forvingene er reduserte
ti1 smil skjell, men bakvingene er i de fleste
tilfellene fullt utviklet. Artene finnes pil
forskjellige typer omdder, men vegetasjonen bar ikke vzre for tett. Eggene legges i
smil porsjoner i jorden eller i mose. De er
limt sammen, men er ikke omgitt av et felles
hylster som hos markgresshoppene. Eggene
klekkes i lapet av en milned og overvintrer
som nyrnfer eller voksne. De eter hovedsaklig mose og alger.
Tetrix subulata er sterkt tilknyttet vann.
Den kan svamme bide pil og under vannflaten (Chiiery 1978).

Tilfeldige.gjester
Av tilfeldige gjester har vi jordkreps, Gryllotalpa gryllotalpa, som ble funnet i 1938.
Veksthushopperen, Tachycines asynomarus,
harer opprinnelig ikke hjernrne i Europa,
men denne asiatiske arten har etablert seg i
oppvarmede veksthus og kan treffes utendars om sommeren. Den er funnet flere
ganger i og ved veksthus i Norge. Vandregresshoppe, Locusta migratoria, ble sist sett
i forrige ilrhundre. Det er meget sjeldent at
denne gjesten kan nil vilre breddegrader.

Takk: Jeg

retter en takk ti1 Jan Henrik
Simonsen, Faervik, for verdifull informasjon.
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ASTRID L0KEN 80 WR
Astrid Leken e r en markant skikkelse
innen norsk entomologi. Hun fyllte 80 hr
14. april 1991, og e r fortsatt gledende
opptatt av sitt fagomrhde. Hun er pH
mange mHter en entomolog av den gamle
skolen med forstAelse for den betydning
faunistikk og systematikk har i biologisk
forskning. Behovet for eket innsats pH
dette omddet har hun selv vaert med ph h
utrede for NAVF og som norsk representant i syv Hr i Zootax-komiteen under
European Science Foundation. Ti1 tross
for dette m i hun nok rned beklagelse konstatere at Norge mangler taksonomer pH
mange o d d e r .
Hennes egen karriere er preget av detaljert
kunnskap om de enkelte insektartene. Med
sitt kjennskap ti1 faunistikk og systematikk

har hun kunnet sette dem inn i sin rette prkologiske sarnmenheng. Skal det vaere mulig H
forstil hvilken rolle de forskjellige artene
spiller i prkosystemene er det en fo~tsetning
at vi har detaljerte kunnskaper om dem.
Mange prkologer glemmer dette i sin iver
etter A konstruere generelle teorier og
modeller.
Astrid U k e n er f d t og oppvokst i Oslo.
Hun ble cand. real. ved Universitetet i Oslo i
1942. Det var knapt en tid hvor det var lett H
konsentrere seg om studier og eksamen.
Under krigen kom Astrid U k e n tidlig rned i
den illegale etterretningsorganisasjonenXU,
hvor hun gjennomfprrte mange risikofyllte
oppdrag, b1.a. rned reiser ti1 Sverige.
Sin f@rstestilling hadde Astrid U k e n
som vitenskapelig assistent ved Institutt for
biavl ved Norges Landbrukshogskole. I

1949 ble hun konservator ved Zoologisk
Museum, Universitetet i Bergen, og senere
fdrstekonservator sarnrne sted. I Bergen var
det (og er fremdeles) et godt miljd for insekt
taksonomi. I sin stilling spilte Astrid Wken
en sentral rolle i arbeidet med A bygge opp
museets entomologiske samlinger. Samlingene ble revidert og plassert i nye kasser
etter det amerikanske "Unit System" hvor
dyrene st& i lett flyttbare esker. Med sitt
omfang og med den grundighet og orden
sorn preger de entomologiske samlingene i
Bergen, er de landets beste. I 1978 ble de
sterkt beriket ved at hele Andreas Strand's
billesamling ble inkludert.
For Astrid b k e n var museumsarbeidet
langt fra bare A sette insekter pA nAl. I 1%0
skrev hun i Fauna at museene har to oppgaver, en passiv og en aktiv. Det passive
arbeid har sorn mAl A ta vare pH insektsamlingene, katalogisere biologiske og dkologiske opplysninger om artene, og utarbeide
faunakart. Det aktive arbeidet har sorn d l A
bearbeide samlingen for publikasjoner, foreta undersdkelser i marken, og delta i opplaering av vordene entomologer.
Det er i fdrste rekke feltarbeidet sorn har
preget Astrid Wkens vitenskapelige innsats.
Hennes ndyaktige observasjoner har b1.a.

En av Astrid Ukens yndlingsillustrasjoner: Den
slitne humlen sorn kommer hjem etter en lang dags
pollensanking. Del.: G. Langhelle.

resultert i publikasjoner om insekter sorn
pollinerer vdre nyttevekster, analyser av
vepsebol og humlebol, og om sosiale vepsers taksonomi og utbredelse i Norge. Here
av hennes arbeider gjelder lushatthumla
Bombus consobrinus og hvorledes utbredelse og flygetid fdlger tyrihjelm og dens blomstring. Hennes viktigste arbeid er den store
monografien fra 1973 om "Studies on Scandinavian Bumble Bees", sorn ble grunnlaget
for hennes dr. philos. grad. Bak dette arbeidet ligger uttallige feltddgn gjennom en Arrekke, og det fins knapt den krok av Norge
sorn Astrid &ken ikke har besdkt. Med en
slik arbeidsinnsats kan man forstA at hun
blant venner ble omtalt bAde sorn arbeidshumle, humlegriper og bombolog. Resultatet
ble en grundig faunistisk, taksonomiske og
zoogeografisk utredning om nordiske humler.
Astrid Ldken har alltid vaert et aktivt
medlem av Norsk Entomologisk Forening,
hvor hun var viseformann 1960-65. I 1990
donerte hun en del av sin boksamling ti1
foreningen, og salget av den innbragte betydelig kapital ti1 foreningens fond. Hun var
ogsA en drivende kraft i den entomologiske
klubb i Bergen, sorn pA en mAte var NEF's
fdrste lokalavdeling. Med sin gode bakgrunn
sorn feltbiolog, var det naturlig at hun i 1%5
ble bedt om A lede ekskursjonen etter Det
13de Nordiske Entomologmdte, sorn ble
holdt i Oslo. I mdteberetningen kan man lese
at "Med konservator Astrid Ldken sorn dyktig leder og begunstiget med augustsol og
hdy himmel over like hdye fjell, tror vi trygt
d kunne si at ekskursjonen ble vellykket".
I 1977 pAtok hun seg A stA sorn leder for
Den 17de Nordiske Entomologmdte i Bergen. Det ble et vellykket mdte med 116 deltagere og 59 foredrag. Med en viss lokalpatriotisme uttalte Astrid &ken ti1 Morgenavisen i Bergen at dette var fdrste gang et
slikt entomologmdte ble arrangert i Norge
utenom Oslo. Hennes faglige tyngde og innsats for nordisk samarbeid understrekes ved
at hun er aeresmedlem av den svenske og de
to finske entomologiske foreningene.

Astrid Lgkens produksjon omfatter mer
enn 50 vitenskapelige artikler, og dertil en
rekke populaervitenskapelige arbeider om
humler, bier og veps. Etterat hun gikk av
rned pensjon i 1979 var hun i to Hr seniorstipendiat NAVF rned arbeidplass ved Biologisk institutt, Universitetet i Oslo. Her fortsatte hun sin daglige virksomhet helt ti1
sommeren 1990. I denne perioden skrev hun
b1.a. en monografi om skandinaviske gjprkhumler av slekten Psithyrus. Liksom giprken
er avhengig av sine fugleverter, kan giprkhurnlene ikke klare seg uten hjelp fra andre
humler sorn de snylter hos. Av andre arbeider fra denne tiden mH o g d nevnes de nyttige bestemmelsestabellene om stikkeveps og
humler i serien "Norske Insekttabeller".
Humler er tross alt ikke alt her i verden,
og Astrid Lgken har trukket seg tilbake for
ogsd kunne dyrke andre interesser. Det
betyr ikke at hun glemmer entomologien,
som hun fortsatt vil arbeide rned i sitt hjemmekontor. Vi prnsker henne lykke ti1 i hennes
videre arbeid, og hlper at hun fortsatt vil
bidra rned kunnskap om de viktige sosiale
insektene.
Lauritz Somme

Hansen, L. 0. & Bergsmark, E. 1990.
Znsektlivet i og run& Miletjem. En undersakelse av insektfaunaen i og rundt MileQem, et eutrop tjem ved MjBndalen, Nedre
Eiker kommune, Buskerud Norsk Entomologisk forening avd Drammen. 43 s.
Denne rapporten viser ti1 et arbeide sorn forfatterne har gjort sorn et ledd i registreringen
av vlre gjenvaerende vitmarksomrider. I
forordet blir det saerlig pekt pH hvor dfirlig

det st& ti1 rned vAre ~Htrnarksodderblde i
Norge og i mellom-Europa og litt om grunnene ti1 dette. Det blir og& gitt et overslag
over hvor mange insekter det finnes i Norge,
og hvor mange av disse som enten direkte
eller indirekte er knyttet ti1 vbtmark.
Innledning og lokalitetsbeskrivelsen er
oversiktelig og grei. Videre har man tatt rned
litt historikk der Mde de geologiske prosesser og mennesklige aktiviteter er tatt med. S I
fprlger en fauna beskrivelse hvor de ved henvisninger ti1 tidligere undersprkelser, sier
hvor mange dike arter pattedyr og fugl sorn
er observert. De sier derimot ingen ting om
det finnes fisk i tjernet. Her blir det o g t
pekt pH hva sorn tidligere er utfprrt av insektundersprkelser og observasjoner (eller mangelen pH dette). Deretter en beskrivelse av
floraen, hvor de pHpeker at det skjer en
ytterligere gjengroing av tjernet.
SH fprlger et greit og oversiktelig "materide og metode" kapittel. Her er en bra redegjprrelse for de forskjellige metodene de har
benyttet, og hvilke insekttyper de fanger
OPP.
Selve resultatene er i form av en meget
ryddig artsliste. Her er det tatt rned litt generelt om hver gruppe samt endel kommentarer ti1 funnene. Hvert funn er spesifisert
rned dato, antall eksemplarer og navn pH
innsamler. Listen baerer lite preg av at forfatterne begge er sommerfuglspesialister.
Ti1 slutt folger en kort diskusjonsdel.
Her tar de for seg vannfaunaen, randsonen
og engene rundt hver for seg, og kommer
rned en analyse av resultatene fra det materialet sorn ble innsarnlet. Her gis noen betraktninger om o d d e t s egenart, og om hvordan
det best k r vernes.
Rapporten er et viktig og bra arbeide,
sorn anbefales for de sorn er spesielt interessert i vkmarksinsekter og problemer knyttet
ti1 vltmark og ferskvannssystemer. Den er
gratis og kan bestilles fra Norsk Entomologisk Forening, avd. Drammen v/Devegg
Ruud, Tornineborgveien 52,3011 Drammen.

Ole J. Wnnve

1 komplett sene av

INSEKT-NYTT
Obs! Dette er siste anledning ti1 H
fH Insekt-Nytt komplett!
Ny fnmerkekatalog:

NEF v/Jac. Fjelddalen

Dennis R. Hamel
6638 Fisher Ave., Falls Church,
VA 22046-1819, USA.
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Ammelding for Norsk Entomologisk Forening
12.12.1989 - 5.12.1990
I perioden har foreningen hatt falgende personer i ombud:

Styret:
Forrnann:
Nestformann:
Sekretser:
Kasserer:
Styremedlemmer:

Professor Karl Erik Zachariassen, Trondheim
Professor Sigmund Hagvar, As
Forsteamanuensis Trond Hofsvang, As
Kaare Aagaard, Trondheim
Arne Fjellberg, Tromso
Cand. mag. Fred Midtgaard, As
Cand. mag. Lars Ove Hansen, Drammen

Redaksjonen av Fauna norvegica Ser. B:
Forstekonsewator John 0. Solem, Trondheim
Redaktor:
Forstekonsewator Albert Lillehammer, Oslo
Medlemmer av
redaksjons
Konsewator Arne Nilssen, Tromso
Professor Ole A. Ssether, Bergen
kornitkn:
Redaktarer av Insecta Norvegiae:
Forstekonservator Lita Greve Jensen, Bergen
Cand. real. Trond Andersen, Bergen
Distributar:
Revisor:
Valgkomitk:

Jac. Fjelddalen, As
John 0. Solem, Trondheim
Forsteamanuensis Johan Andersen, Tromso
Forsker Reidar Mehl, Oslo

Norsk medlem i ddet i The Scandinavian Society of Entomology som
utgir Ent. Scand.:
Professor Lauritz Somrne, Oslo
Kontaktmann vedr. norske insektnavn:
Forsteamanuensis Trond Hofsvang, As
Redaksjonen av Insekt-Nytt:
Cand. mag. Lars Ove Hansen, Drammen
Redaktor:
Cand. scient. Espen Bergsrnark, Dramrnen
Medlemmer av
Cand. philol. 0istein Berg, Asker
redaksjonskornit6en:
Fotograf Devegg Ruud, Drammen

Verneutvalgets medlemmer:
Professor Sigmund Hligvar, As (formann)
Fag. ass. Torstein Kvamme, As
Cand. mag. Fred Midtgaard, As
h r e r Leif Aarvik, As
Lektor Tore R. Nielsen, Sandnes
Cand. real. Trond Andersen, Bergen
Fprrsteamanuensis Torstein Solhpry, Bergen
NEF's datautvalg:
Cand. scient. Yngvar Berg, Drammen
Cand. mag. Lars Ove Hansen, Drammen
Fag. ass. Torstein Kvamme, As
Fprrstelektor Bjarne Meidell, Bergen
Amanuensis Preben Ottesen, As
Cand. real. Dagfinn Refseth, Trondheim

Medlemstall pr. 5.12.1990:
292 norske og 33 utenlandske = 325
Styrem~ter:Det har vaert holdt 2 styremprter.
M~terlekskursjonerarrangert av hovedforeningen:
12.12.1989. Arsmate.
Lars Ove Hansen. Insektfaunaen pQgyene i midtre Oslofjord.
1.4.6.1990. NEFs pinseekskursjon. Trompry. Arrangprr var Agderlaget
(A-laget) ved Arne Flor.

/

Fauna norvegica Ser. B (Norwegian Journal of Entomology):
Vol. 37 no. 1 ble sendt ut i mars 1990
Vol. 37 no. 2 ble sendt ut i september 1990.
Styret i NEF har besprrget pakking og forsendelse for Q spare Norsk Zoologisk
Tidsskriftsentralfor unadvendige utgifter.
Insekt-Nytt:
&ang 14 hefte 4 utkom i januar 1990
&ang 15 hefte 1 utkom i mai 1990
&ang 15 hefte 2 utkom i september 1990
k g a n g 15 hefte 3 utkom i november 1990.

Verneutvalget:
Stotte ti1 verneplanen for barskog.
Nordiske natur-og m i l j ~ v e r n o r g s j o n ehenvendte
r
seg i mai 1990 ti1
Regjering og Storting ti1 stotte for den norske verneplanen for barskog. I brevet
fra NEF 8. mai 1990 uttrykkes stor bekymring over at den norske
milj@vernministerg C inn for et meget begrenset vern av norske barskogarealer.
Det vises ti1 at de foreslkte omrhder utgiprr en viktig del av vC natur-arv, og at
Brundtlandskornmisjonens kap. 6 sterkt fremhever betydningen av H bevare truet
natw og truete arter og samfunn.
Prosjekter 1990:
Yngvar Berg, Lars Ove Hansen: Kartlegging av sommerfuglfaunaen i deler av
Buskerud. Stattet med kr. 5000,<fra Miljovernavdelingen, Fylkesrnannen i
Buskerud.
Diverse:
Brosjyrer om entomologisk litteratur fra Apollo Boger, Danmark, har vaert sendt
ut ti1 foreningens medlemmer Cn gang. Apollo B0ger har betalt
meromkostningene i porto ved utsendelse.
Orientering om XXII Nordiske entomologm@te,Gprteborg 1991, ble sendt NEF's
medlemmer.
Foreningens tilstand:
Den prkonomiske fremtid for Fauna Norvegica Ser. B (Norwegian Journal of
Entomology) synes uklar pH litt lengre sikt, men utgivelsen for 1991 b0r kunne
gd som normalt.
Norsk Entomologisk Forening har vanskeligheter med rekrutteringen ti1
styreverv og ti1 redaksjonen i Insekt-Nytt. Medlemstilgangen stAr pH stedet hvil.

Referat fra Hrsm~teti NEF 6. desember 1990, Blindern:
1. Arsmelding og regnskap ble godkjent.
2. Valg. Folgende personer ble valgt:
Formann:
Sigmund HHgvar, As (ny)
Nestformann:
Johan Andersen, Tromspr (ny)
Sekretaer:
Trond Hofsvang, As (gienvalg)
Kasserer:
Preben Ottesen, As (ny)
Styremedlem:
Fred Midtgaard, As (gienvalg)

Kasserer ble valgt for ett C , for d komme i samsvar med lovene: "slik at
vekselsvis 3 og 4 gAr ut av styret hvert annet dr".

Medlernmer av redaksjonskomiteen i Fauna norvegica, Serie B:
Reidar Mehl, Oslo (ny)
Ole A. Saether, Bergen (gjenvalg)

3. Kontingenten ble vedtatt forhayet ti1 kr 130,- (kr 65,- for juniormedlemmer).
Deretter ble det holdt bokauksjon, og professor Lauritz S a m e holdt et
lysbildekheri om entomologiske opplevelser i Atlasfjellene og i Sierra Nevada.
Arsmatet ble avsluttet med "mini-julebord"

Trond Hofsvang
(sekretcer)
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Regnskap for Norsk Entomologisk Forening
1.12.1989 - 30.11.1990
Postgiro 30.11.1989
Kassabeholdning 30.11.1989

kr.
kr.

Kontingent
Salg av saertrykk
Driftsstotte fra Miljoverndepartementet
Prosjektstotte
Overskudd fra Nordisk
Entomologm0te 1988
Porto, innbetalt ved salg av
saertrykk
Porto, @ktfrimerkekasse
Renteinntekter

kr. 31930,OO
kr. 6687,90

7164,69
151,50

kr.
kr.

15o00,OO
11o00,OO

kr.

31599

Kr.
Kr.
kr.

1199,40
237,20
362,92
kr.

Portoutgifter
Utgifter ti1 Fauna now.
1989 og 1990 Argangene
Utgifter ti1 Insekt-Nytt
Trykking av saertrykk
Rekvisita
Prosjektstotte, utbet.
Sum pr. 30.1 1.1990
Bal. kassabeh. 30.11.1990
Bal. postgiro 30.11.1990

5542,OO

kr. 28015,OO
kr. 20400,OO
kr.
1950,OO
kr. 1152,20
kr. 11ooo,00
kr.

76893,51

kr.

68059,20

kr.
kr.

388,70
8445,61

Trondheim, den 3.12.1990

Revidert, Trondheim, 4.12.1990

Kaare Aagaard
(kasserer)

John 0 . Solem
(revisor)

Larvik Insekt Klubb (L.I.K.):
Aktiviteten i L.I.K. var i 1990 passe stor p i
fangstsiden, med en rekke stgrre og mindre
utflukter. Tre av med-

@

MusBplass 3, 5027 Bergen-Universitet (nytt
postnummer).

Lita Greve Jensen

NEFs pinseekskurlemmene
deltok pH

sjon p i Tromdya i 3
dager. M~tevirksomheten gikk ned med
L. 1.K.
bare 3 mgteinnkallinger, men med mange tilfeldige sarnmenkomster. Medlemstallet
er stabilt med 11.

Bjornar Borgersen

Jseren entomologklubb:
Vi har dArlige nyheter fra Rogaland denne
gang. Jaren entomologklubb har bare hatt
ett mgte i 1990, nemlig Csmgtet den 22.
februar. Bare 7 medlemmer mgtte opp, hvorav alle var faste mgtedeltakere.
Siden klubben ikke har klart A fange opp
tilstrekkelig med nye medlemmer, ti1 tross
for flere utstillinger og annen PR, ble det
besluttet i legge foreningsarbeidet p i is
(eller mdlkuler. ..) inntil videre. Meningen
var H arrangere en fellestur eller annet i lgpet
av sommeren. Dette har dessverre ikke blitt
noe av.
Den lave entomologiske interessen skyldes kanskje at insekter er generelt fAtallig i
omridet, som fglge av klima og szrlig mye
oppdyrket mark. I tillegg har tre aktive
medlernrner falt ut i lgpet av kort tid.
Da o g d undertegnede flytter fra fylket,
vil kontaktpersonen og materialforvalter
vzre Ommund Bakkevold, Asperholmen 1,
4300 Sandnes (04- 62 52 09).

Entomologisk klubb, Bergen:
Klubben er ikke formelt organisert. Arild
FjeldsQ og Lita Greve Jensen har arrangert
det ene mgtet som ble holdt i 1990.
3. april holdt Eva Dybwad og Torunn
Vige to innlegg under felles tittel: "Integrert
bekjempning i frukthager i Hardanger".
Arbeidet har vart utrfgrt ti1 cand. scient.graden, og gjelder biologien hos to rovteger
i slektene Anthocoris og Malacocoris. Feltarbeidet var foretatt ved Fors@ksstasjoneni
Lofthus gjennom sommeren 1990.
Klubben selger fortsatt insektsdler ti1
Jan Arne Stenlokk
skoler og enkeltpersoner, og det drives endel
veiledning om insektfangst og preparering
for skoleelever. Here skoleklasser har ogsi
vart pA omvisning i Entomologisk sarnling i Norsk Entomologisk Forening, avd.
Oslo og Akershus (NEFOA):
1990.
Klubbens gkonomi har av spesielle Fglgende mgter og ekskursjoner har vart
grunner vart vesentlig bedre enn vanlig, og avholdt:
det ble derfor gitt en gave p i kr. 1000,- ti1 10.1: Insekt- og middfaunaen p i mennesket.
Reidar Mehl. 13 frarnmgtte.
Norsk Entomologisk Forenings Fond.
Klubbens adresse er som for: Entomolo- 7.2: Omvisning i Insekt-magasinene p i Zoologisk Museum. Jan Emil Raastad. 16
gisk Klubb, c/o Lita Greve Jensen, Zooframmgtte.
logisk Museum, Universitetet i Bergen,

7.3: Apen kveld (tips m.h.t. utstyr, litteratur
og innsamlingsmetoder). 11 frammdtte.
4.4: Tilpasninger hos insekter ti1 hdyfjellets
mil@. Lauritz Sdmme. 12 frammotte.
25.-27.5: Ekskursjon ti1 Tredalen pH Hvaler.
Ekskursjonsledere: Heimo Poyhonen og
Bjdrn Fjellstad. 7 frammdtte.
5. 9: Sommerens fangst. 7 frammdtte.
3.10: Sommerfuglfaunaen p l Tromdya.
Sigurd Bakke. 10 frammdtte.
7.11: Norges ddgnfluer. Systematikk og
levesett. John Brittain. 10 frammdtte.
5.12: NEFs bokauksjon, 1. dag. Auksjonanus: Lars Ove Hansen. 14 frammotte.
Foreningens styre:
Preben Ottesen (formann)
Morten Falck (kasserer)
Bjdrn Fjellstad (styremedlem)
Heimo Poyhonen (styremedlem).
f

Foreningens medlemsliste viste seg ved
overtagelsen i 1990 H vrere foreldet, rned
mange feil adresser. Den er n l oppdatert
etter NEFs liste og lagt inn pH data. Vi har i
dyeblikket 93 personer pH listen sorn har
betalt i fjor ogleller i lr, og sorn vi regner
sorn medlemmer. De sorn ikke har betalt de
to siste t er strdket. Ca. 314 av vCe medlemmer er ogsl medlem av hovedforeningen
(NEF).

Preben Ottesen
@stfoldEntomologiske Forening:
0stfoldforeningen har for tiden ca. 20
voksne medlemrner og 5-6 juniorer.
Dessverre gjdr nok den geografiske
spredning sitt ti1 at sarnlingene sjelden har
mer enn 7-8 deltakere, men hver jobber rned
sitt, og det er ofte god kontakt mellom de
forskjellige enkeltmedlemmene.
Det ble i ldpet av Hret arrangert fire
mdter og fire turer, to av disse ti1 Bdensaetra
i Aremark kommune, der vi hHper H komme
i gang rned et prosjekt. Insektfaunaen i
o d d e t 94 fH medlemmer sorn det vi har, er
det naturlig at ikke alle insektordener dekkes

- de fleste av medlemmene er mest interessert i biller og sommerfugler. Derfor har vi
forsdkt H bygge opp et kontaktnett sorn kan
hjelpe oss rned bestemmelse av andre
ordener, og dette har allerede gitt resultater:
Fra "fluefolket" har vi fHtt beskjed om to
nyfunn for Norge i det materialet sorn
foreldpig er oversendt fra oss. 0stfold har
fortsatt mye spennende H by PA.

Thor Jan Olsen
DrammenslageVNEF
Nok et t er gHtt for Drarnrnenslaget og vi
har holdt ruta ogsl i 1990. P l Csmdtet ble
fdlgende styre valgt uten innsigelser:
Devegg Ruud (formann)
Per Tallaksrud (kasserer) ny
Espen Bergslund (sekrekr)
26.3: Sven Bertil Kvinge fra Birdkterlaget,
fortalte om bier og det ble en
begivenhetsrik kveld.
28.4: Ekskursjon ti1 Brageneslsen for
innsamlig rned tanke pH naturhus pH
Spiralen.
25-26.5: Kjempetur ti1 Sandefjord. Arve
Sommerro innlosjerte oss pH hytta si,
men mesteparten av natta gikk rned pA
Yxenoy helt Ute i havgapet. Praktfult
vrer men natta litt kald sH nattfangsten
ble litt mager.
7.9: Etter tradisjonen startet vi opp rned
nattlokking pH hytta ti1 Audun Jahren
ved Filtvedt, Hurum. Det ble en
vellykket tur og vi ble enige om H gjenta
turen ti1 v t e n 1991.
15.10: Sommerens fangst: Alltid et artig
mdte og denne gangen kom det frem
flere opplysninger om nesten nye lokaliteter p i Apollo. I hvertfall lenge siden
de var sett der.
12.1 1: Reidar Mehl: Den sorn ikke klodde
rundt pH hele kroppen etter dette foredraget mH ha sovet. Det er utrolig hvilke
nisjer insekter Marer H leve pH.
10.12: Julemdtet:. Nok et tradisjonsmdte

med god mat og drikke, utlodding og
video om insekter.
4.2: Arsm~te:Gjenvalg pti alle personer.
Spesielt gledelig er okonomien, s4 vi ble
enige om H k j ~ p einn tilleggsutstyr for
mikroskopet v h t nemlig 2x linse. Vi har
o g d bestilt 30 000 niler + at vi har

kjopt inn en del utstyr for salg . Siste del
av kvelden gikk ti1 Jogeir Stokkland om
barskogsvern og dermed ogsH mange
&bare insektarter.

11--certain species of butterfliesmay have been able to alter their
feeding habits over a period of years in situations where the original
larval food plant, for one reason or another; became unobtainable."

Devegg Ruud

Rettledning for bidragsytere:
Manuskripter m i vzre feilfrie, men enkelte overstrykninger og rettelser godkjennes sHfremt de er
tydelige. BHde maskin- og hhdskrevne artikler godtas. Redaksjonen benytter databehandling i det
rcdaksjonelle arbeidet, og vi oppfordrer skribenter
ti1 & sende inn manuskripter p i disketter, Macintosh- eller IBM-kompatible, hvis dette er mulig.
Send i alle tilfeller med en utskrift av artikkelen.
Insekt-Nytts populzervitenskapelige hovedartikler struktureres som folger: 1) Overskrift; 2) Forfat feren(e)snuvn; 3) Artikkelen, gjeme innledet med en
kort tekst som fanger leserens oppmerksomhet og
som trvkkes med halvfete tvper. S ~ l i thovedteksten
t
Opp
mellomtitler. B
~
~
P
~
I.eks. Tra malurt ti1 tusenfryd" istedenfor "Nzringsplanter";4) Evt. takk ti1 medhjel~ere;5) Litkraur
lisle; 6) Forf&kren(e)s adresse(r); 7)Bi1ledtek.m
og 8) Evt. tabeller.
Alle disse punktene bnfOlge rett etter hverandre i manus. Latinske navn understrekes. Send
bare ett eksemplar av manus. Bruk fomvrig tidligere
nummer av Insekt-Nytt som eksempel.

-

Illustrasjoner. Vi oppfordrer bidragsytere ti1 H
legge ved fotografier og tegninger. Insekt-Nytt settes
opp i A4-format. Tegninger, figurer og tabeller b r
derfor innleveres ferdige ti1 i klistres inn i bladet,
tilpasset 8,9 cm bredde for t n spalte, eller 18,4 cm
over to spalter. Dette vil spare redaksjonen for bide
tid og penger, men vi kan forminske dersom det er
umulig 5 levere de onskede formater. Fotografier
innleveres uavhengig av spaltebreddene, men send
ikke svadhvit fotos som er vesentlig mindre enn
den planlagte storrelse i bladet. Farge-dias kan innleveres, men svadhvitt bilder gir best kvalitet. Store
tabeller bp,r innleveres ferdige ti1 trykk (altsl som
illustrasioner).
Komektur.
P
~ Forfattere
~
~
storre
~
artikler vil f& ti]sendt et eksemplar for retting av trykkfeil. Det mi
sendes til bake
redaksjonen senest et par dager
etter at man mottar det, Store endringer manuskri~tetgodtas ikke' Korrektur
smH
0g
"Otiser
redaksJonen'
Forfattere av swrre artikler vil fH tilsendt 5 eksemplarer av bladet.
2
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Norsk Entomologisk Forening
Postboks 70,1432 As-NLH.
Postgiro: 0806 5440920, Gustav Vigelands vel32,0274 Oslo 2
Styret:
Formam: Sigmund HHgvar, Postboks 14,1432 AS-NLH (09-948451).
Nestformam: Johan Andersen, Univ. i Tromser, Postboks 3085 Guleng, 9001 Tromso.
Sekreter: Trond Hofsvang, Postboks 70, 1432 As-NLH (09-949423).
Kasserer: Preben Ottesen, Gustav Vtgelands vet32,0274 Oslo 2.
Styremedlemmer: Fred Mldtgaard, Parallellen 19 A, 1430 As (09-942357); Arne Fjellberg, Gonve~en
38,3145 Tj0me (033-91724); Lars Ove Hansen, Sparavollen 23,3021 Drammen (024G0034).
Distributw: (Salg av trykksaker fra NEF). Jac. Fjelddalen, Postboks 70, 1432 As-NLH.
Kontaktpersoner for de forskjellige insektgru per:
Teger: Slgmund H i var, Postboks 14, 1412 1s-NLH (09-948451). Bladlus: Chrtstian Stenseth,
P a t b o b 70, 1432 is-NLH (09-949441). Sommer/ugler: Lars Ove Hansen, Sparavollen 23, 3021
Drammen (02-600034). Tovinger: Tore R. Nielsen, Sandvedhagen 8, 4300 Sandnes (04-667767).
Biller: Torstein Kvamme, NISK, Postboks 61, 1432 As-NLH (09-94%93). hevinger: Fred Midtgaard,
Parallellen 19A, 1430 As (09-942357). Andre grupperlgenerelle sp@rsndl:Trond Hofsvang, Postboks
70, 1432 As-NLH (09-949423).
Lokalforeninger i NEF:
Tram@ entomologiske klubb, vlAme Ntlssen, Tromso museum, 9000 Tromso.
NEFITr@ndelagsgruppa,v1Oddvar Hanssen, NINA, 7004 Trondhe~m.
Entomologisk klubb i Bergen, v/Ltta Greve Jensen, h l . Museum, Untversitetet I Bergen, MusCplass 3,
5027 Bergen-Un~versitet.
Jmen entomologklubb, vIOmmund Bakkevold, Asperholmen 1,4300 Sandnes.
Larvik Inrekt Klubb, v/Bjomar Borgersen, Gonv. 61 B, 3260 @streHalsen.
DrammenslagetlNEF, vlDevegg Ruud, Tomtneborgv. 52,3011 Drammen.
Numedal Inrektregistrering vIBj0rn A. Sagvolden, Postboks 30,3626 Rollag.
NEF avd. Oslo & Akershus, v1Preben Ottesen, Gustav Vtgelands vet32.0274 Oslo.
0stfold entomologiskeforening, vIThor Jan Olsen, Postboks 1062 Valaskjold, 1701 Sarpsborg.
Agderlaget, vIArne Flor, G. Knudsens vet36,4815 Saltrod.

ZOOM 2000

Nytt stereomikroskop med zoom fra 7x ti1 30x eller 1 0 . 5 ~ti1
45x,med innebygget halogenlampe for piilys og gjennomlys
hver for seg eller samtidig.
Midt i blinken for deg!

-

Og prisen? Meget gunstig dette har du penger til!
For flere opplysninger, kontakt

@ WILD LElTZ AS
0stre Aker vei 206 F. Boks 48 - Veitvet. 05 18 Oslo 5.
Tlf. 02/25 22 70. Telefax 02/1632 32.

