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Redakterren har ordet: 

Registrering av biologisk enfold 
i kommunene 

Innen L 2003 skal alle norske kommuner 
ha kartlagt sitt biologiske mangfold. Dette 
har en eller amen byrikrat funnet pH. Det 
hsres fint ut. I hver eneste norske kom- 
mune sitter det en eller annen som har 
denne oppgaven. I praksis betyr det at han 
eller hun skal h ~ r e  litt rundt seg om hvilke 
cttruga og vonbritne)) arter som er pivist i 
kommunen. Tilgjengelige kilder skal be- 
nyttes og resultatene skal - sannsynligvis 
ukritisk - samles i en felles oversikt. Res- 
ultatene vil bli meget tilfeldige og ganske 

sikkert ogsd feilaktige. Midler er dessverre 
ikke avsatt, men noen ekstra slanter gis via 
Fylkesmennenes miljsvemavdelinger ti1 
de kommunene som har litt svung over 
sine registeringer. 

Noen kommuner far en lett jobb med 
de entomologiske registreringexe. Kom- 
muner som Holtilen og MBskenes vil nok 
vzre ferdige far de har begynt. Det finnes 
ikke registreringer og siledes inger trua og 
vonbrkne arter heller i disse kommunene. 
Vzrre er det for kommuner som Alta, 

J 
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Nord-Fron. Brerum, Asker, Drammen, 
Kristiansand eller Tjome. Her har det vrert 
drevet massiv innsamling av insekter i en 
irrekke og listene av bide publiserte og 
upubiiserte arter har blitt lange og uover- 
siktelige. Ta f.eks. Brerum kommune hvor 
Fomebulandet er en het potet i disse 
dager. En rask gjennomgang av for meg 
cctilgjengelige kilder)) viser at fa omrider i 
Norge har s i  mange publiserte h n n  som 
nettopp dette omridet. Dette takket vzre 
entomologer som Thomas Miinster og An- 
dreas Strand. Sannsynligvis er lista over 
rsdlistede arter herfra lang som et vondt 
ir .  Noen miljervemkonsulent i Brerum vil 
neppe finne fram ti1 dette uten ekspert- 
hjelp. Kanskje er det like greit i hoppe 
over det, det blir jo odelagt uansett - og 
det man ikke vet har man ikke vondt av. 
Slik tenkte de sikkert hos Miljsvern- 
avdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus da de avslo blankt en serknad fra 
et av vQre medlemmer som s~rkte midler ti1 
insektregistreringer p i  Fomebulandet. 
Det ville nok bli for kontroversiell kunn- 
skap. 

Likevel vil registreringene g i  sin gang. 
Der det ikke er noen registreringer vil det 
ikke bli foretatt nye, og der det er 
registreringer vil sannsynligvis ikke de 
viktigste funnene komme med uten hjelp 
fra fagfolk. Ti1 slutt vil alle kommuner slQ 
seg p i  brystet og si - n i  har vi kartlagt virt 
biologiske mangfold. Det vil sH bli foretatt 
en oppsummering av Departementet og 
Norge kan som alltid svunge seg opp p i  
de hoye tinder og kaile seg beste gutt i 
klassen. Se hva vi har gjort - vi har inn- 
fridd vire intensjoner fra Rio-konferansen 
og kartlagt virt biologiske mangfold. 
Better than the rest! Jobben er gjort! S i  vil 
biologisk mangfold g i  av moten, og nye 

moter innen forskning og forvaltning vil ta 
over. Og insektene, ja de blir igjen noe 
man tar fram kun for kuriositetens skyld. 

Sommerfuglposter vedlagt! 
De siste Qrene har jeg samarbeidet med 
Blekkulf og Miljodetektivene og laget 
flere temahefter om insekter for dem. I 
dette arbeidet oversatte jeg ogsP en som- 
merfuglplakat fra svensk og bearbeidet 
den for norske forhold. Den omfatter en 
del av vCe vanligere sommerfugler. Vi 
har vzrt s i  heldige og fatt sH mange av 
denne at den kan deles ut ti1 hvert av vire 
medlemmer. Den er sdledes vedlagt dette 
heftet av Insekt-Nytt. 

Nytt nummer er hewed servert - 
velbekomme! 

Lars Ove fjansen 
Redaktor 



Forsidedyret: 

Oyeflue - Nephrocerus 
flavicornis Zetterstedt, 1844 

Morten Falck 

Oyefluene - Pipunaulidae, er blomster- 
fluenes naermeste slektninger. De fleste 
er smi  og gri  eller svarte, uten spesielle 
fargerike flekker eller msnstre. 

Humen har en tydelig leggebrodd. og hos 
begge kjsnn er oynene store og dekker 
mesteparten av hodet. De flyr frem og til- 
bake i vegetasjonen og oppserker sikader, 
som de snylter i. Hunnen legger egg dir- 
ekte i sikaden, vanligvjs ett egg i hver 
sikade. 

Hvor mange arter har vi i Norge? I 
Preben Ottesens oversikt over norske in- 
sektfamilier fra 1993 (NINA utredning 55) 
er det gjettet pH 60 arter. Den engelske 
sjekklista fra 1976 regner opp 75 arter. 
Men nyere systematiske arbeider har 0kt 

artsantallet, og i den nye engelske lista fra 
1998 er tallet steget ti1 92. Kanskje er 60 
et lavt tall for Norge? 

Nephrocerus-artene er merkbart s t m e  
e m  de andre artene i familien, med en 
vingelengde fra 7 ti1 11,5 mm. To av de 
tre europeiske artene er registrert fra Nor- 
ge. Vi kjenner ingen sikade som kan vaere 
en passende vert. Et mysterium som ven- 
ter pH en dyktig entomolog med skarpt 
blikk. 

Forfatterens adresse 
Morten Falck 

Bolerlia 8 
leiighet 21 02 
0691 OSLO 

Figur I .  Oyefluen Pipunclrlris sp. (Etter Hardy (1987). .Clunuol of'!Veclrcric Dipreru. Vol. 2 .  



Kartlegging av insektenes utbredelse. 
Hvordan finner jeg lettest riktig 
<<Strand))-region? 

Sigmund HAgvar 

NHr vi karlegger insektenes utbredelse i 
~~~f~~~~~~~~ adresse 

Norge, bruker vi dels EIS-systemet med 
50 km ruter, men fremdeles i stor grad Sigmund H&ar 
det gamle cistrandn-systemet bygd pb Solveien 121 
fylker og oppdeling av disse. 11 70 OSLO 

Vi benytter i dag det .((revidefie Strand- 
systemet)) ti1 Karen Anna Dkland, se 
Fauna for 198 1 (s. 167- 178). I hennes ar- 
tikkel er kommunene alfabetisk ordnet, 
slik at man kan slb opp p i  kommunenavn- 
et og dermed finne riktig geografisk re- 
gion (37 i alt). Men hvordan finner man 
lettest ut i hvilken kommune lokaliteten 
ligger? 

Det kan vzre noksi tidkrevende A 
spore opp kommunegrenser og kommune- 
navn p i  kart eller i ulike typer Norges- 
atlas. Jeg anbefaler hewed b investere i 
ccDet store Norges-atlas)), Hjemmets Bok- 
forlag. Foruten gode kart er det bakerst et 
digert register over alle navn p i  kartene, 
og her stir kommunenavnet ved hvert 
enkelt stedsnavn! Selvfslgelig m i  man 
sjekke litt med kartet, da mange stedsnavn 
kan g i  igjen flere steder i landet. Men det 
er svaert arbeidsbesparende fa riktig 
kommune nesten gratis. 

Lykke til! 



Om a holde tropiske insekter 
Jan A. Stenlprkk 

De fleste som har drevet med insekter 
har vel klekket sommerfugier, eller tatt 
inn spesielle insekter som har vaert 
holdt i live over kortere eller lengre tid. 
Saerlig i utlandet er det etter hvert blitt 
mer og mer popuiaert 6 holde levende 
insekter og andre ledd-dyr. 

Som foreningens sekretzr far jeg noen 
ganger spsrsmil om dette. Det kan derfor 
vare p i  tide i skive noen ord om denne 
siden av entomologien. Sarlig* med hen- 
syn p i  i holde de tropiske og eksotiske 
ins'ektene. Klekking av Store silkespinnere 
og tropiske sommerfugler har tidligere 
vzrt bkskrevet i Insekt-Nytt (Hansen 
1988, Berg 1988, Haagenmd 1996), og 
skal ikke nevnes videre 
her. Hefiene kan even- 
tuelt kjspes fia foren- 
ingens materialfomalt- 
er. 

En rekke insekt-gru- 
pper egner seg glimren- 
de for mindre terrarier. 
Saerlig er mange tropis- 
ke, store og spektaku- 
laere insekter populare 
cchusdyn), men det finn- 
es ogsi spennende in- 
sekter og andre leddyr i 
norsk fauna; nesehom- 
.bille, vannkalver med 
deres rovgriske lamer, 

vannedderkopp og rovteger for i nevne 
noen eksempler. Det er forsvrig pifall- 
ende at det ikke finnes noe norsk ord for 
dyr som holdes pga. interesse, og ikke for 
mat eller kjzledyr. Er det noen forslag? 

Vandrende pinner og blader 
Det klassiske eksemplet p i  eksotiske og 
tropiske insekter (unntatt sommerfugler) 
er de sare og merkelige ccvandrende pinn- 
en) (Phasmidae). Gmppen er ikke repre- 
sentert i Norge, men har enkelte arter 
lenger sm i Europa. Disse insektene kan 
virkelig mestre kamuflasjens kunst! Det er 
nesten umulig i se forskjell mellom en 
tsrr kvist og en ccstiv pinne)), som ligger 
med bena stmkket fiemover og sammen 



for H etterlikne mest mulig. Flere ganger 
n l r  jeg har renset opp i terrariet og tatt ut 
t ~ r r e  blader og pinner, har jeg opplevd at 
noen av pinnene plutselig kan bevege seg! 

((Pinnedyrene)) lever av blader, og i 
England hvor slike dyr holdes mer enn 
her, brukes ssrlig bjsrnebrer (Rubtw sp., 
engelsk: crbramble))) sorn mat ti1 insekt- 
ene. Der holder planten seg grsnn gjen- 
nom vinteren. Dessverre er det ikke til- 
fellet hos oss, og det er derfor et stort pro- 
blem d finne passende f0de ti1 dyrene om 
vinteren. 

En meget enkel art, Carausius moro- 
sus (((Indian Stick Insect>)), er likevel et 
umtak, og er ogsi ellers meget lett i holde 
i kultur hele dret. Denne arten, som ogsd 
brukes mye sorn laboratoriedyr, spiser 
nesten alt, inkludert liguster sorn kan 
finnes som vintergrsnn hekkplante. Efsy 
er ogsd en glimrende f~deplante, da den 

ogsi i Norge er grsnn hele Hret, i alle fall i 
Ssr- og Vest-Norge. Selv helt knusktsrre 
blader har dyrene tatt, men trolig som en 
siste utvei. Jeg har nylig h0rt at stuefiken 
skai vsre en bra fbrplante, men har ikke 
fatt pr~vet  det selv. 

Det er ca. 3500 arter ((pinnedyr)) p i  
verdensbasis. Et hundretalls arter har 
kanskje vsrt  holdt i kulturer, mens et tjue- 
tall er tilgjenglige hvis en har gode kon- 
takter. 

E~~rycantha calarata fra Ny Guinea og 
nrerliggende syer har blitt mer vanlig i 
holde. Disse blir store, opp ti1 15 cm for 
hunnens vedkommende. Arten har pigger 
og utvekster over hele kroppen, og er der- 
med ikke alltid like lett d hindtere. 

Enda sterrre er ((Jungle Nymph)), 
Heteropteryx dilatata, fra Malaysia. Hun- 
nen hos denne arten kan bli opp ti1 20 cm 
lang. De kjennes ellers ved at de har 

((Indian Stick Insects Curausius morosus Vandrende blad 



rudimentere vinger som voksne. Dette er 
store og kraftige insekter! 

Anrsomorpha buprestiodes (((Florida 
stick insect))) er vel ikke vanlig i kultur, 
men skal nevnes da den har en irriterende 
veske den sprsyter fra kjertler p i  hodet. 
Denne vesken kan vere svert ubehagelig 
i f i  i oyet. 

Noen arter er parthenogenetiske, dvs. 
de legger egg uten at det er befruktet av 
hann. Hos C. morosus er hanner meget 
sjeldne, og nesten aldri finnet. Men det er 
mange arter som m i  ha begge kjsnn for i 
legge egg. 

Ti1 gruppen Phasmida b r e r  ogsi de 
merkelige insektene som p i  norsk kalles 
for ccvandrende blad)). Denne slekten 
(Phyflium) har et femtitalls arter. De skal 
vere vanskelige i holde, og hever mer 
varme enn mange andre ccpimen). Som 
fsdeplanter kan brukes bjermeber, men 
ogsi eik og rose skal viEre greit i bruke. 
Selv har jeg ingen erfaring med i holde 
disse dyrene. 

Vandrende pinner og -blad holdes best 
i smi  bur med netting p i  ene siden. De bor 
ha en temperatur p i  over tjue grader, og 
daglig, frisk tilgang p i  blader. En dusj 
med vann fra en sprsyteflaske er bra, selv 
om de fleste artene ikke trenger vann ti1 
daglig. Hos C. morosus blir dyrene veldig 
bmne hvis de ikke far nok fiktighet. Det 
er viktig at insektene har noe i henge seg 
opp i nir  hudskriftet skal gjemomfsres. 
Ellers kan de lett bli forkrsplet, serlig i 
beina. 

nPinnedyrene)) lever ikke sb lenge 
etter at de er blitt imago, men siden nym- 
fene er nesten like, spiller akkurat det ikke 
s i  stor rolle. Hannen,lever gjeme lenger 
enn hunnen, og kan leve et halvt irs  tid 
etter at den er blitt voksen. 

Knelere - sma rovdyr 
Insektverdenens tigere finner sin miniatyr- 
utgave hos kneleme (Mantoidea). Heller 
ikke disse tinnes naturlig hos oss, men 
forekommer lenger syd i Europa. Mest 
kjent er Mantis religiosa, et navn den har 
fitt etter sin tilsynelatnde kneling med 
frembeina. Men samheten er jo at insektet 
bruker sine spesialiserte frembein ti1 i 
fange byttedyr som kommer innen rekke- 
vidde. Med et lynraskt utfall spiddes byttet 
p i  de skarpe piggene p i  innsiden av bein- 
et, som klapper sammen som en foide- 
kniv. Dette fangstsystemet er utviklet hos 
flere insektgrupper, se blant annet Greve 
(1 997). 

P i  verdensbasis finnes det et par tusen 
arter av knelere. Mest vanlig i terrarier er 
slektene Sphodomantis og Tenodera. De 
blir opp ti1 over 10 cm, selv om de fleste 
er 5-8 cm. 

Kneleme legger egg i form av en 
eggpakke (oothecae), som blir hard, og 

En kneler lurer p i  sin bytte. 
Foto: Jan Stenlokk 



hvorav det kan klekkes et hundretalls 
nymfer. Slike eggkapsler har karakteris- 
tisk og artspesifik form og farge. 

Problemet med hold av knelere, er 
fsrst og fremst under hudskifte, som er en 
kritisk fase. Det er meget viktig at det 
finnes en gren eller pinne som de kan 
henge seg opp i. Bein som blir hengende 
igjen, eller vinger som ikke fir foldet seg 
skikkelig ut (gjelder siste stadium, der 
nymfen blir et voksent insekt), gir en 
forkmplet kneler. Har skiftet vrert vel- 
lykket, merkes en markant vekst pH det 
crnye)) dyret, som n6 strekker huden ti1 en 
mer romslig stsrrelse. De fleste knelere 
lever ikke sb lenge. Mantis religiosa i Ssr- 
Europa lever ett Hr, og trolig lever de 
andre artene heller ikke srerlig lenger. 

Knelere er lette H holde hvis en kan 
skaffe fsde i form av insekter, edder- 
kopper, skrukketroll, larver eller andre 
smbkryp. Det er ikke riktig at humen all- 
tid spiser hannen etter (og endatil under) 
parringen. Knelere skal holdes adskilt, 
ogsb de smH som klekkes fia eggkapslen. 

Her gjelder den sterkestes rett! Hold 
forsvrig fingrene unna store knelere. En 
skjsnner fort hvorfor.. . 

Kakerlakker som husdyr? 
Kakeriakker (Dictyoptera, Blattoidea) er 
vel ikke den gruppen vi umiddelbart ten- 
ker p i  som husdyr. Men det finnes ogsi 
her mange (ca. 4000) arter, og det er bare 
et tltall som gHr i boliger, der de kan gjme 
stor skade. Langt de fleste lever i tropiske 
omrbder, og er ikke mer uapetittelige enn 
andre insekter. Det fimes faktisk en egen 
forening om for de som er interessert i 
stell av kakerlakker - i England, hvor 
ellers? 

Kakerlakkene er stort sett nsysomme 
dyr. De krever litt fuktighet i form av et 
glass med bomull i den ene enden. Her 
kan de de drikke, uten at vannet renner ut 
av glasset. Mange arter kan f6res med 
grsnnsaker eller banan, men ogsd tart 
hundef6r er et bra altemativ. Hvis kulturen 
ikke far rent bunnlag, kan det oppsti en 
syrlig lukt. Ikke alle er like begeistet for 

((Dadninghodekakerlakk,, (t.v.) og cchvesende kakerlakka (t.h.1. Tegnet fra foto av Jan Stenlokk. 



dette.. . 
Det er 20-30 arter som er holdt i kul- 

tur. En saering er ccMadagaskar hvesende 
kakerlakk,) (Gromphadorhina sp. ), som 
blir ganske stor og kraftig (6-7 cm). 
Hannen minner om en blanding mellom 
trilobitt og nesehombille, med leddelt 
kropp og skovleformet utvekst p i  hodet. 
Denne arten er lett l holde, og far ogsb 
unger i kultur uten de helt store problem- 
ene. En annen art jeg har hatt er ctdprdning- 
hodekakerlakken,) (Blaberus sp.), som har 
en dprdningehode-likende tegning pb ryg- 
gen. 

Sirisser og gresshopper 
Disse er vel egentlig mest holdt som fir- 
dyr for andre insekter, krypdyr og fugler. 
De kan derfor mange ganger finnes i zoo- 
butikker. 

Sirisser kan meget lett holdes i kultur, 

men en mb mer enn ellers passe meget 
godt p i  at de ikke stikker av. De tar gjeme 
tprrr hundemat, s l  matingen skulle ikke by 
pb probiemer. Dessverre er det en umis- 
kjennelig lukt fra en siriss-kultur. Noen 
arter lager ogsi den velkjente gnissende 
sangen, som kan gb en litt p l  nervene etter 
som nyhetens interesse for insektene har 
kjprlnet noe. 

Sirisser foretrekker 15-30 graders var- 
me. Ved lavere temperaturer blir det lite 
forplantning og egglegging. Beholderen 
skal inneholde sand eller sagmugg som er 
fuktig, og hvor sirissene kan legge deres 
egg- 

Biller 
Enkelte biller er mulig l holde i kultur. 
Jeg har sett flere arter av ctrosenbillen) 
(Cetoniidae, gullbasse-liknende) av slekt- 
en Pachnoda. Det er opptil tre cm store 

ctRosenbiilen)) (Pachnoda) spiser gjeme banan. Foto: Jan Stenl~kk 



biller med tegninger vanligvis i gult og 
brunt, men ogsl grernne sorte og andre 
farger forekommer. Opprinnelig kommer 
de fra @st-Afrika, i alle fall de artene jeg 
har holdt. 

Disse billene er meget lette i holde og 
avle. Bskeblader eller blader fra frukttrer 
samles inn, kokes, og ristes av. I denne 
blandingen, som aldri m i  terke ut og som 
b0r vzre 10- 15 cm tykt; I'ever larvene, og 
ogsd de voksne billene. Sistnevnte er 
svert begeistret for bananer! Jeg fore- 
trekker H gi (tenden)), med skall pH, da det 
holder seg lenger friskt e m  bare en skive. 
Jeg har nH hatt slike biller i et par ir ,  og 
det er fortsatt liv i dem, sH de kan tydelig- 
vis leve ganske lenge. Temperaturen bar 
vzre minimum 20°C, og gjerne mer. 

Men ogsl store nesehornbiller sorn 
herkulesbiller og den tropiske scarabae- 
iden Xylotrechus gidon holdes i kulturer 
med visne blader og banan og annen blst 
frukt sorn ferde. Problemet med disse er 
egentlig ikke sH mye selve holdet, som den 

lange larvetiden p i  flere Hr. De fierreste 
har s l  god tllmodighet at de satser p i  avl. 

Ipjen minner jeg om de mange 
spennende norske billene sorn nesehom- 
biller, jordlerpere, trebukker, gullbasser for 
H nevne noen. Her er det rikelig monn ti1 i 
eksperimentere i svert ((upleryet mark)). 

Fugle-edderkopper 
Dette er en gruppe leddyr som er blitt 
meget populzre H holde. Blant annet i 
England er det flere foreninger for entu- 
siaster. Enkelte arter edderkopper er fak- 
tisk blitt s l  populzre at de er truet i 
naturen, etter sigende pga. stor imfanging 
for salg. Det berr vel ogs& nevnes at popul- 
emavnet ((tarantellw er opprinnelig myntet 
pH en italiensk edderkopp, men brukes nH 
mer og mer for de stor og h t e t e  fhgle- 
edderkoppene !&a tropene, selig fra s0r og 
mellom Amerika. 

Selv om dyrene ser skrekkinngytende 
ut, er de ikke spesielt aggresive og bare f"a 
er serlig giftige. Unntak finnes for begge 



deler! Jeg har sett arter sorn er ekstremt 
aggressive, og sorn jeg absolutt ikke ville 
tatt i. Derimot skal en passe pH hkene sorn 
dyrene har pH bakkroppen. Disse kan 
irritere, spesielt hvis de kommer i eryner 
eller i nesen. 

For edderkoppens del m i  en passe pb 
at de ikke faller ned, da de i sH fall kan fa 
store og dradlige skader. Den relativt store 
vekten gjsr de mer mottaklige for skader 
etter fall enn ccvanlige)) smiinsekter. 
Bakkroppen kan sprekke eller fa skader da 
den har et overtrykk sQ dyret blerr ihjel. 
Vanlig ferde ti1 fugleedderkoppene er siris- 
ser, men ellers tar de nesten hva sorn helst, 
sb lenge det er i bevegelse. 

Oppdrett av fugleedderkopper er i stor 
grad muiig. Det ville vaere onskelig om 
dette ble fremtiden for videre marked. 
Med dagens priser, sorn gjeme kan kom- 
me opp i over 1000 kroner for ett fint dyr, 
er det nok noen penger Q tjene for de sorn 
satser liv serierst pP dette. Problemet er 
saerlig H fa tak i hanner (som er meget 
mindre og lever kortere enn hunnen), og H 
fa hunnen interessert i hannen for parring 
og ikke sorn matkilde. 

Skorpioner 
Det mH advares mot at dette tross alt er 
(meget) giftige dyr, sorn mb behandles, 
oppbevares og omgHs med stor respekt. 
Det er ikke alltid de sterrste er de sorn er 
mest giftige! Selv er jeg i tvil om det er 
riktig i selge slike dyr, som den store, 
svartglinsende Pandalus imperator (se 
forsiden av Insekt-Nytt 111993). Det er 
den mest vanlige arten sorn er i salg i zoo- 
butikkene, og den sorn sees ganske ofte i 
butikken eller pP engros-listene. 

Tusenbein 
Store, tropiske tusenben er ogsb populzre. 
De lever av frukt, og ogsH for disse er ban- 
an en bra matkilde. Formrig skal en serrge 
for noe hktighet for A fa tusenben ti1 H 
trives. En bm vbre klar over at disse dyr- 
ene ikke er sQ slme og trege sorn de kan 
gi inntrykk av. De kan lett gnage seg 
gjennom papp og tsy. Selv fikk jeg erfare 
dette i Malaysia, der jeg hadde fanget et 
flott eksemplar. PQ grunn av mange1 pH 
passende oppbevaring, ble dyret knytt inn 
i et lommetsrkle. Etter noen timer, da 

Skorpioner er tross alt giftige dyr! 



fangsten skulie beskues, var dyret rsmt. 
Jeg satt igjen med et lommetorkle hvor 
dyret hadde gnagd seg gjennom fire lag 
toy. 

Hvordan er situasjonen med hensyn ph im- 
port av tropiske insekter? Hvilke restrik- 
sjoner finnes? Jeg har forsokt B finne 
frem i dene, men uten saerlig hell. I fslge 
Fjelddalen (1983) er det importforbud p i  
levende insekter i Norge, og det kreves i 
tilfelle importtillatelse fra Statens Plante- 
vem. Det skai vzre mulig B sske om lov, 
men en trenger trolig en meget god grunn, 
som forskning eller undervisning. Det bes- 
te er kanskje H g6 veien via en zoo- 
forretning, som kan ha eller skaffe det 
som er av interesse. Ofte er det interes- 
sante ledd-dyr pH importsrenes lister. 

Mer informasjon og litteratur 
Her skal bare nevnes noen utvalgte hefter 
og buker som kan gi den interesserte 
ytterligere informasjon. Ellers er Intemett 
en god kilde ti1 bilder og stoff om insekter 
i kultur. 

Det finnes ogsd flere foreninger for de 
som har denne interessen. Mest aktuell er 
kanskje den danske ((Knreleren)), med 
adresse Erling Henriksen (formand), Peter 
Rsrdamsvej 41A, Postboks 193, DK-2800 
Lyngby, Danmark. En annen bra forening 
i Danmark er ((Extotiske 1nsekten)vl Tom 
Larsen, Gyvelvej 75 1 t.v., DK-4000 
Roskilde, Danmark. 

Ellers kan interesserte bli medlem i 
crPhaswid Study Group)) i England. Kon- 
tigenten var i 1996 pH £6.50. Adressen er: 
The Phasmid Study Group, The Member- 
ship Secretary, 40 Thomdike Road, Slo- 
ugh, Berkshire SL2 1 SR, ENGLAND. 

For informasjon og hold av kaker- 
lakker, kontakt: ((The Blattodea Culture 
Group)), Membership Secretary Mr G.J. 
Ramel, c/o I.G.E.R., North Wyke, Devon 
EX202SB, ENGLAND. Kontigenten er 
f 5.00 Brlig. 

Ti1 slutt m i  jeg tilfsye at jeg selv dess- 
verre ikke har noen dyr i gi bort eller 
bytte med for tiden. 
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Hornsikade (Centrotus cornutus) 
p i  Vestlandet 

Gudrun Wilhelmine Bakkerud 

Hornsikaden, Centrotus cornutus (Linn- 
aeus, 1758) (Hemiptera, Auchenorrhy- 
ncha, Membracidae) er  en merk brun, 
centimeter stor sikade. Den er  karakt- 
eristisk ved a t  pronotum er  konveks og 
har et horn i hver side samt en lang, 
skarp utleper langs ryggen (figur 1, 2). 
Sikaden er s i  lett gjenkjennelig at  selv 
folk som ikke har kjennskap ti1 in- 
sekter, ber lette litt pH eyenbrynene ved 
synet at  dette dyret om de skulle treffe 
pH det. Det ser ut til, basert pH materi- 
ale pH Zoologisk museum i Oslo, a t  
hornsikaden er  rimelig vanlig pH serest- 
landet. Hittil er  den bare publisert fra 
Rogaland p i  Vestlandet. 

I juni 1998 var jeg en tur i den lille bygden 
Fresvik - et lite sted p i  slarsiden av Sogne- 
fjorden, circa to mil 0st for fergestedet 
Vangsnes. Stedet er omgin av bratte ijell- 
sider og fjorden, og ligger litt isolert til. 
Under hoving p i  or dukket det opp et 
eksemplar av hornsikaden Centrotus corn- 
utus (L.). 

Hornsikaden er et s i  karakteristisk in- 
sekt at det ikke behsver A kontrollbestem- 
mes, og det er ingen arter som kan for- 
veksles med deme sikaden i skandinavisk 
fauna. Den er i fnrlge Ossiannilsson (1981) 
ikke publisert fra andre vestlandsfylker 
enn Rogaland (bide ytre og indre deler). 
Funnet i Fresvik representerer altsi et nytt 

Figur 1. Hornsikaden. Centrotus cornurlis (Foto: Lars Ove Hansen) 



fylkesfunn for arten. Litteratur 
Ved gjennomgang av samlingene p& Ossiannilsson. C. 1981 The Auchenorrhyncha 

Zoologisk museum, Universitetet i Bergen (Hornoptem) FennOscandia and 
viste det seg at det ogsH var tre relativt nye Fuunu Ent Scan Vol. 7, part 2. 

funn fra Leikanger i Sogn. I tillegg ti1 
disse fire funnene fra Sogn og Fjordane er Forfatterens adresse 

det ogsH funn fra Hordaland. Homsikaden 
er i fslge Ossiannilsson (1981) heller ikke 
publisert fra dene fylket. De eldste funn- 
ene fra Hordaland skriver seg tilbake ti1 
1937 og 193 9, men har ikke vaxt registrert 
i Ossiannilssons oversikt. Jeg kan ogsH 

Gudrun Wilhelmine Bakkerud 
Zoologisk museum 

Entomologisk avdeiing 
Museplass 3 

5007 Bergen 

nevne at jeg har Pat opplyst fra Zoologisk 
museum i Oslo at de ikke har noen funn 
av arten fra verken Hordaland eller Sogn 
og Fjordane i sine samlinger. 

I tillegg kan nevnes to funn fra Roga- 
land som neppe heller har vzrt publisert. 
Se tabellen under. 

Homsikaden er et s& karakteristisk in- 
sekt at de Ei funnene tyder pH at arten er 
sjelden p i  Vestlandet. Det blir nH opp ti1 
(tinsektjegere>> nord for Sognefjorden H 
eventuelt registrere hornsikaden lengre 
nord pH Vestlandet. 

Figur 2. Hornsikaden, Centrotus cornurus 

Funn av hornsikade fra Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane i 
Zoologisk museum, Univ. i Bergen: 

HOI 1 Kinsarvik I Djonno I 517. 1937 1 O.B. Lundetrz I l eks. 
HOI / Kinsarvik 1 Dionno 1 2617.1939 1 O.B. Lundetrz I l eks. 

RY 
RY 

- 
SF1 1 Leikanger I Hermansverk. Sanden 1 1416.1990 1 S. b k e n e s  1 1 eks. 
SF1 jVik 1 Fresvik EIS 50 1 1316.1998 1 G.W. Bakkerud I l eks. 

Eigenund 

Eigenund 

HOI 

SF1 

SF1 

Hornesvatn 
Hornesvatn 

Kvam 

Leikanger 

Leikaneer 

1 eks. 

4 eks. 

2 eks. 

Ved Svevatnet EIS 3 1 

Hermansverk, Njos forsk- 
ningsgird 
Hermansverk. Sanden 

2315.1973 
1016.1973 

1-2917.1997 

sommer 1990 

A. Fjeldsl 
A. FjeldsB 

J. SkartveitIL. 
Greve 
S. b k e n e s  

2 eks. 

2 115.1990 1 S. Fbkenes 



<<Nyen smakryp for Norge - VI 

Skru kketrollet Armadillidium 
nasatum Budde-Lund, 1885 
(~hornkuleskrukketroll~~ 

Kjell Magne Olsen 

Grunnene ti1 at anyel, i overskriften 
denne gang er satt i anforselstegn er for 
det ferste at arten faktisk allerede ble 
publisert fra Norge i 1910, ~g for det 
andre at funn nummer to ble gjort sP 
langt tilbake som i 1969. Mitt bidrag i 
forhold ti1 denne arten er altsii kun I 
gjore de to tidligere funnene kjent. 

Artikkelen som omtaler arten (Bagnall 
1910) er trykt et sted hvor de ferreste vil 
finne p i  i lete etter opplysninger om 
norske skrukketroll (selv fant jeg den i en 
bibliografi for Storbritannia (Harding 
1990)). Bagr~all rapporterer at noen fa 
individer ble funnet i et veksthus bak et 
museum (Zoologisk?) i Bergen 19. VI. 
1909. Funnet fra 27. VIII. 1969, ca. 50 
individer, inklusive bide hanner, hunner 
og juvenile dyr, ble gjort i et kommersielt 
veksthus p i  Bryn i Oslo, og ligger opp- 
bevart p i  Zoologisk Museum i Oslo. Disse 
stammer fra H. W. Waldens omfattende 
innsamlinger av norske smikryp i peri- 
oden 1966 - 1991. 

Skrukketrollmaterialet fra disse inn- 
samlingene er bestemt av Ake Andersson i 

Stockholm, og de to nevnte herrer har gitt 
meg tillatelse ti1 i publisere funnet. 

Armadillidium nasatum tilherrer kule- 
skrukketrollene, dvs. de artene som kan 
rulle seg sammen ti1 en nesten perfekt kule 
(ogsi en annen norsk art, Cylisticus 
convexus (De Geer, 1778), kan imidlertid 
gjerre dette), og som i og med denne har 
fire kjente arter i Norge. Totalt er det n i  
kjent 23 arter her ti1 lands. Det norske 
navneforslaget henspeiler p i  en platelikn- 
ende del p i  forkanten av hodet som p i  
denne arten stikker mye lenger opp enn p i  
de andre artene, omtrent som p i  et nese- 
horn. 

I Skandinavia er arten med sikkerhet 
kjent fra Norge, Danmark (Meinertz 1964) 
og Finland (Palmen 1946). Meinertz 
(1950) og Gruner (1966) sier at H. Loh- 
mander har funnet arten i veksthus i Sver- 
ige, men dette er ikke gjengitt hos Enckell 
(1980). Kun i Danmark er den funnet 
utenfor veksthus. Artens opprinnelses- 
omride regnes som Nord-Italia (Gruner 
1966). 
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Nye smikryp for Norge - VII 

Tusen beinet Macrosternodesmus 
palicola Brolemann, 1908, 
cchvittusenbein~ 

Kjell Magne Olsen 

Med denne omtalte arten, er 31 tusen- 
beinarter funnet i Norge (se Olsen 
1995). BHde i Sverige og Danmark er 
det publisert 43 arter, sH det er an- 
takelig flere igjen d oppdage, ogsi uten- 
ders. 

M. palicola er en meget liten art, opp ti1 4 
mm lang og 0,4 mm bred, i orden Poly- 
desmida. Dette er Norges klart minste 
tusenbeinart. Polydesmidene omfatter i 
Norge ellers f ~ r s t  og fremst flat-tusenbein- 
ene i slektene Polydesmus og Brachydes- 
mus; i tillegg kommer to arter som bare er 
funnet innendrars. Hvittusenbeinet mangler 
rayne, som alle andre polydesmider, og er 
som navneforslaget skulle tilsi, heit hvitt, 

bortsett fra at den mrarke tarmen kan skim- 
tes gjennom huden. 

Det hittil eneste norske individet er en 
hunn funnet inne i et veksthuskompleks pH 
Vollen i Asker, Akershus, EIS 28, den 5. 
mars 1995. Dyret ble hHndplukket med 
pinsett, og forsrak pH utdriving av dyr fra 
medbrakt jord ved hjelp av Tullgrentrakt 
ga magert resultat. 

I Sverige er den fumet i hvert fall i 
S k h e  (Blower 1985, Kime 1990), og i 
Danmark pH mange lokaliteter i tilsammen 
fire faunistiske distrikter (Enghoff 1973, 
1974, 1997 in litt.). I alle de nordiske land- 
ene m i  arten regnes som innfsrt. I 
Storbritannia lever den derimot i naturlige 
habitater, oftest kalkrikt. 

ctHvittusenbein)). .Macrosrernodesmuspalicola Brolernann. 1908 (fra Blower 1985). 



Sam en kuriositet kan jeg ta med at Kime. R.D. 1990. .i\ provisional atlas of 

denne arten regnes som en typisk ctcollec- European m~rio~ods .  Part 1. Fatlnu Europ- 

tor's item)), dvs. den er stort sett funnet i ueu Everrehrata 1 :  1-1 09. 
Olsen K.M. 1995. Nye smduyp for Norge - I. 

hagene ti1 ihuga tusenbeinsamlere. Tusenbeinet Krv~hioiulus occultus (C.L. 
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Scardia boletella som indikatorart 
for nrakkelbiotoper? 

Ola M. Wergeland Krog 

Scardia boletella Fabricius, 1794 (tidl. S. 
polypori) er en stor mell med grH- 
merkegri og hvite tegninger, frynsete 
vingekant og vingebredde pH ca. 43 mm 
(figur 1). Den tilherer familien ekte 
mall (Tineidae), og er tidligere pivist 
tre ganger i Norge, naermere bestemt i 
Buskerud og Telemark. 

Arten er oppfert sorn sArbar (,V) p i  den 

norske redlista (Hansen & Aarvik i ma- 
nus), og som hensynskrevende (DC) p i  
den svenske (Ehnstrijrn m.fl. 1993). Arten 
er ogsP pPvist i Sverige og Finland, men 
hovedutbredelsen er i 0st-Europa (Ehn- 
strom & Wald6n 1986). 

Lziien lever i kjuker og morkent 
larvtrevirke i urskogslignende skogbestand, 
og ser ut ti1 P foretrekke dede bjerkestam- 
mer som er angrepne av knuskkjuke Fo- 

Figur 1 : Nyklekket Scardia boletella p& knuskkjuke. 



mes fomentarius (Ehnstrom & Walden 
1986). Tiltak for i bevare arten er etter 
anbefaling av Ehnstrom & WaldCn (1986) 
i sette igjen grove stammer av bjsrk og 
bsk ved avvirkning. Arten antas av Bengt 
Ehnstrom (pers. medd.) i egne seg godt 
som indikatorart ved registrering av nsk- 
kelbiotoper for biologisk mangfold i skog. 

Som indikatorart er den velegnet ved 
at den med rimelig grad av sikkerhet kan 
artsbestemmes ut i fra mikrohabitat og ut- 
seendet p i  larvegangene, og at sjansen for 
forveksling med andre arter er liten (Bengt 
Ehnstrom pers. medd.). Arten kan p i  
denne mken brukes som indikator p i  
nskkelbiotoper i skog ti1 alle Cstider, noe 
som er en stor fordel i praktisk inventer- 
ingsarbeid. 

Ny for Ostfold 
Et nytt h n n  av arten ble gjort den 14. 
juni1998 p i  Risenhsgda i Marker kom- 
mune (UTM: PM504173 ED50). To indi- 
vider ble klekket ut av ei knuskkjuke som 
ble funnet p i  ei grov bjsrk i gran-dominert 
naturskog i en sstvendt shining. Lokali- 
teten ble avvirket for ca. 5-6 C siden, men 
store lauvtraer (bjsrk og osp), enkelttrar 
av furu, saint mindre grupper med skrap- 
skog hadde blitt spart. Arten ble i felt 
bestemt ut i fra utseendet p i  larvegangene 
i bjmka og i knuskkjuka. Disse er blyant- 
store, glatte og kitiniserte og g C  fra veden 
og inn i kjuka. Larvene forpupper seg i 
kjuka og klekker g j e ~ o m  kjukeover- 
flaten, hvor puppehylsteret gjeine blir sin- 
ende igjen i klekkehullet (figur 2). 

Figur 2: Puppehylsteret ti1 Scardia holetella blir gjerne sittende igjen i klekkehullet. 



lndikatorart for indikatorarten 
Skyggebillen Bolitophagtls retictliarus har 
vist seg i vaere en relativt vanlig art i 
knuskkjuke p i  egnede lokaliteter i 0st- 
fold. Denne arten er lett kjennelig p i  sin 
meget sterke karbollukt, og den forekom- 
mer ofie sarnrnen med S. boletella og an- 
dre interessante arter som f.eks. skygge- 
billen Oplocephala haemorrhoidalis (Ehn- 
strom & Walden 1986). 

Etter boka 
I dette tilfellet var alt ctetter boka~ .  Loka- 
liteten er langt fra noen urskog, men en av 
de finere naturskogsomridene i fylket, 
b1.a. med relativt mange fum av lun- 
genever Lobaria pulmonaria. Arten ble 
bestemt ut i fra sportegn som like gjerne 
kunne vzrt  pivist om vinteren. Ti1 alt 
overmil hadde lokaliteten blitt avvirket 
for flere i r  siden, og de anbefalte fler- 
brukshensyn for i bevare arten var ivare- 
tatt. Dette hadde ti1 overmil f5rt ti1 at 
arten fortsatt finnes i omridet. 

lnsekter -framtidens indikatorarter i 
Ostfoldskogene? 
Selvfarlgelig g j ~ r  ikke en svale (mall) noen 
sommer, men funnet indikerer at utvalgte 
insektarter kan bli et godt supplement ti1 
de etter hvert velkjente lav- og soppartene 
som blir benyttet i dag. Kanskje spesielt i 
0stfold og andre omrider hvor det har 
blitt drevet et intensivt skogbruk i noen 
hundre C allerede, og hvor de etablerte in- 
dikatorartene stort sen er for sjeldne ti1 
praktisk inventering, kan det vzre verdi- 
fullt i ha et starrre spekter med indikato- 
rarter A spille pi. 

Det bar i denne forbindelse nevnes at 
organisasjonen ccSiste Sjanse)) er i ferd 
med 5 utarbeide en rapport om insekter 

som indikatorarter p i  verdifulle skogsbio- 
toper, med utgangspunkt i et fern dagers 
kurs som ble holdt for ((Siste Sjanse)) i mai 
1998 av den svenske skogentornologen 
Bengt Ehnstrom. 

Tidligere funn i Norge 
B0,  Kradsherad: Noresund, flere eksern- 
plarer klekt fra Fomes fomentarius 198 1 
leg. F. Midtgaard. BV, Rollag: Veggli 
1979 leg. B.A. Sagvolden. TEY, Drange- 
dal: Skultrevassisen 1993 + 1994 leg. A. 
Bakke 

Takk ti1 Leif Aarvik for bekreftelse av 
arten og for opplysninger om tidligere 
fum. 

Litteratur 
Ehnstrom, B., Giirdenfors. U. & Lindelow. A. 

1993. Rodlistatle evertebrater i Sverige 1993. 
Databanken fdr hotade arter. Uppsala. 1-69. 

Ehnstrom, B. & H. W. Walden. 1986: Faunavcird 
i skogsbruket. Del 2 - Den lagre faunan. 
Skogsstyrelsen, Jonkoping. 1-35 1. 

Hansen. L.O. & Aarvik. L. i manus. Sjeldne in- 
sekter i Norge. Del 3. Sommerfugl. NINA 
Fagrapport. 

Forfatterens adresse 

Ola M. Wergeland Krog 
Alleen 16 

1890 Rakkestad 



COLARB startet (igjen) 

Den 20. februar 1999 var det mste p i  Dette er ikke nsdvendigvis den ende- 
NISK (Norsk Institutt for Skogforskning), lige gruppa. Nye medlemmer blir vurdert 
for i starte opp igjen Coleopterologisk nC de melder sin interesse. Gruppa vil 
Arbeidsgruppe (COLARB). Den forrige bruke litt tid p i  Q fime en passende ar- 
avgikk med en sikker dsd for mange i r  beidsform. Senere vil vi dra pb ccbestem- 
siden. Ved siden av ccbillefollo, var Leif melsetokt,, (Sindres uttrykk) ti1 sarnlinger 
Aarvik ti1 stede for 4 orientere om etter hvert som vi far tid. 
LEPARBs (tilsvarende gruppe for som- 
merfugler) erfaringer og problemer gjen- 
nom mange ir. Takk ti1 Leif for en flott 
presentasjon. 

Gruppas mil er b arbeide for at vi skal 
kunne f"a en ny kartkatalog over de norske 
billene. Det blir opprettet en egen database 
ti1 oppgaven. Vi hiper flest mulig er inter- 
essert i i samarbeide mot milet. Arb- 
eidsgruppa blir reservert for de som kan 
og vil arbeide aktivt. 

Med hilsen 
Torstein Kvamme 

Gruppa best& forelspig av: 

Bjern Sagvoiden 
3626 Rollag 

Frode Odegaard 
NINA, Tungasletta 2 
7005 Trondheim 

Sindre Ligaard 
Madsvei 2 1 
1540 Vestby 

Torstein Kvamrne (koordinator) 
NISK, Hsgskoleveien 12 
1432 As 



Hvor befinner de norske 
cc billeekspertene~ seg? 
Bjprrn A. Sagvolden, Numedal lnsektregistrering 

I vlre naboland har det alltid vaert 
klart hvilke personer som tar seg av de 
forskjellige gruppene innen entomolo- 
gien. Utgivelser av utbredelseskataloger 
for flere ordener viser dette. Men hvor- 
dan er s l  stla her i Norge? 

Nk noe skal publiseres angiende vtfluer, 
tovinger eller nettvinger, har det utkryst- 
allisert seg en Vestlands-elite, mens libell- 
er, oyenstikkere og teger blir godt ivaretatt 
av Trrandere. Norske sommerfuglforskere 
har etablert sin egen ctLEPARB-gruppe)) 
der de samarbeider om i legge sommer- 
fugl-Norge inn i en elektronisk database. 
Enkelte ctutbryteren fia det lepidoperolog- 
iske miljset har sigar sett seg ut visse 
vepsegrupper de mener det er verdt i kon- 
sentrere seg om. 

Billekataloger blir i vire naboland i 
hovedsak publisert av Hansen i Danmark, 
Silfverberg i Finland og Lundberg i Sveri- 
ge. Hvordan er det s i  i virt eget lang- 
strakte land? Dersom du er i besittelse av 
godbiter m i  du kikke p i  bakre omslagside 
av ctInsekt-Nytt)). Der opplyses det at en 
viss T. Kvamme er den sentrale person 
som skal kontaktes nir  det gjelder spsrs- 
mil om biller. Han er skogteknikker, s i  
utdannelsen har han i s i  mite i orden. 
Men hva skjer nir en vanlig autodidakt 
hobby-coleopterolog skal publisere noe 

om biller i Fauna Nowegica Serie B.? Jo, 
da er det collembolspesialisten Arne Fjell- 
berg som leser igjennom manuskriptet fsr 
det blir trykket (denne hemmeligheten har 
han selv fortalt meg). 

Men s i  morter mitt ccnsbe blikb) femte 
avsnitt i r"cr2rdet ti1 en nylig utgitt svensk 
billekatalog en desemberdag for fire % 
siden. Her finner jeg fslgende opplys- 
ninger: ccEtt varmt tack riktas till Michael 
Hansen, Danmark samt Jogeir N. Stok- 
land, Norge for gjennomlesing og komm- 
entarer till respektive lands fauna)). Jeg 
har ingen betenkligheter med i akseptere 
at Michael Hansen, som er en kunnskaps- 
rik og beget dyktig dansk coleopterolog, 
har rettet opp feil i sitt lands avsnitt i kata- 
logen. Spsrsmilet jeg stiller meg er: Hvem 
i all verden er denne Jogeir N. Stokland, 
og hvilke kvalijikasjoner har han ti1 d 
uttale seg om norske biller? Har han 
peiling eller er han bare en sjarlatan? 

Vi er jo inne i sjarlatanenes tidsalder, 
s i  spmsmilet er narliggende. Undringen 
baserer seg pa at jeg leser omtrent alt (for- 
hipentligvis) som publiseres angiende 
funn av biller i Norge, og jeg m i  med 
hinden p i  hjertet bekjenne at jeg enni har 
ti1 gode i se denne Stokland som forfatter 
eller medforfatter av entomologiske utgiv- 
elser. En m i  i denne sammenheng vare 
klar over at opplysninger om upubliserte 



funn er i betrakte som ctikke-funn)). Det er coleopterologer og universiteter, og lista 
skremmende i se hvor lite alvorlig det blir over forskere som ber om ((reprints)) 
sett p i  i ((publiseren nye arter. vokser stadig. 

Men jeg er ikke helt ferdig enda. Da 
den forrige svenske katalogen dukket opp Med sure oppgulp 
i min postkasse begynte jeg straks i legge 
samtlige billearter inn i en egen database. Rollag, I. januar 1999 
Undemeis dukket det stadig opp uriktig- Bjom Sagvolden 
heter i forhold ti1 hvordan det norske bille- 
bildet s i  ut, og hva som kom frem i kata- 
logen. Mine kamerater ved NINA i Trond- 
heim ble orientert om hva jeg hadde Herr Sagvolden tar feil p i  ett punkt! 
funnet ut, og jeg fikk fra dem forstielse Begge de siste svenske billekatalogene 
for at de var klar over problemet og arb- fant han p i  mitt kontor! De dukket aldri 
eidet med en opprenskning i sb mke. Jeg, opp i hans postkasse! Videre har vi tatt 
min enfoldige sjel, makulerte da mitt opp- vekk oversikten p i  tredje omslagsside 
satte notat over hva jeg mente var feil. over ansvarspersoner for de respektive 
Dette er n i  over 12 L siden, men jeg har insektordnene. Den tok for stor plass. 
ingenting sett angbende disse rettelser. 

Det jeg vil fram ti1 er at vi her i landet Redaktorens bemerkning! 
straks m i  fa nappa ut den bersmte finger- 
en, og slutte % kjsre coleo-egotripper. Det 
ber vaere mulig for oss ogsi  b samle oss 
om en bille-publikasjon i Norge, og ha en 
kontinuitet i den. Jeg vil her ikke urnlate i 
nevne at serien: ((Notes on Norwegian 
Coleopteraw slir bra an blant europeiske 

Foreningens iupe 

Foreningens lupe st5r n4 p i  Zoologisk museum 
I Oslo ti1 videre utl5n. lnteresserte kan kontakte 
Lars Ove Hansen for I5n. 

Lupen l5nes ti1 medlemrner av N.E.F., for ett Hr 
av gangen. 



lnse 

Jan Ste 

kter 

ctuniversity of Florida Book of Insect 
Records)) (1998) er en spennende bok 
om rekorder i insekt-verdenen. 

Boka kan lastes ned gratis fra nettet, cg 
blir p i  circa 70 sider. Den er skrevet i 
1994 av studenter p i  et insekt-okologisk 
kurs ved University of Florida, USA. Hver 
student skrev et par sider om et valgt 
tema, og her er inforrnasjon om mye 
spennende: hvilket ins& har det minste 
egg (0.02mm), storste antall unger, lengste 
livssyklus, flest iawestadier (45), korteste 

og lengste iivstid (hhv. 5.8 dager og flere 
tiir), den giftigste (en maur-art), mest 
stsyend (afiikansk sikade), raskeste (145 
kmltime) og mye annet. Sarlig interessant 
er kanskje at det er kritisk gjennomgang 
av data, og referanser ti1 kildene. Ofte 
dukker slike data opp ctfia det bib, uten 
noen sjekk av riktigheten. 

(Etter: ((Universiy of Florida Book of 
Insect Records)) 1998. Intemett adresse: 
http://gnv.ifas.ufl.edu/-tjw/recbk.htm) 



Insektene finnes overalt - ogsi i ver- 
densrommet! I alle fall i romfarteyer, 
hvor ulike arter er brukt ti1 forsek. En 
side fra NASA omtaler de viktigste 
arter og deres respektive gjerninger og 
resultater etter kortere og lengere tid i 
verdensrommet. 

Bananfluen Drosophila melanogaster er 
selvferlgelig med. Det viste seg at det var 
mulig for fluene i parre seg i vektlers 
tilstand. P i  den annen side falt levealderen 
ti1 hannene. Utvikling av unger var nor- 
mal, selv om det ble noe endringer i ut- 
viklingstid og sterrrelse. 

Mer betenkelig var at strilingen fra 
rommet ga kromosom forstyrrelser. Ab- 
normiteter ble ogsi funnet hos melbiller 
Tribolium confusum og hos ctvandrende 
pinne)) (Carausius morosus) Hos husfluen 
Musca domestics lzrte ikke voksne fluer 
som utviklet seg fia lamer i rommet i 
bruke vingene. De foretrakk i flyte i 
vektlas tilstand fremfor 5 s l i  med vingene. 
Honningbiene derimot skjernte ikke dette, 
men ble ikke i stand ti1 i fly. De tumlet 
rundt i vektlas tilstand. 

(Etter: crResults of Past Insect Space 
Experiments)). 
http:/lspaceprojects.arc.nasa.gov/Space-Pr 
ojects/FlyLab/past.rsrch.html 

At taxonomi og systematikk er viktig, 
kjenner og entomolger godt til. Selv om 
dette er et botanisk eksempel, 

ti1 herbariet p i  universitetet i Georgia, 
USA. Etter bare syv minutter var planten 
identitisert (Solanum americanum) og 
bamet fikk relevant behandling p i  syke- 
huset. Samme metode kume tenkes brukt 
for identifisering av noen av de 4000 
planter som kommer inn ti1 samme sted 
irlig pr. post og brev. 

(Etter ((Science Daily News)), 19.07.1999 
http:llwww.sciencedaily .com/releases/l99 
9/07/9907 1908 105 I .htm) 

Vi i redaksjonen hadde g'erne sett at 
medlemmene hjalp ti1 med stoff ti1 denne 
spalten. Send en utskrift eller adresse ti1 
steder som kan v m e  av interesse, g'erne 
med et utdrag pd norsk. Papirutskrift !an 
ogsd sendes, men husk c i  ha med hvor 
stojfet kom fra. Bruk adressen ti1 redak- 
sjoiien i (dnsekt-~Vytb), eller elektronisk ti1 
jan.sten1okk@rl.telia.no 

En tre i r  gammel gutt reddet livet takket 
vzre raskt identifisering av en giftig 
plante han hadde spist b z r  av. Digitale 
bilder av planten ble sendt over intemett 



Arsmelding for Norsk Entomologisk 
Forening 

I perioden har foreningen hatt fslgende personer i ombud: 

Styret: 
Formann 
Nestformann 
Sekreter 
Kasserer 
Styremedlemmer 

Dr. philos. Preben S. Ottesen, Oslo 
Professor Johan Andersen, Tromss 
Cand. scient. Jan Arne Stenlskk, Randaberg 
Dr. scient. Bjsrn Bkland 
Dr. philos. Arne Fjellberg, Tjnrme 
Journalist Morten Falck, Oslo 
Cand. scient. Lars Ove Hansen, Drammen 

Redaksjonen av Fauna nowegica Ser. B: 
Redaktsr Professor John 0. Solem, Trondheim 
Medlemmer av redaksjons- Dr. philos. Arne ~ j e l l b e r ~ ,  Tjsme 
komiteen Dr. philos. Knut Rognes, Stavanger 

Fsrstekonsewator Arne Nilssen, Troms0 

Redaksjonen av Insekt-Nytt: 
Redaktsr Cand. scient. Ole J. Lsnnve, Berum (t.0.m. 4!97) 

Cand. scient. Lars Ove Hansen, Drammen (f.0.m. {/98) 
Medlemmer av redaksjons- Cand. scient. Jan Arne Stenlskk, Randaberg 
komiteen Cand. philol. 0istein Berg, Bcerum 

Redakterer av Insecta Nowegiae: 
Fsrsteamanuensis Bjarne Meidell, Bergen 
Fsrsteamanuensis Erling Hauge, Bergen 

NEFs Internettsider: Cand.mag. Ommund Bakkevold, Sandnes 



Distributor: 

Revisor: 

ValgkomitC: 

Adm. dir. Jac. Fjelddalen, As 

Professor Ragnhild Sundby, As 

Professor Alf Bakke, As 
Professor Sigmund Higvar, As 

Norsk medlem i ridet i Scand. Soc. Ent., utgir Ent. Scand.: 
Dr. philos. Geir E.E. Serli, Oslo 

Kontaktmann vedr. norske insektnavn: 
Cand. scient. Lars Ove Hansen, Drammen 

Representant i Samarbeidsridet for bevaring av biologisk mangfold (SABIMA): 
Professor Sigmund Higvar 

Verneutvalgets medlemmer: 
Professor Sigmund Higvar, As (formann) 
Ferrsteamanuensis Trond Andersen, Bergen 
Ko~isulent Torstein Kvamme, As 
Dr. scient. Fred Midtgaard, As 
Lektor Tore R. Nielsen, Sandnes 
Ferrsteamanuensis Torstein Solhsy, Bergen 
Laxer Leif Aarvik, As 

Styret for NEFs fond: 
Ferrstekonservator Lita Greve Jensen, Bergen 
Professor Arne Semb-Johansson, Oslo 
Professor John 0. Solem, Trondheim 

Medlemstall 
Pr. desember 1998 var antall betalende medlemmer i foreningen 345 norske og 48 
utenlandske personer og institusjoner. Det er en dobling av antall utenlandske, men fire 
f a n e  norske medlemmer enn p i  tilsvarende tid i 1997. Dessveme er det reelle antallet 
norske medlemmer trolig falt enda mer, da mange kontigenter for 1998 enni ikke er 
betalt inn. 

I Ierpet av 1998 er det kommet adskillige foresperrsler om medlemskap i foreningen, ikke 
minst via foreningens nyopprettede Internett-sider. Selv om de fleste foresperrsler 
resulterer i medlemskap, er det svaert lite kontinuitet i medlemsmassen. Mange er 
medlem for ett Qr eller to, ferr de forsvinner. Det har o g d  i 1998 vert nsdvendig i sende 
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purringer p i  kontigent ti1 et uforholdsmessig antall av medlemmene, og en rekke ikke- 
betalende medlemmer er strerket i lerpet av iret etter at to purringer ble sendt. Et 
hovedproblem er at bide ctInsekt-Nytt)) og ((Fauna Norvegica)) har vaert sterkt forsinket, 
noe som skaper fowirring med hensyn ti1 betaling av kontigent, og resultert i atskillige 
purringer og foresporsler ti1 sekretaeren om manglende nummer. 

Foreningen har ett aeresmedlem: Astrid Lerken. 

Styremeter: 
Det har vaert avholdt styremste 24.1 1. 

Meter: 
hsmotet 10.12.1997 ble avhold p l  Biologisk Institutt, Universitetet i Oslo. Foredrag ved 
Dag Hjermann: ((Det er ikke stsrrelsen det kommer an p i  - om insekter og lanskaps- 
okologi)). Det var 11 frammerne. 

Andre aictivitcter: 
9. norske entomologm0te, Kongsvoll 
Mmet ble avholdt 23-24 april 1998 pH Kongsvoll fjellstue. Det var 15 deltakere og det 
ble gitt 14 foredrag. Mmet ble organisert av John 0. Solem, Vitenskapsmuseet, NTNU, 
Trondheim. 

ct25thNordic-Baltic Congress of Entomology~~ - Norge br 2000 
Norsk entomologisk forening og Universitetets zoologiske museum (Oslo) har, etter 
onske fra de ervrige deltagerland, pkan seg arrangementet av kongressen i iir 2000. 
Styret i NEF inviterte ti1 et konstitueringsm0te 70 januar 1998, der en representant for 
hver av de entomologiske miljaer i Osloregionen mertte. Kongressens organisasjons- 
komite har fatt ferlgende sammensetning: 

Jan Emil Raastad, Universitetet i Oslo, ZMO (formann) 
Alf Bakke, Skogforsk, As 
Morten Falck, NEF 1 Aftenposten, Oslo 
Lars Ove Hansen, NEF 1 Universitetet i Oslo, ZMO 
Sigmund Hlgvar, Norges Landbrukshsgskole, As (NLH) 
Nina Svae Johansen, Planteforsk, As 
Preben Ottesen, NEF 1 Folkehelsa, Oslo 
Lauritz Ssmme, Universitetet i Oslo 
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I tillegg er det oppnevnt tre arbeidskomiteer:Programkomite: Lauritz Sermme (formann), 
Jan Emil Raastad, Geir E.E. Ssli, Leif Aarvik. Finanskomitk: Preben Ottesen (formann), 
Sigmund Higvar, Nina Svae Johansen. Ekskursjonskomlte: Lars Ove Hansen (formann), 
Alf Bakke, Morten Falck, Arne Fjellberg. 

Det har vert holdt tre mster og en ekskursjon der mrateinnbydelse, finanser, program og 
mstested m.m. er forberedt. Invitasjon er sendt ut ti1 foreninger, tidsskrifter og privat- 
personer, og det er sskt skonomisk stertte ti1 finansieringen. Kongressen vil finne sted 
2816-217-2000 p i  Melsomvik videregiende skole (tidligere jordbruksskole) i Vestfold, 
sentralt beliggende i forhold ti1 attraktive ekskursjonslokaliteter p i  Tjsme, i Larviks- 
omridet og i Drangedal. Informasjon om kongressen vil etter hvert bli lagt ut p i  Inter- 
nett. 

Pinsetref1 998 
Mstet ble berammet ti1 29 mai - 1 juni p i  Langsya i Bamble kommune, men mitte dess- 
verre avlyses pga. manglende oppslutning. 

Internett 
1998 har vzrt  et gjennombruddsir for NEF p i  Internett. Ommund Bakkevold har laget 
en flott hjemmeside for NEF. Der man blant annet finner informasjon om NEF og 
adresser ti1 lokallagene, flere nummer av Insekt-Nytt, salgslisten, insektbilder og linker 
ti1 andre entomologsteder. Sidene ligger gratis hos Landb~kshsyskolen p i  As, men vil i 
lrapet av neste H flyttes ti1 Zoologisk Museum i Oslo. Stadig kommer forespsrsel om 
medlemskap, informasjon om foreningen eller generelt om insekter og insektsamling. 

Vernesaker, ofentlige horinger, annet samarbeide 
Foreningen har gitt uttalelser i flg. vernesaker og offentlige heringer: 

Truede akvatiske invertebrater i Oslo og Akershus, Norges Jeger- og fiskerforbund - 
Akershus. En rapport p i  44 sider, utarbeidet av Carsten Stig Jensen, ble sendt NEF 
4/12, der NEF og flere av vHe medlemmer takkes i forordet. 
Verneplan for Oslofjorden. Uttalelse 415- 1998 ti1 Miljsverndepartementet, Direktorat- 
et for Naturforvaltning og Oslofjord-utvalget. 
Kartlegging og forvaltning av biologisk mangfold, Frogn kommune. 
Genmodifisert bomull og tomat i Spania. Direktoratet for Naturforvaltning. 
Spsrreundersskelse om bruk av Faktaark. Direktoratet for Naturforvaltning. 
Spesialnummer: Verdens Natur nr. 2, 1998 (Brg. 13). Temahefte for biologisk mang- 
fold og Lokal agenda 2 1. (Med presentasjon av SABIMA). Samarbeide med WWF 
Verdens Naturfond. 
SABIMA-rapport, der NEF stod for vesentlige bidrag: "Artsmangfold i Norge. Sta- 
tus-Trusler-Tiltak". 



Foreningens lupe 
Binokularlupen ble i mars 1996 overlevert fra Kai Berggren, Kristiansand, ti1 ~ a ~ n e  
Fliten, Kjapmannskjsr. I lopet av 1998 er den retumert ti1 foreningen og andre med- 
lemmer kan nd slake om Iin av lupa. Den lagres i oyeblikket p i  Zoologisk Museum i 
Oslo. 

Blekkulf 
To hefter, om sommerfugler og insekter i kulturlandskapet, og en plakat ble laget i sam- 
arbeid med Blekkulf. Plakaten om sommerfugler kan sendes ti1 vdre medlemmer ved B 
kontakte forfatteren, Lars Ove Hansen (redaktnrr av Insekt-Nytt). 

Norske insektnavn 
Navnekomiteen har utarbeidet liste over norske navn p i  alle norske storsommerfugler, 
inkludert bdde mdlere og nattfly. Ogsd pH en rekke andre familier og ordener over 
insekter er det kommet innspill. 

Fauna nowegica Serie B (Norwegian Journal of Entomology): 
I brev fta NINA/NIKU, datert 2/1-1998, sier de opp tidsskrifsavtalen med NEF om 
Fauna now. Ser. B (se nedenfor under ((Foreningens tilstand))). Siste nummer med 
MNA/NIKU som utgiver skal komme i slutten av 1998, da som et dobbeltnummer 
(1998, Vol. 45, nr. 1 & 3). Vol. 44, nr. 2 (1997) ble sendt ut i mars. Tidsskriftet vil fra og 
med 1999 videreflares under navnet Norwegian Journal of Entomology. 

Insekt-Nytt: 
h g a n g  22, nr. 2-3/1997 ble sendt ut i juli. 
hgang  22, nr. 411997 er trykket og i ferd med i sendes ut. 

((Insekt-Nytt)) distribueres ti1 alle NEFs medlemmer, samt ti1 flere biblioteker og offent- 
lige kontorer, joumalister 0.a. Totalt utgis det derfor ca. 400 eksemplarer av Insekt-Nytt. 

Insecta Nowegiae: 
Ingen i 1998. 

Norske Insekttabeller: 
Ingen i 1998. 

Driftsstette: For 1998 er det gitt driftsstatte fra Miljlavemdepartementet pH kr. 25 000. 



Foreningens tilstand: 
Foreningen har en stabil kjerne av medlemmer, men utenfor denne kjemen er det fortsatt 
meget stor utskifining av medlemmer. Medlemstallet har sunket betydelig i 1998, blant 
annet pH grunn av i: og forsinkede utgivelser av foreningens publikasjoner. Bruk av 
Internett har imidlertid brakt noen nye mediemmer ti1 foreningen. 

crInsekt-Nytt)) lages og distribueres fortsatt pH dugnad, og sliter fortsatt med H fslge tids- 
planen. Selv om Lars Ove Hansen tar over som ny redaktsr, trenger redaksjonen A f"a 
forsterket sitt mannskap. 

Foreningen har i 1998 mistet sin ststte fra NINA/NIKU, dvs. akonomisk og praktisk 
hjelp ti1 trykking og distribusjon, av Fauna norv. Ser. B. En tilsvarende skjebne led 
Norsk Omitologisk Forening med Fauna now. Ser. C. OgsH Norsk Botanisk Forening 
har mistet tilsvarende s tme  ti1 sin tidsskrift ctBlyttia~. Styret i NEF har tatt opp d e ~ e  
vanskelige situasjon i Samarbeidsrddet for bevaring av biologisk mangfold (SABIMA). 
Det er sendt saknader ti1 Miljsvemdepartementet, forelspig uten positiv respons. NEF 
tok spesielt opp saken p i  SABIMA-mste 9/10 med direktsrene for Direktoratet for 
Naturfowaltning (DN). Dialog er opprettet, og saken vil viderefsres i 1999. 

Det gis ypperlige tilbud ti1 mange av v t e  medlemmer gjennom lokalforeningene. Mster 
og ekskursjoner blir arrangert. Denne virksomheten er miljaskapende og viktig, og bsr 
ststtes opp i skende grad fra sentralt hold. 

Preben Ottesen 
formann 

Jan Arne Stenlskk 
sekretzr 

HVIS DU FLYTTER 

SH husk H gi beskjed ti1 sekretaeren om adresse-endring. 
Da sparer du oss for mye ekstra-arbeide. 
Bruk postboks adressen vir ,  eller e-mail: 

jan.stenlokk@rl.telia.no 



Rettledning for bidragsytere: 
Inmkt -~~ t t s  hovedartikler struktureres som falger: 
1) Overskrifi; 2) Forfatteren(e)s navn; 3) Selve 
arrikkelen (gjeme innledet med en kort tekst som 
ranger leserens oppmerksomhet og som trykkes med 
halvfete typer; splitt hovedteksten opp med mellom- 
titler; 4) Evt. rakk ti1 medhjelpere; 5 )  Litteraturliste; 
6 )  Forfatteren(e)s adresse(r); 7 )  Billedteksrer og 8) 
Evr. rabeller. Alle disse punktene kan falge rett etter 
hverandrc i manus. Send bare ett eksemplar av 
manus. B N ~  forevrig tidligere numre av Insekt-Nytt 
sorn ckscmpel. Latinskc navn skal understrekes eller 
skrivcs i kursiv dersom man benytter databehand- 
ling. 

Manuskripter m i  vaere feilfrie, men enkelte over- 
strykninger og mindre rettelser godkjennes sdfremt 
de er tydelige. Siden redaksjonen benytter databe- 
handling i det redaksjonelle arbeidet, oppfordrer vi 
bidragsyteme ti1 d sende inn manuskripter pB disket- 
ter, Macintosh- eller PC-kompatible, hvis mulig. 
Send i alle tilfeller med en utskrift av artikkelen. 
Artikler sendt som e-mail eller attachment ti1 e-mail 
blir ikke godtatt, hvis det ikke pd forhdnd er avtalt 
med redaksjonen. 

Illustrasjoner. Vi oppfordrer bidragsytere ti1 d illu- 
strere artiklene med fotografier og tegninger. Insekt- 
Nytt settes i A4-format. Tegninger, figurer og tabel- 
ler b r  derfor innleveres ferdige ti1 d klistres inn i 
bladet, tilpasset 8,9 cm bredde for en spalte, eller 
18,4 cm over to spalter. Dette vil spare redaksjonen 
for b5de tid og penger, men vi kan forminske der- 
som det er umulig B levere de canskede 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 bar innleveres ferdige ti1 
trykk (altsi som illustrasjoner). 

Korrektur. Forfattere av stcarre artikler vil fd til- 
sendt en utsknft for retting av feil. Den mO returne- 
res senest 3 dager etter at man mottok den. Store 
endringer i manuskriptet godtas ikke. Korrektur av 
smB artikler og notiser foretas av redaksjonen. 

Forfattere av starre artikler vil fd tilsendt 5 eksem- 
plarer av bladet. 

NORSK ENTOMOLOGISK FORENING 
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E-mail sekretaer: jan.stenlokk8rl.telia.no 
Postgiro: 0806 544G920, v 5 .  Okland, Brekkeskog 31, 1430 As 

STYRET 1 9 9 8 
Formann: Reben Ottesen, Gustav Vigelands vei 32,0274 Oslo (tlf. 22 55 48 46) 
Nestfonnann: Johan Andersen, Univ. i Troms0, Dramsveien 201,9037 Tromsg (tlf. 77 64 43 85) 
Sekretrer: Jan Ame Stenlgkk, Kyrkjeveien 10,4070 Randaherg (tlf. 51 41 08 26) 
Kasserer: Bjgm Okland, Brekkeskog 3 1,1430 As (tlf. 64 94 01 72) 
Styremedlem: Morten Falck, B~lerlia 8, leil. 2102,0691 Oslo (tlf. 22 75 80 85) 
Styremedlem: Arne Fjellberg, Gonveien 38,3145 Tjgme (tlf. 33 39 17 24) 
Styremedlem: Lars Ove Hansen, Sparavollen 23,3021 Drammen (tlf. 32 26 87 19) 

LOKALLAG 
Finnmark lokallag, under dannelse, kontakt Insekt-Nytt redaksjonen inntil videre 
Tromr) entomologiske klubb, v/Ame C. Nilssen, Tromwi museum, 9000 Tmm@ 
NEFITr@ndelagsgruppa. vlOddvar Hanssen, NINA, 7004 Trondheim 
Entomologisk Klubb, c/o Zoologisk Museum, U~versitetet i Bergen, MusCplass 3,5007 Bergen 
Jmren entomologklubb, viOmmund Bakkevold, Asperholmen 1,4300 Sandnes 
Agderlaget (A-laget). v1Ame nor, G. Knudsens vei 36.4815 Saltrgd 
Grenland lokallag, vlAmt Harald Stendalen, Vettergrensvei 5,3738 Skien 
Larvik I ~ e k r  Klubb. vlStig Otto Hansen. Holtet, 32% Nevlunghamn 
DrommenslagetlNEF, vl Tony Nagypal. Gl~tlevollen 23,303 1 Drammen 
Numedo1 Insektregisrrering, vlBj0m A. Sagvolden. 3626 Rollag (tlf. 32 74 66 37) 
NEFavd. Oslo & Akershus. viOve S@rlibrAten, Egner, 1990 Sgrum (tlf. 63 82 41 53) 
0sfold entomologiske forening, vlThor Jan Olsen. Postboks 1062 Valaskjold, 1701 Sarpsborg 

D I ~ T R I B U T ~ R  (Salg av trykksaker og amlet materiel1 fra NEF): 
Insektavdelingen, Zoologisk Museum, Sarsgate 1.0562 Oslo (tlf. 22 85 16 82) (E-mail: karsten.sund@toyen.uio.no) 

KONTAKTPERSONER FOR DE FORSKJELLIGE INSEKTORDENER: 
Innen fore~ngen finnes det kontaktpersoner iunen de lleste av insektordnene v&e. Sekretzren eller Insekt-Nytc-redaksjonen 
kan gi deg nzrmere opplysninger. 




