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REDAKSJONELT

Wenger vi et entomologisk fagtidsskrift i dette land?
J a sd er det pd'n igjen! Hdper det har vart
en spennende sommer for d i e entomologer.
Mange har sikkert en rekke interessante
resultater A vise til. Enkelte er kanskje ogsd i
full gang med A forberede artikler ti1 Fauna
norvegica Serie B, men dette kan vise seg d
vaere bortkastet. Skjebnen ti1 Fauna norvegica Serie B har i en tid vart noe uviss. Det
eksisterer en fare for at den ptkonorniske
stotten forsvinner. Det kan bety at vi ikke
lenger vil fd et faglig norsk tidsskrift. Hva
vil sA dette medfcdre? Det er jo pd det rene at
vi trenger et faglig entomologisk tidsskrift i
dette land.
Som alle entomologer er klar over, er
kanskje insektene den storste gruppen av
alle flercellede organismer i dette land og i
verden forovrig. De finnes stort sett overalt,
og spiller en meget sentral rolle i alle typer
av terrestre biologiske systemer. Kort sagt sA
ville verden stoppe opp hvis insektene forsvant.

Insektfaunaen i Norge er langt fra tilstrekkelig underscdkt. Mye gjenstdr innen visse
grupper, som Hymenoptera og Diptera. Men
selv innen de mer attraktive sarnler-ordener
som Lepideoptera og Coleoptera er det en
god del uployd mark igjen. Videre finnes det
mange ubesvarte spcdrsmdl angdende insekters betydning i stcdrre sammenhenger. Hvordan pdvirker insekter i ulike habitater hverandre og andre organismer - det vare seg
planter eller dyr? Andre cdkologiske problemstillinger er hvorledes insekter knyttet
ti1 et okosystem reagerer pd forandringer
skapt av mennesket, eksempelvis flatehugst
innen skogbruket. Kort og godt er oppgavene mange, og behovet stort for entomologisk forskning.
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Men forskningen er relativt verdilc hvis
resultatene fra den ikke gjares tilgjengelige
for andre. Med andre ord mH de publiseres.
Det ville vaere helt tragikomisk om det ikke
fantes et norsk faglig tidsskrift A publisere
slike resultater i. Resultater som normalt
ville bli publisert i et slikt tidsskrift, ville
dermed bli forsokt publisert i et utenlandsk,
f. eks. et annet nordisk tidsskrift.
For det farste vil tilgjengeligheten ti1
disse artiklene trolig bli &rligere, noe som
vil medfore at det kan bli vanskeligere
holde seg ajour med det som skjer innen feltet. Dessuten vil artikler bli spredt over
mange flere tidsskrift. For det andre er det
ikke sikkert at det som lar seg publisere,
kanskje spesielt faunistiske ting, like lett lar
seg publisere i et utenlandsk tidsskrift. Og
for det tredje vil en mange1 av et faglig tidsskrift virkelig plassere Norge som et u-land
pH den entomologiske skala. I disse tider
hvor bio-diversitet og kartlegging av arter er
blitt et viktig punkt. Ja, faktisk er det land
som vi gjerne betrakter som u-land som har
satt i gang egne bio-diversitet programmer.
Det kan raskt bli nesten flaut A kalle seg
entomolog og vaere fra Norge.
Farst og fremst er det viktig H bevare
Fauna norvegica Serie B. Men i annen
omgang kan det vaere nadvendig H se pH
tidsskriftet som helhet. Det kan tenkes at det
ville vaere lurt H gjore om hele tidsskriftet, f.
eks. gi det den profilen som det gamle Norsk
Entomologisk Tidsskrift hadde, og gjerne
gjeninnfore navnet.
Vel, dette er ting som fremtiden vil gi
svar pA, men konklusjonen blir at vi mA ha et
entomologisk fagtidsskrift i dette land. I
dette nunnneret finnes for avrig noen innlegg rned flere synspunkter pH saken.
Insekr-Nytt har planer om utgivelse av et
dobbelt tema-nummer ti1 slutt i Hr. Ternaet
vil vzre det sarnrne som nr. 2/3-1984 (innsamling og preparering av insekter). Dette
kan kanskje synes, i hvert fall for en del
garnle medlemmer, noe unodvendig. Men
saken er den at det gamle nummeret nA er

svaert vanskelig H f talc i, sarntidig som det
er veldig etterspurt.
Tiden har gltt, og nye ting har kommet
til, slik at det forhApentligvis vil vaere ting
her bide for nye og garnle entomologer.
Det er vHrt hip at et slikt nummer vil
kunne bli en stimulans ti1 en del folk om 5
begynne og interessere seg for insekter, f.
eks. elever pH gymnasnivd med oppgave 5
lage objektsamling ti1 biologifaget.
Hvis noen av leserne har noen idBer og
synspunkter pH dette, harer vi gjerne fra
dere.

Formannen har ordet
Direktoratet for naturforvaltning tar insektenes
mangfold p i alvor
Under det Norske Entornologmotet p l
Kongsvoll i vlres bebudet gystein Storkersen at Direktoratet for naturforvaltning ville
utgi en <<rodlisten over truede insektarter.
NH ligger listen pb bordet, som en del av
rapporten <<Truedearter i Norge. Norwegian
Red List, (DN-rapport 1992 - 6).
Selv om det p i Kongsvoll-motet ble uttrykt bekymring for hvorvidt kunnskapen
var god nok for d lage slike lister over insekter, mener jeg vi m l gratulere Direktoratet
rned rapporten slik den n l foreligger. Det
sies uttrykkelig i forordet at dette er et f@rste
fms!cg,og at det vil vaere et sterkt behov for
H oppdatere rapporten etter hvert som kunnskapene oker.
I innledningen slls det fast at ccDet bor
Rapporten er egentlig historisk. For tas sikte pH A lage en landsplan for bevaring
forste gang i Norge er insektene <<anerkjenb> av truete arter~.Her nevnes ulike strategier,
som verneobjekter p l lik linje rned andre blde vern etter natuwernloven, regulering ti1
dyregrupper. Store deler av rapporten fylles natuwernornride i kornrnuneplanen og prinettopp rned lange lister over insektarter, vate avtaler.
Norsk Entomologisk Forening har i ca.
som jo utgjor 314 av norges dyrearter. PA
samrne mite er de <<lavere>>
plantegrupper 20 H arbeidet for at insektene, selve hovedtrukket inn, d.v.s. sopp, lav og moser. Disse parten av det biologiske mangfoldet, m l
utgior 314 av norges plantearter. Ogsl for trekkes inn i vernearbeidet. Gjennom tilbotanikerne m l rapporten vare et gledelig skudd ti1 prosjekter har Miljoverndeparsignal pH vemefronten.
tementet og Direktoratet for naturforvaltning
Jeg skal ikke kornrnentere arter og detal- stottet foreningen i en del H i kartleggingen
jer, - dette vil hver enkelt spesialist kunne ta av truete insekter og deres biotoper. Senest i
kgtid ti1 separat. ~ i m e l i ~ veri sdet bare de l r har vi mottatt tilskudd for l lage den
ccgodt k j e n t e ~gruppene som er tatt rned i forste katalogen over verneverdige insektfgrste omgang. Det viktigste rned rapporten lokaliteter.
er de signaler som gis vedrorende det konDet er svaert gledelig at Direktoratet n l
krete vernearbeidet for insektfaunaen. Her uttrykker en 6 klar vilje ti1 H bevare insektegis det tilkjenne en klar vilje ti1 i bevare nes mangfold. Norge har lenge vaert det
rnangfoldet for ettertiden:
eneste nordiske land som ikke har vemet
Blde i forordet .og i omtalen av den noen lokaliteter ut fra insektfaunaen. - Og vi
enkelte gruppe presiseres at listenes hoved- anbefaler fremdeles at man lar gjennomverdi er l peile inn de naturtyper og biotoper bruddet skje ved at man verner den konfliktfrie Gronisen i Alta kornmune, rned en enesom de truete artene er avhengige av.

stAende fauna av nordlige og arktiske sommerfuglarter.
En naturlig fremdriftsplan for vern av truete
insekter ville vaere:
1. Vern av GronAsen som naturreservat.
Dette er en god ccflaggsakw for insekt-vernet.
2. Etablering av en rekke naturreservater
basert p l den katalogen som snart foreligger.
De slbare, artsrike biotopene langs Oslofjorden bor prioriteres og innlemmes i den
spesielle verneplanen for denne regionen
som er ur.der utarbeidelse.
3. De lokalt verneverdige omrMene bor
sikres gjennom kornmunal arealplanlegging
og private avtaler.
4. PA lirlje med Sverige opparbeides en
<<Databankover truete artern, der all kunnskap om arteries status, utbredelse og biotoper holdes ajour.
5. @ktinrisats i kartleggingen av truete arters
biotoper og lokaliteter.

I l er de:: ellers skjedd en grunnlovsendring
som er historisk i denne sammenheng: Bevaring av biologisk mangfold er nedfelt som
et grunnleggende prinsipp. I paragraf 1lob
heter det nl: <<Enhverhar Ret ti1 et Milieu
som sikrer Sundhed og ti1 en Natur hvis Produktionsawne og Mangfold bevares, (vedtatt ved kgl. res. av 19.juni 1992).
AltsA: Vi gratulerer Direktoratet for naturforvaltning og ser fram ti1 et fruktbart
sarnarbeid i den praktiske oppfolgingen. Den
katalogen foreningen arbeider med er i virkeligheteil det forste skrittet i en landsplan
for bevar~ngav truete insekter. Det er bare
gjennom .fern av &at de truete artene
kan bevare sine livsbetingelser.

Sigmund Hdgvar
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Fluefamilien Pallopteridae, artsfattig og ganske spennende
Lita Greve

D

et er fremdeles mange insektgrupper
som er lite undersokt i Norge.
Saerlig innenfor de to store ordenene tovinger og Hrevinger gjenstiir det mye I
giore. Her folger en oversikt over den
artsfattige fluefamilien Pallopteridae som
ennh ikke har fItt noe norsk navn.
Ordenen Diptera, cctovingene,, inneholder
alle de crekte, fluene. Fluer fra mange familier ligner innbyrdes, b1.a. har de fleste
norske fluearter helt klare eller hyaline
vinger. Det finnes imidlertid arter rned flekker, b h d eller annet monster p i vingene, og
en ivrig insektsarnler vil for eiler siden fange
noen slike fluer.
Forfatteren har gjennom f e n e sarlig
samlet p i fluer rned fargemonster pH vingene, og dette har resultert i kontakt rned flere
interessante flue-grupper. Det vanlige er at
noen f2i arter eller slekter innenfor en familie
har monstrete vinger slik vi finner det innenfor familien Sciomyzidae. I denne familien
er slekter som f.eks. Trypetoptera og Coremacera lett gjenkjennelige p i markerte
vingemonstre. I familien bhdfluer (Tephritidae) er forholdet motsatt, nesten alle arter
har et eller annet vingemonster, bortsett fra
noen fH arter rned hyaline vinger. V t fauna
teller ogsH noen fA flue-familier som flekkfluer (Otitidae) hvor alle arter har vingemonster.
For en tid tilbake ble jeg oppmerksom
p i en flue-familie hvor vingene hadde et
markert og innbyrdes sett ganske likt fargemdnster. Gruppen er en artsfattig familie
rned det latinske navnet Pallopteridae; noe
norsk navn har den ikke. Det er forovrig
mange insekter i norsk fauna som mangler

norske navnltrivialnavn, s i det var ikke s i
spesielt.
Det er egentlig rart at pallopterene har
fort en slik anonym tilvarelse. De er slett
ikke s i mikroskopiske av storrelse, kroppslengden er 4 ti1 5 mrn, eller omtrent like
store som de fluene som surrer rundt oss en
varm sornmerdag om vi plukker blibar i
skogen. Flere arter forer heller ikke en sarlig skjult eller merkelig tilvzrelse. P i fine
dager kan de voksne fluene kose seg i solen,
ofte sittende p i blomstene av tistler og
skjermplanter. Det markante vingemonsteret
(fig. 1) er lett i se, og det er derfor pussig at
pallopterene ikke er mer omtalt e m tilfellet
er.
De eldre norske insektforskerne oversi
dem nH ikke. Hele seks arter er omtalt i
Siebkes store liste over norske tovinger fra
1877. Deler av Siebkes store materiale er
fremdeles i samlingene ti1 Zoologisk Museum, Universitetet i Oslo. V. Storm nevner
arter fra Sor-Trondelag (1898), men Storms
materiale er for det meste borte og kan derfor ikke kontrolleres. Det eldste funnet fra
Norge er vel Bohemans funn av arten Palloptera ambusta fra Dovre, omtalt av Zetterstedt i 1838.
Her passer det rned en litt noyere beskrivelse: Pallopterene har litt brede og flatere
hoder enn de fleste fluer og har ofte en lys
pudring p i deler av fjes og panne. Pudringen
forsvinner p i sprit-materiale. Det finnes bare
Cn kraftig borste over @yetmot oyekanten,
en &kalt orbitalborste (ors), se pil, fig. 2
overst, og den er bakoverboyet. Antennene
er av vanlig treleddet type, og siste ledd er
avrundet rned en folerborste (arista) rned
korte hAr. Fnsett~ynenccr store og rl~tldcog

i tillegg er det tre punktoyne. PH ryggsiden
baerer mellomkroppen flere par velutviklete
borster. De s&alte dorsosentralbc5rstene (dc)
sorn stAr langs midtlinjen opptrer i forskjellig parantall i de to underfamiliene. Bakkroppen er forholdsvis lang. Det hannlige
paningsorgan ligger opprullet i en spiral, og
hunnene har et eggleggingsror av teleskoptype.
Tilsvarende utforming av genitalia finner vi i flere beslektede familier, f.eks. Otitidae og Lonchaeidae, aLansefluer>>.Detaljene i genitalia er viktige i systematisk sarnmenheng, men vil ikke bli tatt opp her.
Vinger og bein hos pallopterene er utformet sorn hos fluer flest og Hrene i vingene er
ogsH av en vanlig type. Vingenes fargemonster er derimot markant og innbyrdes likt
hos de fleste artene. Langs forkant av vingene gHr et morkt b h d . Det begynner enten
helt inne ved vingefestet, eller der hvor subcosta munner i vingekanten, se fig. 1. BAndet
kan ha brudd hos noen arter. Flekkene pH
fremre og bakre tverribbe kan tenkes sorn
deler av et redusert bHnd fra munningen av
subcosta i forvingen og skrbtt bakover
vingen, se fig. 1.
Variasjonen innenfor gruppen gHr fra et
helt, bedt bind langs forkant av vingen og
tydelige flekker pH bHde fremre og bakre
tverribbe, ti1 en utydelig spiss-flekk og ingen
flekker pH tverribbene. Det finnes dessverre
o g d noen ytterst fH pallopterer sorn er helt
uten vingemerker. Skandinaviske arter uten
vingemonster tilhorer et vanskelig artskompleks sorn ennH ikke er skikkelig utredet.
I tillegg ti1 arter i underfamilien Pallopterinae, finnes det ogsH en representant for
underfamilien Eurygnathomyiinae her i landet. Artene i Eurygnathomyiinae har kraftige
tagger langs vingenes fremkant slik vi finner
det helt andre fluefamilier sorn f.eks.
cesumpfluer>>,Heleomyzidae, og videre har
denne underfamilien seks par dorsosentralbarster p?i mellomkroppen mot fire par hos
Pallopterinae. Den ene arten, Eurygnathomyia bicolor (Zetterstedt), er meget sjelden i
Norge.

Figur 1. Vingemonsteret ti1 pallopterene.

Det svenske navnet pH Pallopterene er
ccprickflugor>>.
Hugo Andersson skrev i 1990
en god oversikt over familien i Sverige med
utbredelsen av de svenske artene samt en
bestemmelsesn@kkel.Hans arbeid er meget
viktig for videre arbeide med denne familien
i Skandinavia, og han nevner ogsH funn fra
Norge. Jeg vil likevel ikke foresld ccprikkfluem sorn norsk navn for familien. De store
flekkene pH tverribbene er ikke prikk-lignende og c<flekkfluer>>
hadde vzrt et bedre
navn. c<flekkflue>>-navnet
er imidlertid nyttet
pH farnilien Otitidae. ccbAndfluer>>
er et annet
navn sorn kunne henvist ti1 det brede forkantbindet, men bHndfluer er norsk navn pH
familien Tephritidae. Et navn sorn ccvingeforkantbbndfluer>>ville vaere sire korrekt,
men er selvfolgelig helt uspiselig. Det stHr
derfor Hpent 5 komme med gode forslag!

Figur 2.0verst en skisse av hodet ti1 en Palloptera.
Pilene visere orbitalMrstene (ors). Nederst spissen
av egglegger hos to arter. Bredden kan alt& variere
mye.
Det er mye som er uklart eller dirlig
undersakt nHr det gjelder biologien hos Pallovterene. Voksne individer finner en lettest
i &cogkanter og p i enger om en kikker etter
p i blomstene av skjermplanter som slake og
kvann, eller pH tistler av slektene Carlina og
Cirsium. Larvene av flere arter lever i
blomsterhodene av disse tistlene som fluene
oppsaker, b1.a. for legge egg. Martinek
(1977) omtaler familien fra Tsjekkoslovakia
og forteller her om de arter hvor larvene er
kjent. De fleste artene har larver som lever
som rovdyr, og noen arter har larver som
lever av sopp eller som saprofager. Det finnes litteraturopplysninger som tyder p i at

noen larver ogsi kan nyttegjare seg friskt
plantemateriale.
To arter som er kjent fra Norge, F! modesta (Meigen, 1830) og F! umbellatarum
(Fabricius, 1775), lever i blomsterhodene av
tistler. De omtales b1.a. i den artige britiske
serien <<Naturalist'sHandbooks, (Bind 4).
Forfatter av dette bindet er Margaret Redfern (1983).
PA forsommeren legger de voksne fluene
eggene sine i tistelknoppene. Her klekkes
larvene og de sml larvene g C p i aktiv jakt
etter andre insektlarver som lever s a m e
sted. Blant annet spiser de bindfluelarver
som lever pH tistelfraanlegg. Ferdig utviklete
palloptere larver kryper ut av blomsterhodene, slipper seg ned p i bakken og forpupper seg der. Puppen ligger i jorden over vinteren og klekkes neste v k F! modesta og P.
umbellatarum regnes derfor med i den egne
insektfaunaen som er knyttet ti1 tistler.
Larvene av andre ~allo~tera-arter
lever
under barken av forskjellige bar - og lavtraer.
Fluelarvene g t p i jakt i gangsystemene som
er gnaget av forskjellige billelarver og her
angriper de og spiser billelarvene. Palloptera usta er Bn art i norsk fauna hvor larvene
lever slik. Rovlarvene som spiser skadelige
billelarver m i selvfalgelig betraktes som
nyttedyr, og Martinek (1977) viser ti1 litteratur hvor det nevnes at Palloptera-larver
sammen med larver av fluefamilien Lonchaeidae kan sli ned starre angrep av barkebiller. Palloptera-larver er ikke rapportert som
skadeinsekter, men det kjennes arter hvor
larvene lever i forskjellige gressorter.
Om vi n i vender tilbake ti1 det manglende norske navnet kunne et mulig navneforslag med bakgrunn i larvenes biologi bli
abhdrovfluer>>eller c<flekkrovfluer~?
Det finnes flere metoder for i fange pallopterer. Den enkleste er nok ved hjelp av et
vanlig insektnett. Tidsperioden fra juni og ut
i august gir gode muligheter for voksne individer. Permanente insektfeller som f.eks.
malaise-telt har vist seg i vare effektive.
Flere arter er ogsH hyppig representert i lys-
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viser hoy aktivitet ogsi ved lav lys-intensitet
om morgenen og kvelden. De dukker ogsl
stundom opp innendors, antagelig lurt inn av
lyskilder ved lpne dorer 0.1.
Utbredelsen av de norske artene vil bli
noyere omtalt senere. De fleste norske
artene fimes utbredt i Norge s@r for Dovre.
Here er ogsl kjent fra midt-Norge, men f l
fra vlre nordligste fylker. De fleste finner vi
ogsH bare i lavlandet.
Familien Pallopteridae er representert i
Europa med rundt 25 arter. Familien inneholder heller ikke mange arter ellers i verden. Litteraturlisten har med noen av de viktigste, nyere arbeider om Nord-Europas
Palloptera-fauna, men alle artiklene er ikke
direkte sitert i denne artikkelen.
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iodiversitet, naturens mangfold av
arter av planter, dyr og mikroorganismer, er den viktigste komponenten for
funksjonen av verdens ~kosystemerog for
stabiliteten ti1 disse. I det siste ti-lret har
debatten saerlig vaert fokusert pH antall
invertebrater etter at Erwin kom med sitt
utspill. Erwin (1982) beregnet at antall
arter av ledd-dyr p l jorda var 30 millioner. Han baserte sitt estimat pH studier
av artropoder i trekronene i Panama.
Dette enorme antallet er senere blitt betegnet som ubak pH en konvoluttu - beregning (Holloway & Stork 1991).
En ting er usikkerheten rundt antall arter p i
jorda, mer betenkelig er at artenes biologi er
lite kartlagt. Spesielt for insektene er biologien ti1 de artene som er beskrevet pr. i dag,
ukjent for et urovekkende stort flertall. Det
som skal referes i denne artikkelen, bygger
pH to nylig avholdte symposier: <The First
Workshop on The Ecological Foundations of
Sustainable Agriculture. Importance of Biodiversity among Invertebrates and Microorganisms>>,London, 26-27 July 1990 (Hawksworth 1991) og <<Diversityand Dynamics
of North American Insect and Arachnid
Fauna, I and 1 1 ~ Annual
.
meeting of the
Entomological Society of America, Lousville, Kentucky, December 1988 (Schaefer
& Kosztarab 1991).

Hvor mange ar ter?
Beregninger av antall arter pH jorda har
variert fra de spekulative ti1 de mer velbegrunnete. Gaston (1991) har foretatt et
overslag basert pH sp@rsmHlti1 en lang rekke

insekt-taksonomer verden over om de kunne
anslH antall ubeskrevne arter innen den gruppen de selv var spesialister i. Andre som
Erwin (1982), baserte seg pH beregninger ut
fra faunaen i trar i tropiske ornrHder. En
tredje metode bygger p l en ekstrapolering
fra diversiteten innen en velkjent gruppe,
f.eks. insektfaunaen i Storbritannia. Av
22.000 insektarter i Storbritannia er 65 arter
dagsommerfugler. Det er estimert maksimum 20.000 arter av dagsommerfugler i
verden i dag. Dersom proporsjonene i Storbritannia er realistiske for en global mHlestokk, sH finnes det 6.6 millioner arter av
insekter pH jorda (Holloway & Stork 1991).
Holloway & Stork (1991) oppsummerer
ved H si at deres beste estirnat av global biodiversitet pH artsnivl er 5-10 millioner arter
basert pH ekstrapolering. Men de nevner
imidlertid at Hodkinson & Casson (1991)
oppnHdde et tall pH bare 1.84-2.57 millioner
insektarter ved H ekstrapolere data fra
insekter pH @yaSulawesi.
Hawksworth & Mound (1991) oppsurnmerer antall beskrevne og estimerte arter av
forskjellige grupper planter, dyr og mikroorganismer (tabell 1). Tabellen er satt sammen
fra forskjellige kilder publisert i Hrene
1987-1991 (se referanser i Hawksworth &
Mound (1991)).
Saerlig ved kartlegging av biodiversiteten innen tropiske insekter st& man overfor svaert utfordrende oppgaver. Ett eksempel kan nevnes. Ved H e e l e g g e 10 traer med
et kjemisk insektmiddel i en regnskog pH
Borneo, ble det funnet 1455 individer av
Chalcidoidea (Hymenoptera). De representerte 739 arter, de fleste ubeskrevne. Den
vanligste arten var representert rned 19 indi-

10
Tabell 1. Antall arter totalt pi verdensbasis (Hawksworth &Mound 1991).
-

Gruppe

Beskrevne arter

Estimerte arter

Erlcellete dyr
m.m.

30.000

100.000

Nematoder

15.000

500.000

Bakterier

3.000

30.000

Virus

5.000

130.000

69.000

150.000

800.000

2.000.000
80.000.000

SOPP

Insekter

ti1
*)

eller
5.000.000
10.000.000

*)

Stork ( 1 9 8 8 )

* * ) Halloway & Stork ( 1 9 9 1 )

til
**)

I

Tabell 2. Antall insektarter i Nord-Amerika. Noen utvalgte ordener. For full oversikt; se Schaefer &
Kosztarab (1991).

vider og 400 arter kun med ett individ
(Holloway & Stork 1991).
Man skulle kanskje tro at ved A bevege
seg ti1 Empa eller Nord-Amerika, ville insektfauanaen vaere godt kartlagt. Men i mange
land mangler en oversikt over antall arter som
er registrert. Ett unntak er imidlertid den
velkjente <Check list of British Insects>>
(Kloet & Hincks l!X4-1976)
som viser at ca.
22.000 insektarter er funnet i Storbritannia.

Schaefer & Kosztarab (1991) gir en oversikt
over situasjonen i Nord-Amerika nord for
Mexico. En regner med at bare ca. halvparten av insektfaunaen (inkl. edderkoppdyr) er kjent pr. i dag. Visse insektordner er
godt kartlagt som f.eks. Odonata, Plecoptera
og ti1 dels ogsi Lepidoptera, men for andre
er det langt igjen for antall arter er
tilfredsstillende registrert (tabell 2). Tabell 3
gir en oversikt over det som gjenstdr av

Tabell 3.Hva gjenstir av nybeskrivelser innen nord-amerikanskinsektfauna?(Schaefer& Kosztarab 1991).
Pr. idag finnes 150.000beskrivelser (100.000 arter + 50% av det annet kjenn)som utgjdr ca. 8% av det
totalt estimerte.
Antall

Hva slags nybeskrivelser?

200.000

r-.e arter mb beskrives (begge kjsnn av
100.000)

800.000

beskrivelser av 4 utviklingsstadier pr.
art (for 100.000 allerede beskrevne arter
og for 100.000 nye arter)

50.000

beskrivelser av det annet kjsnn i
halvparten av de kjente artene
nybeskrivelser trengs totalt

1.050.000

Tabell 4.K;ennskapti1 biologien hos nord-amerikanskeinsekter (Schaefer& Kosztarab 1991)

Orden
Ephemeroptera
Odonata

% av artene hvor biologien
er kjent

< 5
< 10

Orthoptera

1-5

I'lecoptera

< 10

I.emiptera

18

Itomoptera

18

tTeuroptera

20

('oleoptera

10

I~iptera

?

','richoptera

< 25

1,epidoptera

5-10

hymenoptera

5

C

Det mest omfittende
ettbindsverk om insekter
som er utgitt pii norsk
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Teknologisk Forlags store bok om lnsekter beskriver
de mest typiske representantene for de artene
som finnes i Norge
- og
- Europa. De mest
populaere, som sommerfugler, biller og
irevinger, har f6tt god plass. Spesielt grundig er
1
beskrivelsen av de artene sorn enten er de
mest vanlige, eller som tiltrekker seg storst
oppmerksomhet p i grunn av sin skjonnhet
eller den okonomiske rollen de spiller som
skade- eller nyttedyr. Boken er skrevet slil:
at alle interesserte kan forstti den. Alle de
nzrmere 500 fargefotografienegjengir
levende insekter og bidrar sammen med
den klare og systematisk ordnede
teksten ti1 6 glare boken ti1 en
glimrende oversikt over insektene i
Norge og det ovrige Europa.

1

Den norske uteaven er
gjennomgHtt
tilpasset
hjemlige forhold av amanuensis
cand. scient. Preben Ottesen.

&

I

Forsidefoto: Lars Ove Hansen

.............................

BESTILLINGSKUPONG
Ja, takk, jeg vil gjerne bestille
stk. Teknologisk Forlags store
bok om Insekter.

i
I
I
I

I

Adr.:
Postnr./Sted:

:

N-W-DAMM& S0N-A.S

I

0 122 Oslo

I

nybeskrivelser nHr det gjelder insekter i
Nord-Amerika, der man ender opp med det
svimlende antallet 1.050.000.
Biologien er ukjent
Svaert bekymringsfullt er o g d den narmest
totale mangelen pH kjennskap ti1 insektenes
biologi. Tabell 4 gjengir situasjonen i NordAmerika. Saerskilt biologien ti1 larve- og
nymfestadiene er dklig utforsket. Hvor lever de, hva lever de av, hvordan ovemintrer
de? Utallige sporsmAl venter pA svar. Situasjonen er trolig den sarnme i Europa. Spesielt i Norge skulle det ikke vare mange1 pH
oppgaver innen entomologien de neste 4050 k. Og vi er helt avhengige av den faglige
innsatsen som hobby-entomologene representerer. SH har du en bekjent sorn onsker en
ny og meningsfylt hobby og som er lei av A
sarnle pH OL-pins, sH onsker vi hanlhenne
hjertelig velkommen ti1 NEE
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Gnagskader p l planter - 4:

Irisjordloppe
Jac. Fjelddalen

J

ordlopper (Alticinae) er en underfamilie av bladbiller (Col., Chrysomelidae) som kjennetegnes ved at bakbenene
har sterkt fortykkede 1lr som g j ~ rat de
kan hoppe. Mange arter er svaert vanlig
og kan g j ~ r estor skade, f. eks. PhyG
otreta-arter p l korsblomstrede kulturplanter.
Slekten Aphthona er langt mindre
kjent, og her omtales en art som lever p l
iris-arter.

Biller og symptomer p i bladskade ble fumet
forste gang i As p i iris i 1956 (Fjelddalen
1%3). Arten ble bestemt ti1 Aphthona nonstriata (Goeze, 1777) (= A. coerulea).
Nomenklaturen er i overenssternrnelse med
Lundberg (1986).
Ved senere innsarnlinger, saerlig i 1970Arene, ble det funnet biller og skade bide p i
viltvoksende og dyrkede iris-arter. P i den
viltvoksende sverdiris (tidl. kalt sverdlilje),
Iris pseudacoris, ble det funnet angrep i As
og Vestby (AK), Viler (a), Lier (B0) og
Bamle (TEY). Mange arter av dyrkede iris
(hageiris) er o g d vertplanter, i 1978 fant jeg
f. eks. angrep pH 11 forskjellige arter.
Billen er 2,s-3 rnm lang og svart med
blhktig overside. Den synes H foretrekke
fuktige lokaliteter. Alle funn i SPVs (Statens
plantevern) samling viser at den har sin
angrepsperiode hovedsakelig i juni. Lamen,
som er ca. 4 mm lang, lever i irisplantenes
rotstokker (Hansen 1927). Billene som klekkes om hosten, overvintrer i rnarkdekket.
Skaden best& i at billene spiser bladkjottet mellom nervene i korte eller lengre
striper (se figur). Gnaget er en skjelettering
da overhuden pH motsatt side blir stiende

Irisjordloppe (A. nonstriata). Stripegnag p i blad av
sverdiris (sverdlilje)4.VII 1973.
Foto: SPV vlB. Harnmeraas.

igjen. Oftest foregHr angrepet n a r eller i
enden av bladene. Ved sterke itngrep skjer
gnagingen over storre deler av bl adplaten.

Arten, som jeg foreslir kalles irisjordloppe,
er kjent fra alle de nordiske og de fleste
andre europeiske land. I henhold ti1 den nordiske billekatalogen (Lindroth 1960) er
utbredelsen i Norge AK, 0 og VE, i tillegg
kommer mine funn i TEY (1973) og B 0
( 1975).
De 5 andre Aphthona-artene som er funnet i Norge (utbredelse og vanligste vertplantelbiotop angitt i parantes), er lutescens
(Gyllenhal, 1813) (Sprr-Norge - kattehale),
atrocaerulea (Stephens, 1831) (Sprr-Norge vortemelk), euphorbiae (Schrank, 1781)
(AK, sarnt TEY og B 0 i f d g e Strand (1970)
- lin og vortemelk), erichsoni (Zetterstedt,
1838) (TRI - torvmyr ifprlge Strand (1946))
og pallida Bach, 1856 (VE - blodstorkenebb
(Hansen & Ligaardl991)).
Randy Schueler and his wingless
butterflycollection
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En travel dag for en entomolog
Ole Nikko Holth Granli

J

eg var nybegynner den gang, og jeg
lette etter en Vanessa atalanta, sorn
pH norsk heter admiral. Da var den en
sjelden art som jeg bare dramte om H
finne her ph Skarnes, hvor jeg bor.

Det var en ganske vanlig sommerdag i 1989
min historie begynner. Jeg kom hjem fra
skolen med en pakke i hendene, sorn jeg
hadde hentet p i posten. I den var det insektutstyr fra Benfidan. Jeg var glad for at det
var sol ute og for at jeg hadde fitt en pakke
fra Bedidan. I det jeg passerte naboen & jeg
tilfeldig at det satt en admiral der. Jeg slapp
alt jeg hadde i hendene og lop hjem etter
hlven min, men idet jeg kom tilbake floy
den vekk. Skuffet gikk jeg hjem. Sekken og
pakken var 100 kg tyngre n i enn da jeg
kom.
Da jeg hadde gjort leksene satte jeg meg
ned for P tenke ut klokkeslett. Kanskje er
den der i morgen? Plutselig horte jeg et hyl
fra verandaen. Det var mor sorn hadde sett
en sommerfugl. Jeg ba om en beskrivelse.
Da sa hun at den var stor, floy tungt, og var
svart, hvit og rod i farge. Det kunne jo bare
vaere en admiral. Da fikk jeg se at den satt
pP taket og samlet varme for P kunne fly
videre. Det tok ca. 5 min. for den reiste ti1
naboen min. Den satte seg p i det samme stedet sorn den forste hadde gjort. Jeg viste at
dette var en amen fordi denne var starre enn
den forste.
Da tenkte jeg bare p i den - der satt det
virkelig en admiral sorn kunne bli min hvis
jeg tenkte klart og siktet bra. Jeg heiste
hiven og vridde den i passe vinkel ti1 P
treffe den. NP var jeg helt anspent, men jeg
tenkte at jeg d t t e sjanse. Jeg slo Mven mot
den og traff, nil var den min! Jeg hentet et
glass ut av tur-sekken min sorn jeg hadde

Admiralen (Vanessa atalanta) er en vakker sommerfugl.
Foto: Lars Ove Hansen.

med meg. I den har jeg glass og andre viktige ting. Jeg puttet glasset inn under, men
den var borte. Der hadde den romt enda en
gang! SP oppdaget jeg at den satt pA en busk
i hagen ti1 naboen. N i snek jeg meg inn $,
loftet hiven, siktet og svingte etter den. Der
hadde jeg den. Jeg gikk bort ti1 tur-sekken
og hentet et glass, stakk det under hiven og
ledet sommerfuglen inn i glasset.
I tur-sekken hadde jeg glass, gift, larveglass, ekstra-hiiv og notat-bok. Men det er
mye mer du kan ha i en tur-sekk. For eksempel fotoapparat, hansker og annet du kan
komme ti1 i trenge p i en tur for i fange
sommerfugler. Etter i ha fitt roet meg ned
og pustet ut, tenkte jeg at det d t t e jo vaere
en admiral ti1 her. Derfor bestemte jeg meg
for A fange denne o g l , og gikk da tilbake ti1
naboen min der jeg nettopp hadde fanget
den forrige. Nbr jeg kom fram satt det Bn
admiral der, og jeg syntes det s i ut sorn om
den ventet pA mea. Jea heiste Mven sakte.

siktet og veivet etter den, og da var hell og
lykke med meg, for jeg traff. Jeg hentet et
glass, og ledet den inn i det. NH hadde jeg
han. Jeg d naermere pH det den hadde sittet
pH. Det var en blanding av slikt som blir
igjen nH man sylter saft, syltetoy og gelt.
Her var bl. a. rester av epler, rips, plommer,
solbaer og mye mer. Jeg tenkte at dette stedet
skulle jeg vaere pH tilfelle det kom flere sommerfugler som jeg kunne fange.
Jeg satte meg ned bak en busk og ventet
pH at det at skulle kornrne t n ti1 som jeg
kunne fange, men det tok jo sin tid. Derfor
gikk jeg ti1 blomsterengen min. Den bestir
mest av tistler, men o g t noen nesler og
blomster. Med en gang jeg kom sH den tom
ut, uten et eneste lite dyr, men plutselig fikk
jeg @yepH en tistelsommerfugl (Cynthia
cardui) som var stor og uten en eneste skade
pH noen av vingene. Jeg syntes at jeg horte

hjertet dunke inne i meg som om noen spilte
pH trommer. Jeg grep hHven forsiktig og lydlost. Den satt helt rolig og stirret pH meg
som om den ventet pH at jeg skulle fange
den. Da tenkte jeg du kan fH det som du vil.
Jeg svingte etter den og traff. Da trodde jeg
at jeg dromte en lykkelig drom. Jeg hoppet
og danset da jeg gikk hjem for H putte den pH
glass. Da jeg hadde puttet den pH glasset,
pustet jeg lettet ut og tenkte pH dagens hendelser mens jeg spente opp sommerfuglene
som jeg hadde fanget og registrerte dem i
sarnlingen min. Det var en lykkelig dag for
meg den gang.
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Brev fra leserne
Denne gangen har det kommet flere brev ti1 redaksjonen. Vi har derfor valgt samle
disse under en egen spalte.

Tilbake ti1 Norwegian
Journal of Entomology?
Lars Ove Hansen
Det ser n%ut ti1 at NAVF st0tten ti1 bladet
vHrt - Fauna norvegica Serie B - svinner
hen. Lite har de h0ye herrer skj0nt om
betydningen av norsk faunistikk. Meningen er vel at vi skal sende v&renyfunn ti1
internasjonale tidsskrifter, eller at vi g j ~ r
som f0r 1905, da vi sendte vHre artikler ti1
Sverige. Likevel tror jeg vi har muligheter
men da mH vi vise litt aktiv innsats selv. Kanskje er det bare et nytt
initiativ og litt ny innpakning som skal
ti1?

-

Serie A og C tror jeg kan ha vaert en av
Arsakene ti1 at NAVF nH kutter stotten. Disse
tidsskriftene har presentert lite faunistikk,
men desto mer okologi. Kun bladet v&t har
vaert virkelig trofast mot faunistikken.

Sterkest alene?
Er det ikke pH tide 5 shape hele serien, og
d nytte anledningen ti1 H skifte fullstendig
bHde den ytre hammen og litt indre layout.
For H innlede en diskusjon har jeg satt opp
folgende punkter:
1. Vi tar opp igjen det gamle navnet Norwegian Journal of Entomology med undertittel Norsk Entomologisk lldsskrifl og
begraver Fauna norv. Ser. B for godt. Vi blir

et helt uavhengig blad igjen uten innblanding fra andre. Navnet har jo fulgt bladet i hele Fauna norv. tida som en undertittel og har like stor hevd som Fauna norv.
Ser B. En annen ting er at hvis A og C
forsvinner, vil det hores ganske dumt ut med
bare en serie B.
2. Videre kvitter vi oss med den gyselige
gronnfargen. Bare fargen mH ha gjort sitt ti1
at vi har mistet flere medlemmer gjennom
kene. Ny logo kan vaere aktuelt, her kan vi
sikkert hoste opp noe endemisk. Vi har flere
habile tegnere blant oss! Drommen mH vaere
et nytt saeregent (endemisk) norsk insekt
som logo for hvert bind.
3. Vi blir selvfolgelig kvitt den idiotiske
dobbeltnummereringa som sikkert har fort
ti1 mavedr blant flere bibliotekarer rundt om
i verden.

4. Vi gjor noen smi forandringer pH layouten
inne i bladet, men stort sett er denne
grei.....eller hva?

5. Vi kvitter oss rned det Prekambriske setteriet og trykkeriet Kristiansen og Woien
som i alle k har gjort en dyr og dArlig jobb.
De var kanskje bra engang? De siste Arene
har de ikke engang klart d stanse ut bladene
rektangulaert - de har faktisk blitt mer
rombeformet.
6. Vi ser pH muligheten for H motta stoff
direkte pH diskett, slik at vi kan gjore settinga selv. Her er det muligheter for enorme
innsparinger fra de prisene K. & W. har operert med. Et annet faunistisk tidsskrift jeg

kjenner ti1 kjorte en anbudsrunde, og et av
anbudene l i p i 50%av K. & W.
Muligens kan vi betale ut et honorar for
denne jobben og enni spare penger. Honorar
er ikke uvanlig i andre foreninger.
P i det teknisk/layoutmessige sitter Insekt-Nytt redaksjonen inne med en god del
kunnskaper, og kan derfor vaere ti1 stor hjelp.
Solem kan sikkert ta en titt i manusbunken
for i finne ut hvor mange som leverte
artikler p i diskett de siste Arene.

skure i g%>.
Likevel er det viktig at vi tar denne debatten n&, s i vi ikke vikner opp ti1 en
alvorlig blimandag. Ganske sikkert er den
rett rundt hjornet.

Lars Ove Hansen
Sparavollen 23
3021 Drammen

7. Vi lager et provenurnmer, innhenter prisoverslag etc. og ny ssknad leveres NAVF!

Hva vil egentlig NAVF?
Mange rvkter har versert om hvorfor NAVF
har vart negative ti1 bladet virt. Internasjonale alternativer finnes har det vart hevdet.
Dette kan nok vaere tilfelle for A og C, men
for oss stemmer det ikke. Vi fyller fint
bladet og det er lang ventetid. Jeg tviler p i
om svensker og dansker vil ha denne stoffmengden i sine blader. Noe kunne kanskje
g i i spesialtidsskrifter sorn Terje Jonassen
var inne p i engang, men det er kun en liten
del av stoffet.
Ellers er det blitt hevdet at vi m i gjore
sorn botanikerne. Blyttia stottes fordi hvert
medlem betaler i prosentvis en storre andel
enn f.eks. oss. P i den miten trenger bare
NAVF gH inn og dekke {ctoppen av isfjelletn
liksom. N i mA det legges ti1 at Botanikerne
har en betraktelig storre forening og kontingenten er betraktelig hoyere. P i den annen
side har de betraktelig farre arter A forvalte
enn oss.

- .

Vi m l unngl julekvelden p l kjerringa!
Jeg tror ikke prislappen blir hoyere med en
omlegging, enn at vi kan klare det! Dette er
forresten ting sorn jeg har ymtet frarnpi for
styret pH hvert styremotk helt siden det
begynte A spoke med NAVF stotten. Hver
gang har jeg blitt avfeid med at ccsilenge
Fauna norvegica holder, s i f i r vi la det

Fauna n o ~ e g i 0g
~ afagenfomOlogene
Johan Andersen
I Insekt-Nytt nr. 4 1990 har Morten Falck
et innlegg der han argumenterer for
betydningen av Fauna norvegica ut i fra
amatsrens synsvinkel. Jeg er avgjort enig
i hovedsynspunktene i dette innlegget,
men vil i det fslgende komme med noen
kommentarer slik jeg sorn fagentomolog
ser det.
Ordet amator er etter min mening uheldig.
Det hefter noe nedsettende ved det og dette
er svaert ofte urettferdig overfor den gruppen
det gjelder. Hva hadde f.eks. norsk coleopterologisk taksonomi og faunistikk vart
uten personer sorn Th. Miinster og A.
Strand? De har uten tvil gitt et storre bidrag
innen disse feltene enn de fleste profesjonelle entomologer. Nok o m det.- ~ o r i e n
Falck mener at c<amatorene~
har storre nytte
av et faunistisk tidsskrift enn de profesjonelle har. Uten i argumentere mot denne
pistanden, vil jeg i det folgende kort vise at
Fauna norvegica er et helt nodvendig
tidsskrift ogsi for fagfolk, iallefall for meg.

En god del av mine artikler har et dyre- Fauna norvegica er et tidsskrift som bAde
geografisk innhold. De er publisert i inter- ccamatdreru og profesjonelle burde ha
nasjonale tidsskrifter, b1.a. i Journal of Bio- interesse av A holde gknde!
geography. Grunnlagsmaterialet som det
refereres ti1 i disse artiklene, er derimot A
J o h n Andersen
finne i monografier, kataloger og i faunisZnstitutt for Biologi og Geologi
tiske artikler av andre og meg selv, bl. a. i
Universitetet i Trornsl
Fauna norvegica. Slikt helt nddvendig
Dramsveien 201,
grunnlagsmateriale vil aldri bli akseptert
9000 Tromsd
publisert i noe internasjonalt, sa~synligvis
heller ikke i noe nordisk tidsskrift. Jeg har
flere artikler under bearbeidelse som jeg
satser p i skal publiseres i internasjonale
tidsskrifter. Ogsi i dem refererer jeg ti1 artikler i Fauna norvegica, bide egne og andres
artikler.
Fauna norvegica gir rom for artikler
som ligger i grensefeltet mellom faunistikk
og dkologi eller for dkologi pH et lavere
ambisjonsnivi. Det siste er overhodet ikke
negativt ment. Med dkologi p i et lavere Ellen Zakariassen og Claus
ambisjonsnivi mener jeg dkologisk infor- Christiansen
masjon som isolert sett ikke pikaller internasjonal oppmerksornhet, men som likevel
kan vaere av stor viktighet, saerlig nH den I Insekt-Nytt nr. 4 1991 skriver foreninkobles med andre tilgjengelige data og settes gens formann i spalten *Formanpen har
inn i en storre sammenheng. OgsA innen ordeb at Grenisen m i vernes NA! Vi vil
dkologi vil gru~lagsmaterialetfor en inter- da gjerne sperre formannen, vernes mot
nasjonal artikkel kunne vaere i finne i nasjo- HVA?
nale tidsskrifter slik som Fauna norvegica.
Fauna norvegica gir mulighet for i pub- Under virt besdk p i Gronisen i juniljuli
lisere taksonomisk rnateriale som av en eller 1991 kunne vi ikke se eller forestille oss
annen, for meg uforklarlig, grunn ikke pas- noen umiddelbar trussel mot Gronisen som
ser f.eks. i Ent. Scand. I flere tilfeller har den gode lokalitet den er for sornmerfugler
slike artikler Apenbart internasjonal inter- og andre insekter. Det er vanskelig B foreesse. Det kan f.eks. dreie seg om nybe- stille seg at den ccstygge storkapitalen~
skrivelse av arter, eller beskrivelse av lar- skulle ha interesse av omrAdet. For den
vestadier der dette tidligere ikke har vaert vanlig turist har GronHsen ingenting B by PA,
kjent.
SA hotel1 og annen turistutbygging er naerFauna norvegica er altsi et tidsskrift mest utelukket. Vi kunne heller ikke se at
som bide har nasjonal og internasjonal inter- det var aktuelt med noen form for veiesse. At NAVF kan tenke seg B kutte ut alle prosjekt eller lignende. Betingelsene for
bevilgninger ti1 det, mens rAdet synes A bergverksdrift eller skiferbrudd slik det
beholde bevilgningen ti1 f. eks. det botaniske drives lender nede mot Alta er ikke tilstede.
tidsskriftet Blyttia, som etter min mening er Nei, i det hele ligger Gronisen slik ti1 at det
mindre internasjonalt, er uforstielig. Det er svaert vanskelig A forestille seg noen form
viser bare at rAdet ikke har skjont hvilken for inngrep som skulle delegge denne fanbetydning tidsskriftet har.
tastiske sommerfugllokaliteten.

................
Gr~niiseni fare ?

To alvorlige og reelle farer foreligger nok,
og det er luftforurensningene fra b1.a. smelteverkene pH russisk side av grensen og
beitende rein dersom antall rein i omrHdet
skulle eke dramatisk. En fredning av GronHsen slik formannen gir uttrykk for, vil
selvsagt og definitivt ikke kunne hindre noe
av dette.
Formannen skriver ogsH at GronHsen har
vaert en beromt lokalitet i mer e m hundre Ar.
Her mener han vel beromt lokalitet i mer
enn hundre Hr. Her mener han vel beromt
blandt samlere av dagsommerfugler, for
stedet GronHsen er et komplett ukjent sted
for almenheten. Ti1 tross for alderen kan det
trygt sies at GronHsen ikke baerer noen spor
sH vidt vi kunne se av ha vaert ccutsattn for
sarnlere gjennom et helt Chundre. NH var
ikke vi av naturlige tsaker pH GronHsen for
hundre t siden men vi kan bare bekrefte at
ifjor var artsrikdommen der i fullt monn,
likeledes var antall individer ganske imponerende. De negative virkningene av over
hundre t s innsamling er helt marginale om
det er noen i det hele tatt.
SporsmHlet blir igjen, hvorfor MA
GronHsen verneslfredes?? Det skulle ikke
vaere slik at formannen onsker Gronbsen
primaert vernet mot innsamling av insekter
og da spesielt innsamling av dagsornrnerfugler? V t artikkel i Insekt-Nytt nr. 3 1991
om innsamling av dagsommerfugler pH
GronHsen har vel ikke vaert en utlosende
faktor i forbindelse rned formannens ccpauli
ords om vern av Gronisen? Hvis dette mot
formodning skulle vaere en realitet, vil vi
anbefale han H skrive dette i rene ord,
samtidig som det gis en plausibel grunn for
fredninglvern av GronHsen rned dette som
utgangspunkt.
Vi imoteser rned spenning et svar i dette
fora og onsker samtidig alle fagfolk og
arnatdrer en riktig god sommer.

Ellen Zakariassen og Claus Christiansen
S6rhveien 34
1430 h

Kommentar ti1 leder i
Insekt-Nytt nr. 2 1991
Eldar Geir Bore
Det er lett H kommentere en artikkel som
er sH full av sHkalte beviser for utviklingslaeren. For det forste, det er ikke full
enighet blant fagfolk om at en utvikling
har funnet sted.
Det kjente tidsskriftet New Scientist sier:
ccUtviklingslaeren forutsier at et fullstendig
fossilmateriale vil ornfatte nedstarnningslinjer hvor organismene viser gradvise forandringer kontinuerlig i lange tidsperioder>>.
Og I sier tidsskriftet videre: ccDessverre
innfrir ikke fossilmaterialet denne forventningen, for de enkelte fossile arter er sjelden
knyttet ti1 hverandre ved kjente mellomformer. Kjente fossile arter viser tydelig at
de ikke har utviklet seg, selv ikke i lopet av
rnillioner av in>.
Mangfoldet innen kasorter og hunderaser er forste gang jeg har sett brukt ti1
inntekt for utviklingslaeren. Tidsskriftet On
Call sier: aDe som driver rned aul, finner
som oftest at de etter noen fH generasjoner
nbr det punkt da videre forbedring er
umulig, og det er ikke blitt dannet noen ny
art*. Det ser derfor ut ti1 at avlsforsokene
motbeviser utviklingslaeren i stedet for H
stotte den.
Men la oss se pH insektene, hva viser
funn og eksperimenter? Kan Darwins teori
lett demonstreres hos bjorkedleren (Biston
betularia)? Hva var det som skjedde rned
bjorkemaeren?
Forst var den lyse formen av denne
maeren mer vanlig enn den morke. Denne
lyse typen gikk nesten i ett rned de lyse trestammene, og var derved bedre beskyttet
mot fuglene. Men etter mange Hrs forurensning fra industriomrHder ble trestammene morkere. Derfor ble bjorkemHlerens

lyse farge en ulempe for dem, ettersom
fuglene oppdaget dem raskere og spiste
dem. Men utviklet bjorkedleren seg ti1 et
annet slags insekt? Nei, den var fortsatt
noyaktig den samme bjorkemsleren, den
hadde bare fHtt en annen farge. Dette er
grunnen ti1 at det britiske legetidsskriftet On
Call omtalte det ved H bruke dette eksemplet
for H forsoke H bevise utviklingslaeren som
beryktet. Tidsskriftet sa: ccDette er en utmerket demonstrasjon av kamuflasjens funksjon. Men siden det begynner og slutter rned
bjorkemaeren uten at en ny art dames, er
det absolutt ikke noe bevis for en utvikling,,.
Det blir ogsl i lederen i Insekt-Nytt
henvist ti1 fluer av slekten Drosophila.
Hva har disse studiene konkludert rned
etter ti& rned forsok og bestding?
Genetikeren Dobzhansky sa: c<Detydelige eksempler pH mutanter av Drosophila
som i sH stor utstrekning er blitt brukt innen
forskningen i den klassiske genetikk, er
nesten uten unntak underlegne i forhold ti1
fluer i vill tillstand hva a n g h levedyktighet,
fruktbarhet og livslengde~.
Noe annet forsokene viste, var at mutasjonene aldri frembrakte noe nytt. Bananfluene fikk misdannede vinger, ben og
kropper og andre defekter, men de fortsatte
alltid H vaere bananfluer. Og nHr mutantene
ble parret rned hverandre, oppdaget en at det
etter en del generasjoner begynte H bli klekt
ut noen normale bananfluer. Hvis disse var
blitt overlatt ti1 seg selv, ville de normale
fluene ti1 slutt ha overlevd, mens mutantene,
som.er svakere, ville ha dodd ut. PH den
mHten ville bananfluen ha blitt bevart i den
formen som den opprinnelig fantes. Kjensgjerningene viser at smH mutasjoner er
skadelige, store er d&elige, og mutasjonene
frembringer aldri noe nytt.
Sannheten er slik professor John Moore
gav uttrykk for: <<Engrundig undersokelse
og analyse viser at enhver dogmatisk pHstand om at genmutasjonene er rhateriale i
enhver utviklingsprosess som er forbundet
rned naturlig utvalg, er en myteu.
Hvis livsformene er blitt ti1 ved en

skapelsesakt, vil det ikke vaere noen ufullstendig, uferdige knokler eller organer i fossilmaterialet. Alle fossilene vil vaere fullstendige og svaert kompliserte, slik livsformene er i dag.
Og- hvis livsformene ble
skapt, ville vi vente at de plutselig kom ti1
syne i de fossilforene lag, uten noen forbindelse med noe som gikk forut for dem.
Og sea at det ble pHvist at det forholdt seg
slik. Hvilken slutning mHtte vi da trekke?
Darwin innrommet Hpent: c<Hvisvirkelig en
del arter er kalt ti1 live rned en gang, s4 er
denne kjensgjerning odeleggende for laeren
om en utvikling>>.
Hva forteller fossilene n4 etter hele
denne tiden da det er blitt samlet inn
millioner av fossiler? Biokjemikeren D. B.
Gower uttalte: crskapelsesberetningen i 1.
Mosebok og evolusjonsteorien kunne ikke
forenes. Den ene mHtte vaere riktig og den
andre gal. Fossilenes vitnesbyrd stemte
overens rned 1. Moseboks beretning. I de
eldste bergartene fant vi ikke en serie
fossiler som viste gradvise forandringer fra
de mest primitive skapninger ti1 de mer
utviklede former. Nei, i de eldste bergartene
viste fullt ferdige arter seg plutselig. Mellom
hver art var det en total mange1 pH fossiler
av overgangsformen>.
Den s a m e konklusjonen har ogsH en
gruppe pH 120 vitenskapsmenn, alle spesialister, kommet til. Denne gruppen tilhorte
Geologisk forening i London og Paleontologiskforening i England. De &: crGrupper
av bHde planter og dyr fremtrer plutselig i de
fossilforende lag. Hvaler, flaggermus, hester,
primater, elefanter, harer, ekorn og sH videre
er alle like saeregne forste gang de stfir frem,
som de er nib>.
SH sett pH bakgrunn av dette er det ikke
rart at mange ikke-bare tviler pH utviklingslaeren, men forkaster den.
For H avrunde artikkelen litt humoristisk
vil jeg stille et sporsmil ti1 redaktben
vedrprrende lederen i Insekt-Nytt. Hva tror
du kom forst, sommerfuglen, puppen, larven
eller egget?

Med vennlig hilsen en som har samlet
insekter i 25 &.
Eldar Geir Bore
Tangen Gdrd
4900 Tvedestrand

Kommentar fra redaktaren
Forst vil jeg si at det er fint at det
kommer reaksjoner p l ting som stAr i
Insekt-Nvtt. PH den annen side er det
slpass kange faktiske feil og misfori foregHende brev, at det bar
kommenteres.
Men la meg forst si at debatten kreasjonisme/darwinisme er et noksl avsluttet
kapittel i de faglige milj@er. Konklusjonen er
at Darwin har rett og Bibelen tar feil.
Hva dreier det seg om?
Her mH det presiseres hva evolusjon og
naturlig utvalg egentlig er: Evolusjon er
(<forandring over tidn og Det naturlige
utvalg er rett og slett ikke annet enn et
statistisk m a pH forskjell i overlevelse og
reproduksjon blant individer, eller om man
vil, genene i en populasjon. Etter flere
generasjoner vil denne forskjellen derfor
fdre ti1 en forandring av det relative forhold
mellom de ulike gener som populasjonen
deler. Med andre ord en forandring, evolusjon, har funnet sted.
Evolusjon og Det naturlige utvalg er
derfor ikke det sarnrne som artsdannelse,
men artsdannelse kan vare et resultat av det.
Dette er sentrale ting- som veldig- mange
misforstir
Ta bjdrkemaeren som eksempel: Det er
riktig at bjdrkemaeren ikke har utviklet seg
ti1 en ny art, men det betyr jo ikke at
overnevnte teorier er gale. Fra l vare en
populasjon bestiiende av et flertall av de
vanlige gri-spraglete individene, som har
god kamuflasje mot grl-hvite bjdrkestammer, ble det p l relativt kort tid, som
fdlge av at sot fra fabrikkpipene og

kullindustri gjorde trestammene mdrke,
utviklet en populasjon bestbnde av mdrke
bjdrkemaer individer. Disse individene ble i
mindre grad spist av fugler, og ble derfor
favorisert av Det naturlige utvalg, ved at de
reproduserte og overlevde bedre fordi de
hadde gener for den morke fargen. En
evolusjon har med andre ord funnet sted.
Eldar Geir Bore har pH en mate skjdnt
dette, men fordi han misforstlr hva teorien
g& ut pi, blir hans konklusjon feil.
Hva
husd~rog kultur~lante-hO1d
oss?
Det er ikke nytt H bruke eksempler fra
domestiserte planter og dyr for l prove i
illustrere evolusjonsteorien. Darwin brukte
et helt kapittel med eksempler fra dette i sin
bok, R e Origin ofspecies (1859).
Avlsforsdk illustrerer meget godt hvorclan man kan tenke seg at nye former oppstlir
i naturen. Ved avl selekterer man kunstig pA
de genkombinasjoner som gir dnskede
egenskaper. Begrensningen blir dermed hvor
stor genetisk variasjon det er i populasjonen
du selekterer fra. Er den liten, kommer man
kortere enn om den er stor. Det er fordvrig
Cn ting man bdr v a r e klar over ved
tradisjonell husdyr og kulturplanteavl: De
egenskaper som blir fremelsket av mennesker er nddvendigvis ikke de egenskapene
som er ti1 det beste for organismen det gjelder.
N C man snakker om avl komrner man
innom et helt sentralt begrep i forstiielsen av
evolusjon, nernlig variasjon.

Hva er variasjon?
Hvis man bruker memesket som eksempel,
legger man fort merke ti1 at alle er
forskjellige (muligens med unntak av eneggete tvillinger). Det er en variasjon blant
menneske-individene. Denne variasjonen
gbr p i ytre utseende slvel som adferd, intelligens osv.
Hva skyldes s i denne variasjonen? Vari-

asjon er en kombinasjon av arv og mi&$.
Den miljomessige siden er grei nok, vi tar
farge av det miljo vi lever i, og blir dermed
litt forskjellige fordi vi lever i forskjellige
miljm. Den andre siden, arv, er mer
komplisert. Alle baerer vi gener for alle de
egenskaper som gjor at vi fHr den
personligheten vi har. For eksempel har vi
alle et gen (gener) for oyenfarge, men dette
genet (genene) forekommer i forskjellige
utgaver, alleler (for H presisere: Allel og gen
er egentlig det sarnrne, men man bruker ofte
betegnelsen alleler der genet for en gitt
egenskap forekommer i flere utgaver). Noen
har allelet for bli oyne, mens andre har for
brune, for H gjore det enkelt. Slik er det ogsi
med mange andre gener hos alle typer av
organismer, det er en genetisk variasjon,
genene forekommer i flere utgaver eller
alleler.
Det at genene forekommer i flere alleler
skyldes det vi kaller mutasjoner. Mutasjoner
er plutselige og arvelige forandringer i
genmaterialet. Helt enkelt kan man tenke
seg at man ved en mutasjon kan f i dannet et
nytt allel. Mutasjoner kan frernkomrne p i
flere mHter, bl. a. ved radioaktiv bestriding.
Forsok med fluer av slekten Drosophila,
viser hvordan man lett kan dame mutasjoner
ved H utsette fluer for radioaktiv st&ing.
Det er riktig at mutasjoner kan vaere
skadelige, s h e 1 som dMelige for den organismen det gjelder. Men av og ti1 skjer det at
en mutasjon er gunstig. Hvis den er sH gunstig at denne organismen reproduserer og
overlever bra, eller sigar bedre e m de andre
individene i en populasjon, vil mutasjonen eller egenskapen den forirsaket, raskt kunne
oke i frekvens.
Det er i alle fall helt pH det rene at det er
feil A si at mutasjoner aldri frembringer noe
nytt. SA lenge en mutant egenskap vil gH i
arv, vil den alltid tilfore noe nytt, selv om
den er skadelig eller ikke for organismen.

Hva forteller fossilene?
At organismer blir fossilisert er i seg selv en

meget sjelden begivenhet. Organismen bor
helst best& av endel harde strukturer som
skjelett eller skall. Videre &r d0d skje pH et
gunstig sted og ikke bli odelagt av andre
organismer eller geologiske prosesser. Med
andre ord er de fossile rekkene langt fra
komplette.
Det er riktig at det i mange tilfeller ser
ut som om artene er konstante over lange
perioder i de fossilforende lag, for sH 5
dukke opp igjen som en ny art i neste lag,
hvor den s l holder seg konstant over lang
tid. Mellornformer ser ikke ut ti1 H eksistere.
Likevel er det ikke riktig H si at mellomformer ikke eksisterer, men de er sjeldne. Et
eksempel pH en mellomform er urfuglen,
Archeopteryx. Den ligner en blanding av
fugl og krypdyrHvis vi skal prove H forstH hvorfor
artene tilsynelatende er konstante over lange
perioder, m i vi ha klart for oss pH hvilken
skala vi skal legge oss. Hvis vi legger oss p i
en geologisk tidsskala, er det klart at det kan
se ut som om artene er skapt en gang for
alle, og at de er konstante over lange
perioder. I tidsrommene mellom finner man
ingen ting, for de dukker opp igjen som en
tilsynelatende ny art i neste periode. Hvor
langt er egentlig tidsrommet mellom to
geologiske perioder? En slikt tidsrom kan
f.eks. vare i 10 mill. C.Hvis vi sH bytter
skala, og introduserer en biologisk skala i
stedet, sH er 10 mill. Ar forholdsvis lang tid.
10 mill. Ar er faktisk s i lang tid at nye arter
godt kan dannes. Bare tenk p i det moderne
mennesket, Homo sapiens; de eldste fossilene er kanskje ikke mer enn 200 000 t
gamle. I et kort tidsrom mellom to geologiske perioder (hvor det kan vzere mange
kaotiske geologiske prosesser), er det derfor
mer en nok tid ti1 at nye arter dannes (i
lederartikkelen ble det noe feilaktig sagt at
det er en uenighet mellom forskerne om
evolusjonen har g k t gradvis eller ikke. Det
skulle ha s&tt at det hadde vaxt en uenighet,
men at det ikke lenger var det).
En art kan dannes ved at en populasjon
deles i to p.g.a. at en elv eller fjellkjede

plutselig skjzrer gjennom den. Den ene
delen av populasjonen kan da bli isolert fra
resten av populasjonen. Hvis denne isolerte
populasjonen er liten, og inneholder en
stdrre frekvens av individer sorn er mer
avvikende enn flertallet av individene i den
opprinnelige populasjonen, vil en slik isolert
populasjon raskt kunne styres inn i en ny
nisje ved en gradvis forandring Cjfr. Det
naturlige utvalg). Dette kan pI sikt fdre ti1 at
en ny art blir dannet.
Som tidligere nevnt, skal man vzre klar
over to ting med med fossilene:
i) At det i det hele tatt dannes fossiler er
en sjeldenhet. Dette medfdrer at det sorn
regel vil vaere den vanligste individtypen i
en populasjon sorn blir fossilisert. De mer
avvikende individene (de sorn er viktige i en
artsdannelses-prosess),vil sjelden bli fossilisert.
ii) Det er et problem at det sorn regel
bare er de harde bestandelene av en organisme sorn blir fossilisert. Alle de bldte
organene vet vi lite om. Det betyr at det godt
kan finne sted en gradvis forandring
gjennom en lang tidsskala, selv om vi ikke
kan se det ut fra fossilene.

Hva med Theodosius Dobzhansky?
Jeg tror neppe at Dobzhansky hadde satt pris
p I I bli tatt ti1 inntekt for et kreasjonistisk
syn. Han har bl. a. skrevet en rekke
evolusjonaere artikler.
Han uttalte en gang at: <<Nothingin
biology makes sense, exept in the light of
evolution>>.
Hva kom ferst, sommerfuglen, puppen
eller egget?
For I svare kort ved I si det som Richard
Dawkins ville sagt det: asommerfuglen er
eggets d t e I lage flere egg p%>.
Hvis det er andre lesere sorn har klare
meninger om dette temaet, s I skriv gjerne et
innlegg i Insekt-Nytt.

Program for NEFOA Hesten 1992
Alle motene starter kl. 19.00 i rom 3508 i
Biologibygget (=Kristine Bonnevies Hus, hus
IS), Universitetet i Oslo, Blindern.

Onsdag 14. Oktober:
Det vil bli to separate innlegg pi motet:
Oistein Berg: Sommerfugler fra Indonesia.
Det vil vises lysbilder av lokaliteter og insekter, samt sommerfugler og andre insekter pt%
dl.
Preben Ottesen: En oversikt over norske
insektfamilier og deres artsantall. F&
Kongsvollm~teti vhes ble alle Norges
insekter fort inn i manntall. Resultatet er nH
klart, og artsantall i alle familier og ordener
samt totalltallet for Norge presenteres.
Onsdag 11. November:
Sommerens fangst. Som tradisjonelt tar vi
rned innsamlet materiale, diverse utstyr,
litteratur oa., samt utveksler erfaringer,
teknikker, lokaliteter osv. Alle kan bidra, korte
lysbildeframvisninger fra turer 0.a. er o g d
meget velkomment. Ett innlegg er alt
forberedt.
Jostein Engdal: Apollosommerfuglen. Ca. 30
min. video, rned nydelige bilder fra Gudbransdalen. O g d andre sommerfugler fra Sunndalen
og Tafjord.
Onsdag 9. Desember:
regnskap, valg.
Krsmete 1992: Arsme~din~,
Per Seglen: Sommerfugler i Israel.
Seglen har besokt Israel flere ganger, og vil
vise bilder og sommerfugler fra landet, saerlig
Solan-hoydene.

Vel mott!
Hilsen styret i NEFOA

n l NAVF
Riidet for naturvitenskapelig forslcning

ST0TTE TIL FAUNA NORVEGICA SERlE B

Fauna norvegica Serie B er den entomologiske delen av Fauna
Norvegica-senenog drives redaksjonelt av Norsk Entomologisk
Forening. Serie B har i lang tid vaert drevet takket vzre s l t t e fra
NAVE
Gjennom brev av 12.11.91 ti1 Edvard K. Barth er vi blitt gjort kjent
rned at tidsskriftet i lopet av 1992 vil *bli evaluert av ddet med sikte
p i NAVFs engasjement og eventuell statte f.0.m. 1993%.
Sene B er landets eneste entomologiske fagtidsskrift og har meget
lange tradisjoner (tidligere under navnene Norsk Entomobgisk
~idsskriftog ~ o r w e g i &Journal of Entomology). stofftilgAgen er
fremdeles svzert god, - d god at det er betydelig ventetid f0r
trykking. Tidsskriftet fyller et klart behov og representerer en bzerebjelke innen det nasjonale milj0et. Norske entomologer publiserer
o g d mye intemasjonalt, men det nasjonale tidsskriftet har en rekke
funksjoner. Vi ser dette bl. a. ved at norsk insektfauna er &lig
kartlagt. Ferske oversikter fra foreningen viser at ca. 15000
insektarter hittil er registrert i Norge, men det virkelige antallet er
trolig ca. 23 000.Store oppgaver gjenst5r innen faunistikk og
kartlegging av artenes milj0krav.
Norsk Entomologisk Forening blir i eikende grad trukket inn i
forvaltningen av det biologiske mangfoldet og arbeider i naer kontakt
med Direktoratet for naturforvaltning, Miljaverndepartementet og
Norsk institutt for naturforvaltning. Den kunnskap som vi formidler
gjennom sene B blir mer og mer etterspurt.
Vi hiper p i denne bakgrunn at statten ikke reduseres.
Vennlig hilsen
Sigmund HAgvar
formann

Direktoratet for naturforvaltning
lbngasletta 2
7004 lbndheim

Kopi: Milj~verndepartementet.

BEHOV FOR VERNETILTAK I OSLOFJORD-OMRADETFOR A
BEVARE ARTSMANGFOLDETAV INSEKTER

Under det 8. Norske Entomologm0tet pA Kongsvoll, 27.-28. april 1992, ble
vernebehovet for norsk insektfauna tatt opp som saerskilt tema Metet
om i treffe tiltak
vedtok i sende en henstilling ti1 milj~veim~ndi~hetene
for & bevare den rike, men ssrbare insektfaunaen i Oslofjord-omddet. Det
ble uttrykt stor bekymring for denne faunaens fremtid.
Oslofjordens naeromdder ligger i den varme, nemorale sone, og er i tillegg
ofte begunstiget med rike bergarter. Denne kombinasjonen skaper grunnlag
for en svzrt h0y artsrikdom av insekter. Mange sydlige arter har her sin
nordgrense. Flere av de milj0ene og lokalitetene som huser sjeldne insektsamfunn, er i dag truet eller utsatt for sterk slitasje. Det haster derfor med en
forvaltningsplan for Oslofjord-om~detsinsektfauna. De aktuelle biotopene
er ofte svaert rike ogss botanisk.
Norsk Entomologisk Forening har utfort registreringerover insektfaunaen
pA kalkrike eyer, i hule traer, i dammer og i spesielle strandomdder. Det
arbeides med en katalog over verneverdige insektlokaliteter.
Vi vil saerlig fremheve den uvanlige rike og skbare sommerfuglfaunaen i
Tjeme-omddet (0koforsk-rapp. 1988: 17). Vi anmoder om at
naturvernloven benyttes ti1 i redde miljoene i de 4 prioriterte omddene som
er omtalt pA s. 91-104 (vedlagt i kopi). Her har man tilsammen pivist hele
1280 sommerfuglarter,hvilket utgjer ca. 60%av Norges totale sommerfuglfauna. De 4 foreslitte verneom~deneutgjer s M t *hot spots,, der en med
en begrenset fredningsinnsatskan bevare livsgrunnlaget for et heyt antall
sjeldne arter.

Med hilsen
Sigmund Higvar
(formann)
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Apollosommerfugl (Parnassius apollo)
og
Herosommerfugl (Coenonympha hero)
Som de fleste sikkert nA vet, er apollosomrnerfuglen fredet i Norge.
Herosommerfuglen er en art som bar g&t merkbart [ifbakei Norge, men
denne er forel@pigikke fredet. Norsk Institutt for Naturforskning
(NINA) arbeider nH med et prosjekt som gAr ppl A fime ut mer angknde
utbredelsen ti1 nettopp disse to artene. I den forbindelse hadde det vaert
fint om de av leserne, som sitter inne med opplysninger fra Norge om
disse artene, kunne sende disse inn.
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Meget stor interesse har funn av herosommerfugl i Vestfold, @stfold,
Hedmark og nordlige Akershus, og funn eller observasjoner av
apollosommerfugl i Valdres, sydlige deler av Gudbrandsdalen og i
kystomrAder generelt. OgsH andre opplysninger er selvf@lgeligav
interesse. Det gj* ingenting om opplysningeneer gamle. Pr@v8 fA med
alle opplysninger angplende hvert funn eller hver observasjon. Angi best
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sendes Lars Ove Hansen, Sparavollen 23,3021
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birsrneldinger fra lokallagene
1991
Larvik Insekt Klubb (L. I. K.):
Aktiviteten i L.I.K. er forholdsvis stabil,
rned 4 moter, 3 fellesturer og noen uformelle
sarnmenkornster.
Medlemstallet er gbtt ned ti1 9 medlemmer, men ventes i stige igjen i 1992. Av
andre aktiviteter i L. I. K. kan nevnes: utgivelse av <<CatalogusColeopterorum Norvegica>>,utstilling i Stavern, snekring av to
insektreoler, undervisning p i en ungdomsskole, et radio-intervju, minedlige innslag i
lokalavisen, entomologisk dataprogrammering, og grundige lokalitetsundersokelser.
Fra januar 1992 er Stig Otto Hansen
valgt sorn ny kontaktmann for L. I. K.
Adresse: Gamle Stavernsveien 28
3250 Larvik. Tlf. 034 - 87309

Bj@rarBorgersen
Entomologisk klubb, Bergen
Aktiviteten i klubben har i 1991 vaert beklagelig lav. Dette skyldes vel delvis at undertegnede har hatt et opphold i USA. Vi f&r
forsoke A forbedre oss i 1992.
Klubbens adresse er nH sorn f@r:Entomologisk klubb v/Lita Greve Jensen, Zoologisk museum, Universitetet i Bergen,
Muskplass 3, 5007 Bergen. Klubben er ikke
formelt organisert og motene arrangeres litt
ad hoc.
Klubben holder et lite lager av insektniler sorn selges ti1 skoler og enkeltpersoner,
og klubben har innkjopt og selger videre (ti1
innkjopspris) ccInsekt-Nytb 213 - 1984 (Arg.
9). Dette er et spesialnummer om innsamling og preparering av insekter.
Skoleklasser og andre interesserte sorn
har vaert pb omvisning pH musket har fitt

NEFs brosjyre aInteresserte i insekter insektsamling sorn hobby>>.Arild Fjeldsi og
Lita Greve Jensen har veiledet enkeltpersoner om insektsamling.

For Entomologisk Klubb, Bergen:
Lita Greve Jensen
0stfold Entomologiske Forening (O.E.F.)
0.E.F. har i 1991 hatt et lavt medlemstall
(ca. 10 registrerte medlemmer), og motevirksomheten har ikke vzrt sH stor. Men vi
har hatt en rekke turer i forbindelse rned
insektregistreringen p i Bcjensztra i Aremark
kommune. Dette er en aksjon sorn komrnunen har stottet og er interessert i, vHre data
vil bli presentert sarnrnen rned andre naturfaglige rapporter slik at stedet kan bli brukt
b1.a. i undervisningsoyemed. P i omridet har
man funnet en rekke sjeldne planter, og vi
har ogsi gjort spennende insektfunn der. Vi
fortsetter rned registreringen i 1992, og
hHper at resultatet sorn blir presentert utpi
hosten blir spennende lesning.
I forbindelse rned overnevnte aksjon har
vi samlet inn materiale sorn ornfatter mange
ordener - ikke bare de vi selv ti1 dagelig jobber med. Av den grunn har vi sokt hjelpfra
eksperter utenfor foreningen, og vi har fitt
velvillig stotte ti1 en rekke ordener. Men vi
har stadig noe materiale sorn vi hadde onsket b fb bestemt ti1 art - det gjelder spesielt
teger, snylteveps, planteveps og smisommerfugler. Kan du tenKe deg 6 se pH noe av
dette, vil du glede oss! Skriv da til:
O.E.F., v/Thor Jan Olsen,
Postboks 1062 Valaskjold,
1701 Sarpsborg

Thor Jan Olsen

Trendelagsgruppa av N.E.F.
salg og bestilling av insektsmateriell for en
Styret har i 1991 bestAtt av: Oddvar Hanssen ny sesong. I tillegg holdt Jostein Engdal et
(formann), Rolv Lundheim (sekretaer), Frode foredrag om biller, hvor han ga en generell
adegaard (kasserer) og aistein Hveding oversikt.
(styremedlem).
Uke 16 - april: ctInsekt-fangst i Fjerne
Det har i lopet av det siste Hret vaert asten,. Nok en gang tok 0istein Berg oss
arrangert 4 ordinaere medlemsmoter, 3 sty- med pH en av sine turer ti1 Asia rned et fint
remoter, en utstilling og en ekskursjon. Eks- foredrag.
kursjonen samlet kun to deltagere. Den lave
31. mai-1. juni: Nattlokking pH hytta ti1
responsen pH ekskursjonene de siste brene, Audun Jahren p l Filtvedt, ytterst pb Hurumskyldes nok stort sett at de fleste medlem- landet.
mene er mye Ute i felt pH egenhHnd. Ti1 tross
17. juni: Innsamlingstur pH Spiralen ved
for dette er det noen som onsker seg et bedre Drammen, for H samle inn insekter ti1 en
permanent utstilling som skal st4 i Naturhuekskursjonstilbud.
Med bakgrunn i det relativt lave med- set der oppe.
13. september: Nattlokking pb hytta ti1
lemstallet (15 betalende medlemmer), mb
Per Tallaksrud ved Holmsbu pb Hururnlanaktiviteten sies b ligge pH et passende nivb.
Det er gledelig A notere en okning av det.
foresporsler fra personer som Onsker H bli
7. oktober: tcsornmerens fangst,,. Motet
medlem av foreningen. Vi har ogsd deltatt i som trekker flest medlemmer i Drammenslahoringsrunden angHende handlingsplan for get.
4. november: ccAlmesyken~.Lars Ove
friluftsliv og turomrHder i Trondheim kommune, om enn pH en beskjeden mHte grunnet Hansen holdt et interessant foredrag om
kapasitetsproblemer. Arets storste begiven- dette temaet.
6. desember: ccJulemote>>.Vellykket fest
het for lokallaget vbrt ble utvilsomt utstilhjemme hos Per Tallaksrud, med god mat &
lingen den 12. mai, jfr. Insekt-Nytt 16 nr. 2.
Medlemsmotene har hatt et oppmote pH drikke, utlodning av insekter og -materiel1
7-12 personer og folgende temaer har stHtt og visning av lysbilder & video.
pH tapetet: Insektutstilling (forberedelser),
Espen Bergsmark (sekret~r)
Handlingsplan for friluftsliv, Sommerens
fangst og Mnemosyne-prosjektet i Sunndalen.

Frode 0degaard og Oddvar Hanssen
Drammenslaget
Vi har hatt et aktivt 4r i Drammenslaget med
mange ekskursjoner og moter. Medlemstallet ligger pb ca. 55. Lokallaget v t t har en
sunn okonomi. Styret har bes&tt av: Devegg
Ruud (formann), Espen Bergsmark (sekretax) og Per Tallaksrud (kasserer).
Folgende pro ram har vart avholdt:
4. februar: cc rsmote,,. I tillegg foredrag
av Jogeir Stokland om barskogvern og vern
av truede skogsinsekter.
11. mars: ccUtstyrsmote>>.Klargjoring,

1

Opprop!
En ny norsk entomologisk bibliografi er
under utarbeidelse. Den skal dekke dognfluene, 0yenstikkeme og steinfluene. Har du
kjennskap ti1 aktuell litteratur, sd ta kontakt.
Jeg er spesielt interessert i rapporter, utenlands-publiserte artikler og anna materiale
som er utgitt utenom d e vanlige tidsskrifta,
ogsd gammel litteratur.
Ivar Stokkeland
Varden61
9018 Trams(
TCf. (08) 38 71 61 (jobb)
(08) 37 02 23 (privat)

Rettledning for bidragsytere:
Manuskripter m i vaere feilfrie, men enkelte overstrykninger og rettelser godkjennes sifremt de er
tydclige. Bide maskin- og hindskrevne artikler godtss. Redaksjonen benytter databehandling i det
redaksjonelle arbeidet, og vi oppfordrer skribenter
ti1 A sende inn manuskripter p i disketter, Macintoshcller 1BM-kompatible, hvis dette er mulig. Send i
alle tilfeller med en utskrift av artikkelen.
Insekt-Ny tts popul~rvitenskapeligehovedartikler struktureres som fblger: 1) Overskrifl; 2)
Forfatteren(e)s navn; 3) Artikkelen, gjeme innledet
med en kort tekst som fanger leserens oppmerksomhet og som trykkes med halvfete typer. Splitt hovedteksten opp med mellomtitler. Bruk populi~remellomtitler, f. eks. ccFra malurt ti1 tusenfryd* istedenfor
uNaeringsplanten,; 4) Evt. takk ti1 medhjelpere; 5)
Litteraturliste; 6) Forfatteren(e)s adresse(r);7) Billedtekster og 8) Evt. tabeller.
Alle disse punktene kan fp,lge rett etter hverandre i manus. Latinske navn understrekes. Send
bare ett eksemplar av manus. Bruk forp,vrig tidligere
nummer av Insekt-Nytt som eksempel.

Illustrasjoner. Vi oppfordrer bidragsytere ti1 B
legge ved fotografier og tegninger. Insekt-Nytt settes
opp i ACformat. Tegninger, figurer og vabeller b ~ r
derfor innleveres ferdige ti1 B klistres inn i bladet,
tilpasset 8,9 cm bredde for t n spalte, elicr 18,4 cm
over to spalter. Dette vil spare redaksjonen for bide
tid og penger, men vi kan forminske derson~det er
umulig B levere de cinskede formater. Fotografier
innleveres uavhengig av spaltebreddene, men send
ikke svartlhvit fotografier som er vesentlig mindre
enn den planlagte stcarrelsen i bladet. Farge-dias kan
innleveres, men svartlhvitt bilder gir best kvalitet.
Store tabeller Mr innleveres ferdige ti1 trykk (altsi
som illustrasjoner).
Korrektur. Forfattere av s t ~ r r eartikler vil f i tilsendt en utskrift for retting av trykkfeil. Den m i sendes tilbake ti1 redaksjonen senest et par dager etter at
man mottar den. Store endringer i manusknptet godtas ikke. Korrektur av smi artikler og notiser foretas
av redaksjonen.
Forfattere av stp,rre artikler vil f i tilsendt 5 eksemplarer av bladet.

Norsk Entomologisk Forening
vnrond Hofsvang, Statens plantevern, Fellesbygget, 1432 As.
Postg~ro:0806 5440920, Gustav V~gelandsvel32,0274 Oslo.
Styret:
Formann: S~gmundHBgvar, Postboks 14, 1432 As-NLH (09-948451).
Nestformann: Johan Andersen, Un~v.I Tromsb, Postboks 3085 Guleng, 9001 Tromsp,.
Sekretcer: Trond Hofsvang, Statens plantevern, Fellesbygget, 1432 As (09-949423).
Kasserer: Preben Ottesen, Gustav V~gelandsvel32,0274 Oslo.
Styremedlemmer: Fred Midtgaard, Parallellen 19 A, 1430 As (09-942357); Ame Fjel~berg,Gonve~en38,
3145 Tjbme; Lars Ove Hansen, Sparavollen 23,3021 Drammen (03-835640).
Distribut~r:(Salg av trykksaker fra NEF). Jac Fjelddalen, Statens plantevem, Fellesbygget, 1432 As

Kontaktpersoner for de forskjellige insekt rupper:
Teger: S~gmundHigvar, Postboks 14, 1432 1s-NLH (09-948451). Bladlus: Chnst~anStenseth, Statens
plantevem, Fellesbygget, 1432 As (09-949441). Somrnerfugler: Lars Ove Hansen, Sparavollen 23,3021
Drammen (03-835640). Tovinger: Tore R. N~elsen,Sandvedhagen 8,4300 Sandnes (04-667767). Bil ler: Torstem Kvamme, NISK, Hbgskoleve~en12, 1432 As (09-94%93). Arevinger: Fred Midtgaard,
Parallellen 19A, 1430 As (09-942357). and^ grupperlgenerelle sp@rsmdl:Trond Hofsvang, Statens
plantevern, Fellesbygget, 1432 As (09-949423).
Lokalforeningeri NEF:
Trams# entomologiske klubb, vlAme N~lssen,Tromsp, museum, 9000 Tromsb.
NEF/Tr#ndelagsgruppa, v1Oddvar Hanssen, NINA, 7004 Trondhe~m.
Entomologisk klubb i Bergen, vlhta Greve Jensen, Zool. Museum, MusBpl. 3,5027 Bergen-Un~vers~tet.
Jmen entomologklubb, v1Ommund Bakkevold, Asperholmen 1,4300 Sandnes.
Larvik Insekt Klubb, v/Bjp,mar Borgersen, Gonv. 61 B, 3260 @streHalsen.
DrammenslagetlNEF: vlDevegg Ruud, Tom~neborgv.52,301 1 Drammen.
Numedal Insek@egistrering,v/Bjp,rn A. Sagvolden, Postboks 33,3626 Rollag.
NEF avd. Oslo & Akershus, v/Preben Ottesen, Gustav V~gelandsvel32,0274 Oslo.
@sl/old entomologiske forening, vIThor Jan Olsen, Postboks 1062 Valaskjold, 1701 Sarpsborg.
Agderk~~get.
v/Ame Flor, G. Knudsens vel36,4815 Saltrbd.
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ZOOM 2000

stereomikroskop med zoom fra 7x ti1 30x eller 10.5~ti1
med innebygget halogenlampe for pilys og gjennomlys
hver for seg eller samtidig.
Midt i blinken for deg!
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Og prisen? Meget gunstig dette har du penger til!
For flere opplysninger, kontakt

I

@streAker vei 206 F. Boks 48 - Veitvet. 0518 Oslo 5.
Tlf. 02/25 22 70. Telefax 02/16 32 32.

