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Redaktaren har ordet: 

Siste <<lnsekt-Nytt>> dette Artusen 

Dette blir det siste nummeret avcdnsekt- 
Nytt)) som vi klarer H Ei ut i dette tusen- 
Art. Beklager at vi fortsatt henger litt et- 
ter, men noe av etterskuddet har vi klart H 
innhente. At vi ikke fikk ut flere hefter i 
Ar, m i  jeg ene og alene ta pH min kappe. 
Det er begrenset hvor mye jeg makter H 
jobbe rned bladet. Flere som har sendt oss 
artikler har kanskje ikke fatt den helt store 
responsen, men det mi  jeg ogsi bare unn- 
skylde. Vi kom godt igang rned en ny Ar- 
gang, og er godt p i  vei med neste num- 
mer. Dette er temanummeret INSEKT- 
ENE OG KULTURLANDSKAPET, og 

hvis du er meget rask sH kan du fortsatt fa 
inn artikler der, men det mH skje fort! 
Husk at dette skal ha rned kulturlandskap 
H gjane. Forsidene for fire nye nummer er i 
trykk allerede. Jeg har igjen forandret 
logoen, og den vil ligne noe pH den gamle. 
Jeg mHtte kjme ut fire hefter rned denne 
litt mislykkede logoen, fordi vi trykker 
fire forsider i samme slengen for i spare 
penger. Dette gjan o g d  sitt ti1 at even- 
tuelle feil p i  omslagssidene ikke lar seg 
rette opp for for hvert fjerde hefie. Vi har 
nH trykket forsider fram ti1 og rned num- 
mer 2/3-2000. Dette heftet blir ogsH et 
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JUBILEUMSNUMMER siden det er 25 ir 
sida bladet vArt startet. Det er derfor ikke 
Hpent for ordinaert stoff. 

Godt nytt entomologisk Hrtusen - 
forhHpentligvis 
Det vil lenge gjarre vondt nH jeg skal 
skrive Arstallet for neste Ar. Det blir rned 
bide vemod og skrekk. Tallet 2000 er lik- 
som ikke noe Hrstall. Tankene strarmmer 
pH. Hva vil skje i disse nye tusen kene? 

Mens tankene flyr gjennom hodet, sH 
merker jeg samtidig en ekkel angstfnrlelse i 
mellomgulvet. Hvor mange insektarter 
utryddes i dette b s e n e t ?  Vil det sine 
noen redakterr H skrive ledere for ccInsekt- 
Np) Argang 1024? Hvor mye har vi 
mennesker klart H odelegge? Sannsyn- 
ligvis mye mer enn vi har klart H bygge 
opp. Jeg ser rned bekymring pH h t i d a .  

Genmodifiserte utgaver av mais og 
raps memerket for insektbekjempning 
kom pH slutten av Artusenet, og dyrkes al- 
lerede mange steder i verden. Meget be- 
tenkelig er det nir forskere har h e t  ut at 
larver av monarksornmerfugl har dirligere 
overlevelse n k  de spiser svalerotblader 
overdrysset rned pollen fia genmodifisert 
mais; enn n k  de spiser blader rned pollen 
som ikke er genrnodifisert eller blader 

uten pollen. Det b r e s  jo lite logisk ut at 
pollenet skulle bety noe, men hvis denne 
samrnenhengen stemmer, sH er det all 
grunn ti1 ettertanke (se tidsskriftet 
((Nature)) 399, side 214). Slike rapporter 
er ikke hyggelige H ta rned seg inn i det 
nye h s e n .  Sannsynligvis er dette en 
blindgate innen insektbekjempningen 
ogsb, fordi insektene lar seg ikke sH lett 
pille pH farlehornene. Det aner meg at dette 
vil g i  samme veien som med multiresis- 
tens for antibiotika hos bakterier. Men 
mange arter, og ikke minst vakre arter av 
sommerfugler kan forsvinne fm dette g h  
opp for oss. 

Dette er en utvikling vi ikke kan 
stoppe sier mange, men vi mH ikke utvikle 
oss tilbake ti1 steinalderen. Et skritt fiam 
kan ende opp rned to tilbake. 

Godt nytt Artusen likevel, og ikke la dere 
affektere av min medfardte pessimisme! 

Lars Ove Hansen 
Redaktor 

LEICA-MIKROSKOPI skifter navn 

LElCA mikroskopi skifter navn tit TAMRO mikroskopi. 

Adressen er postboks 41 3, 1471 SkQrer, og bes~rksadresse er 
SkQrersletta 55, 1473 SkQrer. 
Telefon: 67 92 27 00, Telefax: 67 92 27 03 
E-Mail: leica.no@tamr.com 

Adressen pA siste omslagside av clnsekt-Nytb er dermed ikke lenger riktig. 



Formannen har ordet: 

Lysere tider for NEF 

Helt siden NEF mistet sin tidsskrift- 
statte fra NINAmIKU har en tung 
krisestemning preget foreningen. 
v& desperasjon startet vi, sammen rned 
andre foreninger i SABIMA (Samarbeids- 
ridet for bevaring av biologisk mangfold), 
en intens lobbyvirksomhet overfor Dir- 
ektoratet for naturforvaltning (DN) og 
Miljsverndepartementet (MD). 

Det store vendepunktet kom hssten 
1999, da NEF fmst fikk kr 28 500 av MD 
ti1 styrking av den utadrettede opplys- 
ningsvirksornheten. Pengene skal brukes 
ti1 tidsskriftene vke, spesielt Norwegian 
Journal of Entomology (NJE), og ti1 i 
legge deler av dette ut p i  Internett. 

Deretter ble det i november klart at 
NEF fir 0kt sitt generelle driftstilskudd fia 
MD rned kr 35 000, fia kr 25 000 ti1 kr 
60 000 for 6r 2000! Vi er utrolig takk- 
nemlige for at departementet skjsnte alvo- 
ret i situasjonen og valgte h gjme noe rned 
den. Samtidig innebaerer stmen en aner- 
kjennelse av det grunnlagsarbeidet NEFs 
medlemmer utfsrer for fomaltningen i 
form av registreringen og kunnskap om 
det biologiske mangfoldet. 

Det mb ogsi tas rned at LEPARB i 
samarbeide rned Zoologisk Museum i 
Oslo har fitt kr 100 000 av MD ti1 5 slutt- 
fsre sin sommerfuglkatalog for Norge og 
legge denne ut p i  Internett. Selv om dette 
ikke er direkte state ti1 NEF, synes vi 
LEPARB er et av v&e ((barn),, og vi gra- 
tulerer dem rned tildelingen! 

Tidsskriftsituasjonen har last seg bide 
skonomisk og produksjonsmessig. NJE er 
i rute og har alt kommet rned sitt fnrrste 
nummer i denne nye fasen. Nr. 2-99 er i 
skrivende stund (hssten 1999) nesten 
ferdig og fomentes utgitt fsr n*. NJEs 
nye redaktsr, Lauritz Ssmme, har sammen 
rned Lars Ove Hansen som setter opp 
bladet gjort en kjempejobb. Bladet er i de 
tryggeste hender. Med det skonomiske 
grunnlaget i orden, er framtiden lys for 
NEFs tradisjonsrike fagtidsskrift. 

ctInsekt-Nytt,) har i lengre tid hengt 
noe etter tidsplanen, men i lspet av 1999 
har 1998-&gangen blitt sendt ut. Fmste 
nummer av 1999-Argangen holder du n i  i 
hendene, og resten av 1999-&gangen 
fomenter vi b ha ferdig k r  sornrneren. 
Redaktmen Lars Ove Hansen og Jan 
Stenlskk som setter opp bladet, sammen 
rned resten av redaksjonen, fortjener stor 
heder for dette kjempelsftet. Ogsi her 
legger en trygg skonomi grunnlaget for 
bladets videre utgivelse. 

I mnrte rned SABIMA 28110-1999 ga 
MD sterke signaler om muligheter for 
okende stme i 6rene som kommer. Forut- 
setningen er at aktivitetsniviet oppretthol- 
des. Denne utfordringen tar vi pH strak 
arm. MD har vist oss tillit, og vi gir rned 
lsftet hode og oppbrettete armer inn i det 
nye millenium. 

Preben Ottesen 
formann i NEF 
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Konferanse om biologisk mangfolddata og tilgjengelighet 

STED: DIREKTORATET FOR NA~ORVALTNING,Tungasletta 
2, Trondheim 

TID: 8. DESEMBER 1999 

Terna for konferansen: Data om biologisk mangfold - hvor fmes de og hvor tilgjengelige er 
de? 

Fonnhlet rned denne konfemnsen er at noen av de viktigste w i e m e  fat infomere om sine 
dah og hvordan en ten& seg at disse kun bli giort tiigiingelig for b~lkere. Represe-r 
for brukerne vil komme med synspunRterp& erfmMnger med innsumling av data innen &ae 
omdiet og hva som Ran gj'pres for at slike dhlz blir lettere rilgjengelig. 

Ivaretagelse av biologisk mungfold er kanskje den viktigste milj0urfordringen i Norge. I St.meld. 
nr. 58 (1996-97) om Miljgvempolitikk for en bcerekraflig utvikling heter det "Det tas sikte p& at 
alle kommuner skal ha gjennomfgrt kartlegging og verdiklassifwering av det biologiske 
mangfoldet p i  kommmens areal i &pet av2003". Kommunene er nd i gang med denne 
kartleggingen. Direktoratet for Naturforvalming har utarbeidet hdndbgker for denne 
kartleggingen. De dike sektorene ved sine respektive departementer skriver n-5 sine 
handlingsplaner for ivaretagelse av biologisk mangfold innen sitt ansvarsomr&de. Stedfesta data 
om BM fmnes spredt i Norge; det er ingen sentral databank der det mestefinnes. Kommuner og 
andre sorn skal bruke data om BM i sin forvaltning opplever det ofte sorn vanskelig d frdmskafle 
data. Dette kan skyIdes at de ikke vet hvem sorn er dataeiere, data er tungt tilgiengelig, det er for 
kostbart eller data kan vare klausulert. 

Mdlgruppe for konferansen vil i fgrste rekke were viktige brukere av biologisk mangfold data i 
forvalmingen; sorn kommuner, fylkesmenn og sektormyndigheter. Ogsi andre interesserte kan 
delta. 

Det vil komme naerrnere opplysninger om pgmelding, program med mer. Foresparsler kan rettes 
ti1 Terje Klokk ,Direktoratet for Naturforvaltning tlf. 73580634 eller Ole Ketil Bakseth, samrne 
sted, tlf. 73580632. 



Forsidedyret: 

Lindebukk Oplosia fennica 

Frode Odegaard 

Lindebukken Oplosia fennica (Paykull, bredt i kystomridene rundt Oslofjordenog 
1800) tilherer underfamilien Lamiinae ned ti1 Aust-Agder, der hvor det er bestand 
innen trebukkene. Denne underfamilien av lindetrrer. Arten finnes ogsi i Sverige, 
skilles fra de andre trebukkene ved at Danmark og Finland, men den er ikke 
hodet stlr vertikalt pP kroppen. I tillegg vanlig. Det antas at vi i Norge har noen av 
er de kryptisk fargede og dermed van- de beste bestandene av arten, siden linde- 
skelig l f l  eye pP. Arten kjennes igjen 
p i  de karakteristiske tegningene p l  
dekkvingene, og p l  stsrrelsen som er 9- 
13 mm. 

Bkologien ti1 arten er godt kjent. I Skan- 
dinavia er dette fnrrst og fiemst en linde- 
art. Hvis man finner utgnagshuller pH 4-5 
mm i diameter i lindegreiner, er det gjerne 
lindebukken som har vart der. Det er im- 
idlertid ogsi kjent at arten kan utnytte b0k, 
hassel, osp og ask. Eggleggingen skjer i 
barken p i  dnrde greiner som er fia 3 ti1 15 
cm tykke. 

Den utnytter gjerne soppinfiserte gren- 
er som ligger p i  bakken. Larven lever un- 
der barken, men gAr inn i ytre deler av 
veden for ii forpuppe seg. Forpuppingen 
skjer i mai, og de voksne billene klekker 
fia slutten av mai og i juni. Livssyklus 
varer i to Ar. 

Lindebukken finner man enklest ved ii 
samle inn klekkemateriale tidlig pP vhen. 
De voksne billene kan ogsi bankes fia lin- 
detrreme i juni. I Norge er lindebukken ut- 



forekomstene rundt Oslofjorden er av de 
stmste i hele Skandinavia. 

P i  den norske rradlisen er lindebukken 
oppfmt som hensynskrevende siden arten 
er utbredt i de tettest befolkede omridene i 
landet der det er stort press p i  gjenv~r-  
ende skogarealer. Bide utbygger-interes- 
ser og vedhogst er reelle trusler mot linde- 
bukkens overlevelse i fiemtiden. 

Forfatterens adresse 

Frode 0degaard 
Aunegrenda 9 

7047 Trondheim 

Habitat for lindebukken (Oplosia fennica) pa Hurum, B0. 
Foto: Lars Ove Hansen. 



Astrid Lnrken 

lntewjuet av Sigmund Hggvar 26.3.1996 

Astrid Lsken, du er foreningens aeres- 
medlem og har et langt entomologisk liv 
bak deg. Hvorfor ble du entomolog? 

Ved en tilfeldighet, som sh mye annet i 
mitt liv. Insektinteressen kom vel i for- 
bindelse med hovedoppgaven, men inter- 
essen for naturen som sHdan kom allerede 
i barndommen. Jeg har vokst opp i Oslo 
rned en far som stadig tok oss barn rned ut 
i skog og mark. Jeg tror han var den fmste 
offiser som tok matematisk naturviten- 
skapelig embetseksamen. Matematikk 18 
hans hjerte nizrmest, og for meg ble 
matematikk det morsomste faget pH sko- 
len. Jeg hygget meg stadig hjemme rned H 
lase mattestykker. Det var ogsH matema- 
tikk jeg begynte p i  som student. 

Nir ble du medlem av foreningen? 
Jeg holdt pH rned hovedoppgaven da jeg 
ble medlem under krigen, i 1941. Den 
gangen mHtte man anbefales for H bli 
medlem. Tror det var Holger Holgersen 
som fikk NEF's styre ti1 H bryte 
<<barrierem) og oppta et kvinnelig medlem. 
Nir vi sitter her rned den eldste medlems- 
protokollen, ser vi at bare fire nilevende 
medlemmer kom inn tidligere: Rolf Vik 
og Arne Semb-Johansson i 1939, Gotfred 
Kvifte (*) i 1938 og Holger Holgersen (*) 
i 1935. (*Red. anm.: Bdde Kvifte og 
Holgersen har g6tt bort i mellomtiden.) 

Du har arbeidet mye rned humler -var det 
slik det begynte ogsi? 
Det var vel det; hovedoppgaven min var 
pH hurnler. Jeg ville ha en feltoppgave, og 
Ove Meidell, assistent hos Faryn, foreslo at 
jeg skulle studere pollineringen av tyri- 
hjelm, Aconitum septentrionale. Den har 
en komplisert blomsterbygning og Meidell 
lurte pH om det bare var humler som ser- 
get for pollineringen. Foruten H registrere 
de enkelte humleartenes arbeidsmite un- 
der innsamling av nektar og pollen pH tyri- 
hjelm, ble humlenes plantevalg ellers i 
omridet observert. Feltarbeidet foregikk i 
Dyer i Gudbrandsdalen 1939- 194 1, hvor 
jeg la opp en gradient fra dalbunnen (180 
moh) ti1 fjellet (800-1000 moh). Jeg hadde 
sykkel og vekslet mellom overnatting i 
dalbunnen og fjellet, tre dager pH hvert 
sted om gangen. Noen ganger var jeg hel- 
dig og fikk sykkelen med pH melkebilen 
oppover. 

Hovedoppgaven ble levert inn f0r jul 
1941, og like pH nyiret var jeg cand. real. 
Interessen for pollinerende insekter og 
deres plantevalg har fulgt meg siden, men 
ble avbrutt av krigen. 

Ja, krigen kom jo imellom! 
Ja, krigen avbrd mine entomologiske 
studier. I stedet ble det fem ir rned intens 
illegal virksomhet. Det er en annen og 
lang historie. Det var ganske slitsomt 6 



leve et ttdobbeltliv)) i hovedstaden i flere 
ir, og uvant i vende tilbake ti1 en normal 
tilvaerelse etterpi, vme seg selv og ikke 
behnnre i spille roller. Fmst i august 1946, 
da jeg med stipendium dro ti1 USA, korn 
jeg tilbake ti1 entomologi og insektpolli- 
nering. Det gjorde godt i fa krigens hend- 
elser p i  avstand. 

Nbr korn du ti1 Zoologisk Museum i 
Bergen? Du var jo konservator der i 
en <<menneskealderm! 
Det husker jeg godt: Jeg begynte 1. 
november 1949. Uten kontor! Museet 
hadde noe uventet fatt bevilget en konser- 
vatorstilling i entomologi. Imidlertid dnde 
konservatoren for vertebratavdelingen like 
fix jeg kom, og jeg fikk overta hans store 
kontor. Slik begynte arbeidet med ii bygge 
opp en entomologisk avdeling. 

Hvordan var miljaet i foreningen da 
du korn inn der, altsb under krigen? 
Mstene fortsatte p i  Tnryen. N i  var det 
ikke s i  lett i komme ti1 T~zryen vinterstid, 
gatene var jo blendet. Siste krigsiret var 
mstene hjemme hos 0kland. Holgersen 
hadde timearbeid for Natvig p i  Zoologisk 
Museum, hvor han etiketterte insekter og 
stilte individene over i behmige kasser. I 
1944 ble han lektor i Sandnes, og jeg fikk 
overta timearbeidet. Holgersen ba meg 
slnryfe noen av etikettene som gjaldt jour- 
nalnumre. Han sa at disse ikke var s i  
viktige, og det ble jo knapt plass ti1 etikett 
med artsnavnet. Da Natvig oppdaget dette, 
var det slutt med timejobben! 

P i  mntene korn det 5-10 stykker. 
Billeentusiasten og <tamatmen)) (senere 
ieresdoktor) Andreas Strand husker jeg 
best. Var mntene p i  Tnryen, korn han alltid 
noen timer tidligere og gikk like inn ti1 
biblioteket eller billesamlingen. Strand var 

Konsewatoren i arbeid - museumshagen ved Zoologisk Museum i Bergen. 
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blek og tynn, men rned varme, livlige 
rayne. Det var spennende og gjorde et 
veldig inntrykk i hme ham fortelle lev- 
ende om nye h n n  for landet eller endog 
for vitenskapen. Ofte dro han ti1 Nord- 
Norge, og samlet gjeme p i  utradisjonelt 
vis, f.eks. ved B vasse ut i elver og fange 
biller p i  driv i vann. Etter krigen fikk han 
sin svigersrann ti1 i kjlare rundt i Oslo- 
omridet rned en spesialkonstruert hov 
festet p i  taket av bilen! 

Ellers husker jeg Fridthjof 0kland sorn 
en festens mann, lun og lett i snakke rned 
for oss unge. Foreningens 40-Arsjubileum i 
1944 hjemme hos 0klands ble jo et 
kapittel for seg. 0kland underviste p i  den 
tiden p i  Norges Landbrukshlagskole og ba 
meg en gang komme ti1 As for i 
bestemme noen humler, blant annet en 
melanotisk dronning sorn var funnet der 
Ute. Det var en heller sjelden art, sorn 
senere fikk meg, om enn forgjeves, ti1 i 
underslake As-omridet neryere. 

Livlige Natvig, sorn i mange ir var 
foreningens formann, var alltid p i  m0tene; 
likesi Schrayen, Opheim og lepidoptero- 
logen Olav Kvalheim om jeg husker rett. 

Traff du noen gang foreningens 
fsrste formann, Miinster? 
Ja, jeg har faktisk truffet Miinster, sorn 
drade fsr krigen. Men det var privat, og i 
gyrnnasietiden. Jeg tok artium i 1929. Det 
var forsividt en tilfeldighet i det jeg gikk i 
klasse rned hans barnebarn. Miinster bod- 
de p i  Bygdray, og jeg husker spesielt en 
varm sommerdag. Munster satt Ute i hagen 
ved et lite bord rned binokular og biller i 
sigarkasser. Han satt vel og preparerte. 
Tenk om jeg hadde fitt tatt et bilde den 
gang! Jeg ble fascinert av det han holdt p i  
med, og det kan nok ha pivirket meg. Han 

virket veldig opptatt, men jeg var 
nysgjerrig, og han fortalte om det han 
holdt p i  med. Flarst senere forstod jeg 
hvilken stmelse jeg hadde truffet. Da 
Munster forserte sin enorme billesamling 
ti1 Zoologisk Museum i Oslo, hadde han 
bestemt at komplett dublettsamling skulle 
sendes ti1 Bergen. Det ble mye arbeide for 
Natvig i sortere ut dubletter og fi dem be- 
b r i g  sendt ti1 Bergen. 

Natvig var jo bide formann og kon- 
servator i lang tid. Hvordan var han 
sorn person? 
Leif Reinhardt Natvig hadde det alltid 
travelt. Men kom man frarst inn p i  hans 
kontor, slapp man ikke ut igjen rned det 
f a t e ,  for han hadde s i  mye i fortelle! 
Hans lange brev var alltid underskrevet cci 
all hast>). Han var veldig opptatt av muse- 
ets vitenskapelige samlinger og meget 
hjelpsom overfor besrakende entomologer 
og publikum. Natvig var fingernem og 
nsyaktig rned stor sans for detaljer, - gode 
egenskaper bide for en konservator og 
entomolog. Men hans pirkethet skapte nok 
i blant misstemning mellom ham og 
kontordamen. 

Natvig var entusiastisk og ivrig, la 
masse arbeide i forelesninger han av og ti1 
holdt, og tegnet mye p i  tavlen. Iblant lurte 
jeg p i  om han spilte for scenen, som da 
han under sin doktordisputas kom litt 
stavrende rned stokk. Han ville under- 
streke at han ikke var kommet seg etter en 
lungebetennelse. Sin store arbeide over 
stikkemygg (Culicidae) fikk han mye ros 
for. 

Natvig var jo selve ENTOMOLOGEN. 
Han var konservator p i  Twen i 50 ir. I de 
senere &- ogsi styrer av museet. Han 
hadde vzrt formann i vAr forening i 18 Ar 



da han gikk av i 1955. Hans stilling var 
den andre faste entomologstillingen i 
Norge, nest etter statsentomologen (far og 
s m  Schrayen). Min konservatorstilling i 
Bergen var landets tredje entomolog- 
stilling - sH det er jo skjedd en god del 
siden den gang. 

Foreningen hadde en beremt 40-Hrs 
fest under krigen. Den m i  vi hare 
litt om! 
Ja, vi hadde stor fest i hagen ti1 Bkland 
sommeren 1944. De eldre herrene mnrtte 
opp i kjole og hvitt. De eneste kvimelige 
var Mia Bkland og jeg. Vi holdt pH helt ti1 
den lyse morgen. 
Festkomiteen klarte H trylle fram en 
overdHdig ccfmkrigs))-middag. Eivind Sun- 
dt hadde fikset oksestek og kremflote. 
Hvordan en stor gavesending rned frukt, 
sjokolade og andre godsaker fra svenske 
kolleger kom velberget fram over riks- 
grensen husker jeg ikke. Viner, avec ti1 
ekte kaffe og senere drink manglet heller 
ikke. Det var taler og sang og hilsnings- 
telegrammer fra v t e  medlemmer utover 
landet, samt fra de svenske og finske 
foreningene. Merkelig nok kom fimenes 
hilsen gjennom den tyske sensuren. De 
telegraferte om bessk av Bombus maxi- 
mus, hvilket jo betydde bombenedslag! Da 
vi pH morgensiden nst sommervarmen Ute 
i hagen, kom en kraftig eksplosjon, og 
himmelen ble rsd. Det var tyskernes kart- 
otek over nordmenn som skulle innkalles 
ti1 arbeidstjeneste som gikk i lufta. 

Bkland hadde platespiller, og Natvig 
hadde tatt rned plater rned Mascagni's 
((Cavalleria Rusticana)). Da festen ebbet 
ut, torde ikke Natvig ta platene rned seg 
hjem. Det kunne viere farlig H bli stoppet 
av tyskeme rned plater som hadde den 

teksten! Kunne jo tro han hadde kontakt 
rned russerne! Dette var typisk for Natvig: 
Alt ble s i  voldsomt, og fantasien 10p lsp- 
sk. Forsvrig mHtte jeg insistere p i  ikke H 
bli fulgt hjem av noen. Jeg bodde jo ikke 
pH min offisielle adresse men (ti dekning)), 
og det var det ingen som visste. SH det var 
bare H stikke av pH sykkelen. 

Kan du si litt mere om <cde gamle 
gutta,,? 
Statsentomolog Tor Hjort Schrayen var 
alltid korrekt og elskverdig. Da jeg dro ti1 
Bergen, ga han meg et godt rid: ctlkke 
uttal deg om botemidler mot skadedyr. Da 
kan du lett komme opp i rettssaker!)) Det 
kommer jo mange forespmsler ti1 mus- 
eene, men gjaldt det botemidler mot 
skadeinsekter fulgte jeg rHdet og henviste 
ti1 Plantevernet. 

Magne Opheim var den kumskapsrike 
sommerfugleksperten. Han var ingenirar 
og eide sammen rned sine slasken en liten 
malingfabrikk, jeg tror faktisk han var 
fabrikken. Produksjonen (av bHtmaling?) 
foregikk p i  vhrparten. Da viste han seg 
ikke pH Trayen noen uker, og kom tilbake 
rned rester av maling pH fingrene. Opheim 
hadde iallfall i senere k fast arbeidsplass 
pH Tsyen og var sHvidt jeg vet, betalt av 
NAVF for H revidere og samordne muse- 
ets Lepidoptera. I senere Hr startet han sitt 
eget tidsskrifi, Atalanta (som etter noen 
drganger fikk navnet Atalanta norvegica, 
red. anm.). 

Sven Ssmme fortalte meg en gang 
hvordan h& som student opplevde fore- 
ningens mrater pH Engebret kafe i (slutten 
av?) 1920-kene. Var det fint vier, satt de 
Ute pH fortauet rned sin kaffe og cognac 
etter at middagen var fortzrt, og viste 
fram sine insektfunn. Det mstte opp 3-7 



entomologer. Miinster, Natvig, professor 
Johan Rygge (som jeg traff p i  de forste 
mnrtene jeg var pi)  og Andreas Strand var 
blant de faste. I 1930 ble mnrtene flyttet ti1 
Zoologisk Museum, hvor de holdt ti1 s i  
lenge Natvig levde. 

Hoyesterettsdommer Victor Hansen 
ble jeg kjent rned p i  nordiske entomolog- 
merter. Han var Danmarks store bille- 
ekspert og produserte mange bind i 
Danmarks Fauna. Fm jeg forlot Bergen, 
mitte jeg g l  gjennom korrespondansen 
mellom ham og Andreas Strand for i se 
hva sorn skulle arkiveres. Victor Hansen 
avsluttet alltid brevene rned en hilsen cfra 
familie ti1 familie,). Hansen og Strand var i 
tevis  DIS. De bodde rned sine fruer alltid 
hos hverandre, for eksempel under ento- 
mologmstene i Oslo eller bbenhavn. 
Fruene var DUS i mange t fsr de selv ble 
DUS ! 

Carl H. Lindroth var alltid aktiv og 
spirituel1 i sivel faglige diskusjoner sorn i 
etterfolgende sammenkomster. P i  Zoo- 
logiska Institutionen i Lund, p i  sitt eget 
kontor, kunne han vare ganske formell, 
slik tradisjonen tidligere var i Sverige. 
Han var lenge rned i radioprogrammer 
crFriga Lurid)), der folk kunne spsrre om 
alt fra naturen. 

Jeg glemmer aldri at jeg fikk knyttet 
kontakt rned bladmin6rspesialisten E. M. 
Hering p i  den intemasjonale entomolog- 
kongressen i Stockholm 1948. Han kom 
fra det krigsherjede Be:.lin og f~rkrigs- 
dressen og frakken hang i folder rundt den 
avmagrede kroppen! 

Du mH fortelle litt om den nordiske 
ekskursjonen ti1 Fliimsdalen, sorn 
du arrangerte! 

Ja, det var i forbindelse rned nordisk ento- 
mologmnrte i 1965. 

Det ble en meget hyggelig og vel- 
lykket ekskursjon ti1 Aurland i Sogn. 
Vaeret var strilende og naturen bide ene- 
stiende og lite utforsket. Vi ble fraktet 
oppover Kvammadalen i buss og hadde 
rned lunsjpakker og olkasser. De siste ble 
satt i fiellbekken. Alle var i topp slag, 
bide under insektfangsten og p i  kveldene 
nede p i  hotellet i F l h .  Vi var jo relativt 
E fra hvert land den gangen, og det var 
stor inspirasjon i i ekskurere sammen. Jeg 
tror det var fmste gang alt materiale fra en 
nordisk ekskursjon ble bestemt, samordnet 
og publisert (se NET 1966, bind 13). 

Men tilbake ti1 din start sorn ento- 
mologisk konservator ved museet i 
Bergen: Hvordan var starten? 
Det var jo en utfordring i bygge opp en 
entomologisk avdeling. Bergensmiljset 
har jo lange tradisjoner p i  det marine 
omridet. Fsr jeg kom, hadde Nils Knaben 
vaert konservator for ((evertebratsamling- 
en)). Da hans botaniker-kone fikk stilling i 
Oslo, sarkte og , fikk han konservator- 
stillingen ved marin avdeling p l  Zoologisk 
Museum der. Men sin store kjaerlighet, 
sommerfuglene, dyrket han p l  si ti1 sin 
dsd. 

Knaben hadde Ett laget et insektskap 
rned 80 kasser fm han forlot Bergen. Nar 
20 kasser var fylt rned vakkert preparerte 
lepidoptera og noen snylteveps, resten var 
tomme. Skapet sto nesten vegg i vegg rned 
en ipen gassovn sorn vinterstid ble tent p i  
om morgenen og slukket ved arbeidstidens 
slutt! Det fmste jeg mltte gjme var i f"a 
flyttet skapet og redde den lille samlingen, 
sorn ikke tilte slike temperaturvariasjoner. 
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Lenge var jeg uten noen hjelp, men 
hadde heldigvis min egen reiseskrivemas- 
kin! Etter hvert korn b1.a. dublettene fia 
Miinsters billesamling og plassproblemet 
oket. Og n5r vi snakker om biller: Da 
Andreas Strand mitte gi seg p i  grunn av 
synet, fomrte han sin store billesamling 
rned tilharrende bibliotek og korrespon- 
danse ti1 Bergen. Det var litt av en 
begivenhet. Museets styrer, professor 
Hans Kauri, greide i fi en ekstrabevilg- 
ning ti1 nye insektskap, og Strands biller 
ble flyttet over i nye, tette kasser. Den 
verdifulle samlingen ble satt inn p i  et eget 
rom. Det var noe av det siste jeg fikk 
ordnet som konsemator. 

Etter noen k klarte jeg i 6 midler fra 
forskningsridet, b1.a. ti1 teknisk hjelp for i 
redde Ove Meidells samling, sorn det 
knyttet seg mange hhdskrevne joumaler 
og l0se lapper til. Derfia fikk jeg ogsi 
((lhe)) en ikke akkurat ny skrivemaskin. 
Fsrst etter flere i r  fikk entomologisk 
avdeling en preparantstilling. De sorn ble 
ansatt var flinke, men hadde en tendens ti1 
i fi barn hver gang de var laert opp! 
Sarnlingene okte langsomt, takket vaere 
kontakter Ute, materiale fra studentenes 
hovedfagsoppgaver, mine egne innsam- 
linger, m.m. 

Det tok noen k fm jeg korn tilbake ti1 
humlene og deres plantevalg, men fia 
1957 var jeg jevnlig i feltarbeid hver 
sommer. Med kene ble det et digert 
materiale sorn dessverre aldri er bearbei- 
det sorn planlagt. Det var jo humlene og 
deres plantevalg jeg tenkte i disputere pi! 
Men jeg begynte i bearbeide materialet i 
regnemaskinens barndom. Den gang ble 
aktuelle parametre f0rt pb spesielle kort 
som det viste seg tilte dirlig lagring i 
fiktig rom. Dette, og skifting ti1 stadig 

mere finurlige regnemaskiner og en stab 
sorn ikke greide b overfore data fra en 
maskin ti1 en nyere utgave, odela opp- 
legget. 

Hvilken betydning har Hans Kauri 
hatt for museet? 
Kauris store faglige bredde innen zoologi- 
en fikk enorm betydning for museet. Da 
han korn ti1 Bergen i 1963, ble det en 
redning for museet. Han arbeidet nesten 
dnrgnet rundt. Bygget opp terrestrisk 0ko- 
logi, hvor han lenge holdt alle fore- 
lesningene selv, i blant ogsd i systematikk, 
statistikk, nomenklatunegler, m.m. I start- 
en arbeidet han dessuten rned planer for 
ombygging av museets kontorfley. Kauris 
forsdelse for grunnforskning var et stort 
gode for konservatorene og deres avd- 
elinger. I 1965 flyttet Entomologisk avd- 
eling fra farrste ti1 tredje etasje, ti1 romslige 
kontorer rned tilliggende stort magasin for 
samlingene. 

Kauri var en stimulerende sjef. Riktig- 
nok hadde han et varierende temperament, 
rned vi korn godt ut av det rned hverandre. 

Da coloradobillen korn tit Bergen! 
Et av de hete entomologiske temaene 
under min tidlige konservatonid i Bergen 
var coloradobillen. Den spredte seg lang- 
somt nordover i Europa og var en trussel 
mot potetavlingene. Pb alle jernbanesta- 
sjoner i Norge korn det oppslag rned bilde 
av billen og beskjed om i melde fra. En 
dag fikk jeg en telefon fra en sorn nnrye 
beskrev en coloradobille sorn var kommet 
rned importerte varer. Hva ni? Jeg fant det 
best i ringe ti1 statsentornologen. .ccIkke 
gj0r noe sorn helst fm du har Gtt tilsendt 
dyret>> var Schlzryens kloke rid. Da dyret 
kom, var det den store amerikanske kaker- 



lakken! Vi fikk inn de forskjelligste kryp, 
endog del av en sjskreps! Det endte med 
at jeg laget en liten utstilling over krek 
som folk trodde var coloradobillen. Men 
s i  kom ti1 slutt den virkelige colorado- 
billen ti1 Bergen! Vi syntes vi mitte vise 
den fiam levende i sitt rette element. 
Potetplanter ble hentet og plantet i en 
kasse som ble plassert i en monter i muse- 
ets vestibyle med billene p i  bladene. Vi 
ringte ti1 avisene, og folk strsmmet ti1 
museet. Men hverken billene eller potet- 
plantene likte seg i den kjralige, litt mrarke 
vestibylen. Billene gjemte seg dorske p i  
undersiden av bladene, eller i sandjorden! 
Selv ekstra lys og strileovn hjalp ikke, og 
da ga vi opp i demonstrere utysket for 
allverden! Fra den dag har jeg aldri vzrt 
redd for at coloradobillen vil etablere seg i 
norske potetikre. 

- 

Var du fornrzryd med insektavdeling- 
en da du forlot den? 
For min egen del har jeg brukt hele min 
tid ti1 i bygge opp insektavdelingen, og 
det har selvfslgelig gitt ut over egen 
forskning. Da jeg forlot Bergen, begynte 
samlingene i bli intemasjonalt kjent. Nii, i 
1996, forteller min etterfslger, Lita Greve, 
at magasinene igjen er sprengt. Ut lh  og 
besrakende spesialister fia inn- og utland 
sker samtidig med forst5elsen for grunn- 
forskningens betydning. Jo, jeg mi  si meg 
fomsyd nH jeg ser meg tilbake! 
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N O R D I C - B A L  T I C  
C O N G R E S S  O F  
E N T O M O L O G Y  

UNIVERSITY OF OSLO 
Zoological Museum 

Sarsgt. 1 
N-0562 Oslo 

Det siste nordiske entomologrmate i Estland i 1997 ble enig om i be Norge arrangere den neste 
kongressen. Deter d bestemt at Norsk Entomologisk Forening og Universitetet i Oslo (Zoologisk 
museum) vil arrangere 25th Nordic-Baltic Congress of Entomology i k 2000. 
MBtet blir organisert av 

Norsk entomologisk forening og 
Universitetet i Oslo (Zoologisk museum) 

Det legges ti1 Melsomvik landbruksskole i spemende og vakre omgivelser naer Tmsberg og Sandefjord 

Kongressen vil bli engelsksprAklig, men vi tror ikke at dette skal bli noe problem for noen. Ved ipningen 
vil det vaxe en fellessesjon med utvalgte gjesteforedrag over utvalgte entomologiske emner (insekter + 
terrestre leddyr). Temaet for sesjonene blir: 

Section 1. NORDIC-BALTIC ENTOMOLOGY 
- General entomology 
- Special sections and workshops (Lepidoptera, Coleoptera, Diptera, Hymenoptem, Aquatic insects, etc.) 

Section 2. NORDIC-BALTIC FAUNISTICS, COLLECTION MANAGEMENT AND USE OF DATABASES 
Section 3. THREATENED INSECTS AND CONSERVATION STRATEGlES IN THE NORDIC-BALTIC 

COUNTRIES 

Deltakerne inviteres ti1 i bidra med foredrag (15 minutter + disk.) eller poster under de sesjonene som er 
nevnt ovenfor. Det vil bli organisert spennende ekskursjoner; det kan bli aktuelt med telt og sovepose. 
Tre lokaliteter er forelrapig aktuelle (begrenset antall deltagere): 

Tj0me, &tnda (Ekskursjonsleder Arne Fjellberg) 
Deae er en varm lokalitet med varm levskog, furuskog, kratt, strand, sandomdder etc. Det vil bli ovematting med lysfeller. 
Denne lokaliteten passer kanskje best for de som er interessert i veps, bier eller sommerfugler. 

Farris (Ekskursjonsleder Tontein Kvamme) 
Denne lokalitetene passer nok best for de som er interessert i biller. Det blir sannsynligvis ovematting. 

Borre (Ekskursjonsleder Lars Ove Hansen) 
Date kan legges opp som en dagstur med bewk pi  4-5 forskjellige lokaliteter. Felgende lokaliteter er aktuelle. 

Adalstjem 
Veggen, Falkenstein. (Mange redlistete billearter.) 
Mallerdam, Falkenstein (mi klargjms med grunneier) 
Karljohansvern, Horten. (Gamle eiker) 
Levoya 

Kongressen vil legge vekt p i  entomologiske saertrekk i de nordiske og baltiske land, og stimulere ti1 
utveksling av kunnskap og faglig ssunarbeid inellom landene. Vi tror at arrangementet vil f3 stor 
betydning, bide for amatmer og fagentomologer. Vi oppmuntrer spesielt hobbyentomologene ti1 i bli 
med. Dette bm du ikke g i  glipp av ! 

Pimelding kan skje elektronisk p i  httD://www.toven.uio.no/NBCE2000/re~istr, eller ved i ta 
direkte kontakt med undertegnede. 

Secretariate /Chairman: j.e.raastad@toyen.uio.no 



Litt om tangfluer - 
familien Coelopidae 

Lita Greve 

Strandsonen har alltid vzrt  et spen- 
nende omride. Her metes land og sjs og 
en kan derfor finne mange levende sm8- 
kryp, i tillegg ti1 skjell og sneglehus og 
andre rester av marine dyrearter fra 
dypere vann. En liten gruppe insekter 
har ogs& spesialisert seg som beboere av 
strandsonen. 

Tovinger teller flere arter som er knyttet 
ti1 stranden, men bare en fluefamilie; de 
ekte tangfluene (familien Coelopidae) har 
utelukkende arter som lever p i  strender 
med tangbelter (figur 1). Det norske nav- 
net <<tangflue)) er kjent av de fleste, og det 
brukes som trivialnavn p i  flere andre 

spr& som f. eks. svensk, tysk og engelsk. 
I USA kalles de ogsi ((Kelpfly,) etter tan- 
gen som bzrer navnet (<Kelp)>. ((Tang- 
fluelmamet brukes formrig ofte om an- 
dre fluer som kan dukke opp i tangbeltene. 

Strandsonen er sterkt variabel, h rene 
sandstrender ti1 klippestrender, og begge 
strand-typer kan ha belter av oppskyllet 
tang. Nir tangbeltene blir store og dype 
nok ti1 i holde p i  fuktigheten, danner de 
en spesialisert biotop for en rekke smC 
kryp, bl. a. larvene av en rekke insekter. 
Her er representanter fia flere fluefamilier 
som Anthomyiidae, Sepsidae, Scathopha- 
gidae, Helcomyzidae og noen andre fam- 
ilier. Fluelarvene utvikles i tangen og de 

Figur 1 : Tangfluen Coelopa stejnegeri (ikke norsk). Etter Vockeroth (1987). 
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fleste larvene vil ha fuktig, ritnende tang farge, mens det er andre arter i Antarktisk 
sorn ikke mb tmke ut. Alle disse fluene sorn har reduserte vinger, Hodet er karak- 
utgjm altsi en spesialisert gruppe med like teristisk, se figur 2, med store oyne, tyde- 
okologiske krav for larvene, men ellers lige antenner og sterkt konkav form i pro- 
ikke nrer beslektet. Det ser ut ti1 at selv de fil. 0ynene er skristillte og hele hodet er 
artene sorn har tang sorn sin spesielle utstyrt med godt utviklete bmster. Anten- 
nzring kan ha problemer nir tangen er nene har et rundt endeledd med lang 
steril. Larvene dprr da lettere, og dette ty- arista, og henger ned tett opptil hodets for- 
der pb at larvene ogs5 lever av annet or- side. Detaljbeskrivelse av de forskjellige 
ganisk materiale, sorn sopp pb den ritn- borstene fimes hos Vockeroth (1987). 
ende tangen, eller ogsii ekskrementer fia Legg spesielt merke ti1 den grove ((skjegg- 
andre insekter eller dyr i tangen. Flere stubben)). Den er typisk for v t  ene norske 
detaljer om tangbeltet sorn habitat kan fin- arten, Coelopa j-igida (Fabricius,l805). 
nes hos Backlund (1945). Kroppen ellers er stort sett tett dekket av 

Tangfluene er en fluefamilie hvor art- mange hk ,  bide fine og grove. 
ene er lette i gjenkjenne, noe en ikke kan Vingene (figur 3) er ikke s i  spesielle 
si om sH mange andre fluegrupper! De er og vingekanten foran p i  vingen (costa) er 
robuste, middels store fluer, tydelig av- hel. Beina er kraftige og srerlig l t e t  (fe- 
flatete dorso-ventralt og svarte eller mar- mur) p i  fimste beinpar er svzert godt ut- 
kebrune p i  farge. De to vingene er hos viklet. Beina er ogsi ganske htete, men 
vhe arter hllt utviklete, og gulbrune p i  dette kan variere noe fra art ti1 art, og inn- 

/ 

1- - 

Figw 2: Hodet av Coelopafiigida (Fabricius, 1805) - profil. Figw 3: Vinge av en Coelopa. 



enfor noen arter kan hannene ha bedre ut- 
viklete h k  og bbnster pH beina i forhold ti1 
hunnene. Grove tagger forekommer ogsH 
p i  noen ledd. Beina er gulbrune pH farge. 

Tangfluefamilien er artsfattig. Tidlig- 
ere ble flere arter fsrt hit, f. eks. Helco- 
myza ustulata Curtis, 1825. I dag plasseres 
deme arten i familien Helcomyzidae. H. 
ustulata ligner mest pH en gjsdselflue (fa- 
milien Scathophagidae), og arten er kjent 
fra Norge. I insektssamlingen ved Zoolo- 
gisk museem, Universitetet i Bergen, har 
vi eksemplarer av H. ustulata fra Orre- 
stranden i Klepp kommune, Rogaland. 
Videre har slekten Heterochila vart regnet 
med i tangfluefamilien, og arten H. buc- 
cata (Fallen, 1 820) kjennes fia Norge. Zo- 
ologisk Museum i Bergen har materiale 
fra Nord-Trsndelag, Nordland og Vest- 
Finrnark. 

En tredje slekt er Malacomyia med 
arten M. sciomyzina (Haliday, 1833). 
Deme arten er kjent fra vke  nordiske 
naboland og i motsetning ti1 de to nev- 
nte artene d ligner M sciomyzina 
s v ~ r t  mye pH ekte tangfluer i slekten 
Coelopa. Alle tre artene nevnes i det 
store arbeidet av Ards (1957) om to- 
vinger p i  sandstrendene i Femoskan- 
dia og Danrnark. 

Tangfluene er omtalt av K. B. 
Gorodkov (1987) i Catalogue of Pale- 
arctic Diptera, det store katalogverket 
som dekker alle Europas fluegrupper. 
Gorodkov tar bare med slekten Coe- 
Iopa i familien Coelopidae og utelater 
slekten Malacomyia Westwood. En se- 
nere vurdering av McAlpine (1998) er 
at slekten Malacomyia er en ekte Coe- 
lopidae. Andre forfattere har formrig 
delt slekten Coelopa i to, slekten Coe- 
lopa Meigen, 1830 og slekten Fucom- Fig 

yia Haliday, 1838. 
Overtladisk sett er vke to Coelopa 

arter ganske like. En god karakter for i 
skille dem er ctskjeggetu. C. pilipes Hali- 
day, 1838 har underansiktet tett besatt av 
lange, tette, myke hk ,  se figur 4, Coelopa 
(Fucomyia) frigida- har derimot en meget 
grov skjeggstubb som vist p i  figur 2. Nir 
en har begge arter ved siden av hverandre 
er det ikke vanskelig i se forskjell, men 
mH en huske at arten C. frigida er meget 
variabel nir det gjelder bide ansiktet og 
kroppens bsrster. SB variabel at det er 
beskrevet en rekke arter basert pH dette. 
Noen eldre artsnavn (= synonymer) listes 
her: Coelopa eximia (Stenhammer, 1854), 
C. gravis (Haliday, 1833); C. parvula 
(Haliday, 1833) og C. nitidula (Zetter- 

ur 4: Hodet av Coelopapilipes Haliday - profd. 



stedt, 1847). Allerede Siebke (1877) som 
skrev den fmste samlete oversikt over nor- 
ske tovinger hadde tre Coelopa artsnavn 
som alle tre er synonymer for arten C. fLi- 
gida. 

I tillegg ti1 rrskjeggveksten>) kan ogsi 
andre morfologiske karakterer variere mye 
hos tangfluene. Kropps-stmelsen hos de 
voksne fluene er svzert forskjellig, og den 
avhenger av nzeringsforholdene for larv- 
ene gjenom larvetiden. Tettheten av hAr og 
bmster p i  kroppen ellers er ikke konstant 
fia individ ti1 individ, og det kan fore- 
komme kjarnnsvariasjon hos noen arter. 

Larvene er typiske for gruppen Musco- 
morpha, hvitaktige, avlange og noe smal- 
nende forover. Overflaten er glatt bortsett 
fra flere rekker med smi tagger ventralt 
nzer segment grensene. Larvene fordqer 
riitnende tangrester. Larvenes spirakler 
(crpusteipningen)) har tilpassninger som 
gjm at vannet ikke trenger inn om tangen 
hvor larvene lever skulle bli oversvarmmet. 
Larver av C. frigida kan holdes i laborato- 
rier om en tilfmer tang, spesielt stilker av 
stortare som nzeringsmedium (Oldroyd 
1964). 

En nydelig sommerdag i juni var jeg 
p i  familietur ti1 Orre p i  Jzeren (figur 5). 
Solen skinte og insektene f l q  - en ideell 
dag for en entomolog. P i  stranden 1H mye 
tangmateriale og her fok det s t m e  og 
mindre fluer. Komrnende vinters insekt- 
kurs hadde behov for nytt materiale av 
blant annet tangfluer, og noen individer 
ble fanget inn. Men selv om det var mange 
tangfluer ti jakte pi, sb var de ikke lett i f"a 
dem i hoven. Vinden pb den ipne stranden 
kan ha hatt noe av skylden. P i  de sjeldne 
dagene uten vind er de kanskje lettere i 
fange. Tangfluene flyver ikke hrayt, men 

fort. Ofte kan mange individer forflytte 
seg samtidig i samme retning; og det er i 
registert svermer pb flere hundrede fluer. 
Noen steder er det registrert store ansam- 
linger (aggresjoner) av tangfluer som sitter 
i ro uten at en egentlig vet ihaken. Arn- 
aud (1983) avbildet en mengde fluer p i  en 
steinstrand i California, s i  mange indi- 
vider at steinene ser helt svarte ut p i  
bildet. Tangfluene benytte tangen som 
skjulested om de blir forstyrret. Blir tan- 
gen oversvmnmet av vann tiler tangfluene 
i bli vite og de stiger ti1 vannoverflaten og 
makter i fly opp fra denne. Mange tang- 
fluer spises av fbgl som regnes som vik- 
tigste predator-gruppe p i  familien, og spe- 
sielt smivadere gasser seg med mange av 
larvene i tangen. 

Tangfluer er ikke et rent sommerfeno- 
men slik som mange andre fluer. Fluene 
kan opptre i tangen det meste av Aret, legg 
merke at h d a t o e r  fra januar for enkelte 
norske h som nevnes lengre Ute i artik- 
kelen. Normalt finner vi bare tangfluene 
p i  strender med tang, men de blir i forbin- 
delse med sterke vinder av og ti1 rap- 
portert fra omrider i forholdsvis langt inne 
i landet. 

Enkelte aromatiske forbindelser f. eks. 
xylen, har stor tiltrekning p i  tangfluer, det 
samme gjelder kloroform og spesielt tri- 
chloretylen. Fra England kjennes en pus- 
sig historie om <rinvasjon>> av tangfluer 
hos en m a k e r .  Dette var noksi ufor- 
stielig like ti1 en s i  at fluene oppholdt seg 
nzer en flaske med trichloretylen som ur- 
makeren brukte for i rense deler av de 
klokker han reparerte (Collyer 195 1). 
Tangfluene kan ogsi dukke opp andre 
steder hvor det nyttes trichloretylen f. eks. 
renserier. 



Fluefangsten fra Orrestranden ble sjek- 
ket etter hjemkomst og alle individer var 
arten C. fiigida. En undersskelse av sam- 
lingene ved Zoologisk Museum i Bergen 
viste at nesten alle individene der var 
sarnme arten. Ved undersskelse av tang- 
fluene i samlingene i Zoologisk Museum i 
Oslo viste det seg at alle individer her 
ogsi var C. fi-igida. Typelokaliteten for C. 
fi-igida er norsk (Nowegiae Lapponia), og 
arten har en vid utbredelse. C. fiigida er 
kjent fra kystene av Sverige, Finland, 
Danmark, Island, Tyskland, Irland, U. K., 
USSR, Belgia, Frankrike og blant annet p i  
en rekke meget nordlige strender pA Nov- 
aya Semlya og langs Hvitehavet. Arten er 
ogsi vidt utbredt ved strender i USA og 
Kanada. 

P i  musket i Bergen er det funn fra 0 
Fredrikstad: Onsnry, Rauer; VE Tjsme: 
Mostranda, VAY Farsund, Einarsneset; 
RY Klepp: Vik, Orre Orre, Sktkhngen, 
Finmy: Sevheim, HOY A s h :  Herdla; 
MRi Haram: Lmciya, Sethdammen; NTI 
Stjmdal: Vikan og FV Misnry: Rolvssy, 
Gunnarsnes. Lokalitetene er altsi fia sm 
ti1 nord noe som passer godt med den vide 
utbredelsen som er oppgitt for C. fiigida. 

Hva sH med den andre arten Coelopa 
pilipes Haliday, 183 8? Typelokaliteten for 
denne arten er ikke oppgitt eksakt, men 
det skal vaere et eller annet sted i England 
(Gorodkov 1984). Utbredelsen for denne 
arten er langt mer begrenset enn for C. fii- 
gida og vesentlig sydligere. Arten er kjent 
fia Sverige, Tyskland (Helgoland), De 

Figur 5: Orresanden - en typisk lokalitet for tangfluer. Foto: Tore Randulff Nielsen. 



Britiske oyer, Frankrikes atlanterhavskyst, 
Bulgaria og usikkert Krim. C. pilipes er 
ogsH oppgitt Ga Tunis. I det samlete mate- 
riale av tangfluer i muskene i Bergen og 
Oslo har jeg m e t  fire eksemplarer av C. 
pilipes imsamlet av Arne Fjellberg pd 
Mostranda i Tjnrme i Vestfold. Et eksem- 
plar er samlet 31. januar 1965 fra rdtten 
tang. Tre andre eksemplarer pd samme in- 
sektndl fia 3. april sarnme & er ogsd opp- 
gitt fia tang. Mostranda blir altsH den 
eneste kjente lokalitet i Norge for denne 
arten. Mostranda er ogsd en meget nordlig 
lokalitet for C. pilipes, kanskje den nord- 
ligste? Lokaliteten Mostranda er for m i g  
kjent for sine rike og spesielle insektfauna. 

Summa summarum: Vi har altsd to ekte 
tangfluer her i landet, en meget vanlig 
tangflueart - C. frigida - og en meget sjel- 
den tangflueart - C. pilipes. 

Nd er tangfluer ikke representativt inn- 
samlet i Norge, kanskje er tangfluene blitt 
oversett av entomologer som har ansett 
gruppen som velkjente og artene som van- 
lige. Det er mulig at litt innsamlings-inn- 
sats kan gi flere lokaliteter for arten C. 
pilipes. Et greit innsarnlingsprosjekt for 
badeturene sommeren 2000! 

Takk! 
Tore Randulff Nielsen har vErt sH vennlig 
d l h e  meg fotoet fra Orrestranden. Jeg 
takker ellers alle som har samlet inn mate- 
riale. 
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Jakten pa den partenogenetiske 
langbein Megabunus diadema 
(Opiliones) 

lngvar Stol 

I mai - juli 1997 ble det satt i gang en der, mens det i Norge hittil ikke er pivist 
storstilt jakt pH Megabunus diadema fra en eneste hann (Stol 1993). De 261 indivi- 
Sognefjorden ti1 Flekkefjord i Vest- dene innsamlet i 1997 er ennh ikke under- 
Norge for H fH en grundig oversikt over scakt. 
dennes utbredelse. Det evolusjonaxt viktige med parteno- 

genese er at den tillater oyeblikkelig arts- 
Det ble satt ut fem fallfeller pH 36 lokali- dannelse gjennom individer ved polyploidi 
teter, og i ti lokaliteter pH Karrnnry ble eller mutasjoner (Mayr 1975). Den store 
handplukking foretatt. Fallfellene var en fordelen med partenogenese er at den til- 
fiasko. Ikke et eneste dyr ble fanget. later et eneste individ H etablere en ny 
Handplukkingen var derimot en suksess. populasjon i et omride som ikke tidligere 
261 individer ble fanget pH 
berg og steiner i barskog og 
blandingskog. I lsvskog 
(kratt) ble den derimot ikke 
funnet. I Norge har man hittil tuberculum oculorum 

ikke funnet hanner av arten - 
den er partenogenetisk. 

Megabunus diadema driv- cephalotho 
er altsi pH med jomfrufcadsler 
p i  sarnme mHte som man fin- 
ner det i Bibelen, Matt.1, 19- 
25 - fcadselen av Jesus Kristus chelicer 
(Templeton 1982). Parteno- 
genese kommer av det greske coxa genital op. 
ordet parthenos som betyr 
<(jornfruv (Templeton 1982). I 

Figur I : Megabunus diadema er iett A kjenne igjen pb den piggete 
(1959) Cn hann av 407 indivi- Byetuberkelen 
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er okkupert av arten (Mayr 1975). Den kunne ogsd forkomme pH disse sted- 
Man kan finne arten langs Vestlands- ene i direkte sollys. Vanligvis er jo Opil- 

kysten fra Trmdelag ti1 Vest-Agder. iones negativt fototaxisk - de skyr lys. 
(Hauge 1972, St01 1982), og den ble besk- Jeg er enig i habitatinndelingen ti1 
revet av Fabricius (1779) fra Sunnmme. Hillyard & Sankey (1989), som sier at M. 
Arten finnes i skog, pH lynghei og p i  myr diadema finnes i busk og tre-skjiktet og pi 
(Hillyard & Sankey 1989). Jeg har inn- gamle steinvegger. Dette fikk jeg jo erfare 
trykk av at den liker godt berg og stein. med fallfellene, som var en stor tabbe. Jeg 

Figur 2: Lokalitet og biotop 

Nr. 10 
Nr. 11 
Nr. 12 
Nr. 15 
Nr. 16 
Nr. 17 
Nr. 18 
Nr. 19 
Nr. 20 
Nr. 22 

Dr. Jensens Minde 
Falnes 
Risdal 
Blikshavn 
Kigavatn 
Stiklene 
Sandvatn 
Snorteland 
Hannesskogen 
Fransahagen 

I Skudeneshavn 
1 km 0st av Skudeneshavn 
2 km nord av Skudeneshavn 
8 km 0st av Stol 
7 km 0st av Stol 
6 km 0st av St01 
3 krn 0st av St01 
7 krn sm av K o p e ~ i k  
2 km 0st av Stol 
Pi Visnes 

Blandingskog 
Barskog 
Barskog 
Barskog 
Barskog 
Barskog 
Barskog 
Lmskog 
Barskog 
Blanding 



hadde riktignok en anelse om at man 
mitte ta den rned hand fra tidligere feltar- 
beid. Selv om deler av undersskelsen i 
1997 ble en fiasko, sb ble undersrakelsen 
pH Karmray vellykket. M. diadema er rapp- 
ortert fra Karmoy tidligere (0kland 1939, 
St01 1982). 

Megabunus diadema er veldig lett i 
kjenne igjen pb den piggete oyetuberkelen 
(figur 1). Den har en krone rned to rader 
rned fem lange pigger som gjm at den 
ikke kan forveksles rned noen amen norsk 
Opilionide. Hunnene er 3,2-4,8 mm lange. 

Kart rned de 10 lokalitetene p i  Karm- 
ray hvor man foretok handplukking er vist 
i figur 2. M. diadema ble funnet i 9 av 
disse. Den manglet i lwskog selv om her 
var rikelig rned steiner b lete pb (lok. 
nr.19). Ikke alle lokalitetene ble bes~kt  

like hyppig, men hovedlokaliteten, lok. 
nr. 18, Sandvatn, ble undersskt fia arten 
dukket opp ti1 den forsvant igjen. Den 
kunne helst taes i siste uken i juni, figur 4. 
P i  den beste dagen kunne man fange 15 
individer p i  ?4 time. Gjennomsnittsfang- 
sten pr. % time for alle lokalitetene er vist 
pb figur 3. Den beste lokaliteten var lok. 
N. 22 Fransahagen, Visnes, som var en 
park (blandingsskog) rundt nedlagte kob- 
bergruver (kobberet i fiihetsstatuen i New 
York kommer formig herfra). 

Barskog-biotopene besto av planter 
som gran, fum, barlind, einer, rssslyng, 
klokkelyng, tyttebzr, blbbzr og mose 
(lok. nr. 11,12,15, 16, 17, 18, 20). Lm- 
skog-biotopen besto av planter som hassel, 
eik, rogn, lsnn, vivendel, einer, blhbzr og 
mose (lok. N. 19). Blandingsskog-biotop- 

- 

Figur 3: Gjennomsnittelig fangst av M. diadema rned hhdplukking pr. halvtime p i  de ulike lokaliteter. 



ene besto av planter som gran, furu, alm, hood of Durham City. Entomologist's mon. 

bok, bjork, rogn og mose (lok. nr. 10,22). Mag. 115: 134-138. 

De 261 individene av M. diadema fra Stol, I. 1982. On the Norwegian Harvestmen 
(Opiliones). Contribution to ecology, mor- 

1997 vil bli undersokte morfometrisk og phological variation and distribution 
partenogenetisk. Disse resultatene vil bli Fauna now Ser.B. 29,122-134. 
publiserte andre steder. 

Takk 
Anne Johanne og Helge Aksnes (Stol, 
Karmary) og Anne Kirsten & Per Magnus 
Ferkingstad (Sandve, Karmoy) bidro med 
feltassistanse. 
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Nye smakryp for Norge - VIII: 

Nye smdkryp for Norge - VIII. 
Langbeinen Opilio parietinus 
(De Geer, 1778), <<murlangbein>> 

Kjell Magne Olsen 

Langbeiner (orden Opilionida), tidlig- 
ere (og fremdeles) kalt vevkjerringer, 
tilherer edderkoppdyrene, men skiller 
seg fra edderkopper b1.a. ved a t  hode- 
Ibryststykket e r  vokst helt sammen med 
bakkroppen. Ordet vevkjerring er  etter 
min mening uheldig av to grunner; for 
det fsrste har disse dyrene ingen 
spinnekjertler, og kan derfor heller 
ikke veve, for det andre kalles ekte 
edderkopper for vevkjerringer enkelte 
steder i landet, f.eks. pii Ssrlandet. 
Samme sted kalles langbeiner for lykke- 
dyr, men da dyrene unektelig har lange 
bein (i hvert fall de fleste artene), synes 
jeg dette er et godt og utvetydig navn. 

Opilio parietinus er flere ganger tidligere 
omtalt i forbindelse med Norge (Thorell 
1876, Strand 1900, Martens 1978, St01 
1980, 1982, 1993), men er fsrst nylig blitt 
endelig bekrefiet (Olsen 1995). Thorell 
nevner bare Norge sammen med b1.a. 
Sverige og Danmark, uten ytterligere 
detaljer, mens Strand angir ett individ fra 
et bolighus i Oslo 30. IX. 1899. Begge 
disse ble trukket i tvil av Stol, b1.a. p i  
grunnlag av at ingen av Thorells eller 
Strands eksemplarer er bevart i norske 

museer (det 15 eksemplarer bestemt ti1 0. 
parietinus i norske museer, men alle disse 
var feilbestemte/juvenile Mitopus morio 
(Fabricius, 1779), ctfjell-langbein>> (se St01 
1980)). Som St01 pipeker, skriver Martens 
(feilaktig) at arten ikke er nevnt fi-a  or& 
og Sverige, ti1 tross for at bide Thorell og 
Strand er oppfmt i referanselisten, og ti1 
tross for at han oppgir Sverige som locus 
typicus (kanskje er ogsb dette feilaktig, jf. 
De Geer (1778) og Crawford (1992)). 
Arten var pb det tidspunktet ikke eks- 
kludert fia den norske listen. Inklusive 0. 
parietinus er 16 langbeinarter kjent fra 
Norge. 

Hos Olsen (1995) nevnes to h: en 
hann p i  Kringsji, Oslo, 17.1X.1993 og 6n 
hann i Hokksund, Buskerud, 29.IX. 1993. 
Begge disse ble funnet pb murvegger ca. 1 
m over bakken. 

Etter utgivelsen av denne artikkelen er 
ogsi en hann funnet ved Universitetet i 
Oslo pb Blindern, Oslo, 10.X.1996. Dyret 
satt ved foten av en liten fjellknaus, og 
like ved er det mange store murvegger. 
Det ser med andre ord ut som om arten 
foretrekker b oppholde seg p i  eller i 
nzrheten av murvegger, noe ogsb det 
vitenskapelige navnet gir en klar indika- 



sjon p i  (paries (latin) = vegg), og dette har 
gitt ideen ti1 det norske navneforslaget. 

Det er vel ingen grunn ti1 B tro at arten 
er en nyimvandrer ti1 Norge, og da faller 
rimeligvis ogsi mistanken om feilbestem- 
melser hos de to herrer Thorell og Strand 
bort. Begge to angir samtidigM morio, sP 
de har i hvert fall neppe gitt i samrne 
fellen som enkelte andre. 

Tullgren (1906) sier at arten er vanlig 
fra Skhe  ti1 Gastrikland i Sverige. I Dan- 
mark er den ganske alminnelig og utbredt 
i hele landet (Enghoff 1988). I Finland 
finnes den antakelig spredt over meste 
parten av landet, si~rlig i ssndre halvpart 
(Heinajoki 1944). Arten er ogsi funnet i 
Island (Spoek 1963). 

En illustrert bestemmelsestabell over de 
norske langbeinartene kan bestilles fra 
forfatteren. 
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lnsekter 

Jan Stenlrakk 

Radar og insekter? <<The Radar Ento- 
mologist Web Siten forklarer sammen- 
hengen. 
Bruk av radar for b lokalisere insekter har 
vaert brukt i noen ti&. Saerlig benyttes 
metoden for b varsle og kartlegge skade- 
insekter, som gresshoppesvermer og andre 
insekter som er pH vingene. Migrerende 
insekter, som sommerfugler, er et annet 
felt hvor radar kan anvendes. Det har 
ogsb vaert forsnrk med H fnrlge indi- 
viduelle insekter, som er blitt merket, 
og dermed kan f~ lges  p i  radar. 

Radar ble utviklet under den 2. 
verdenskrig, og den f m t e  bekreft- 
elsen pb at insekter slo inn p i  radar 
kom alt i 1949. I 1954 ble en gress- 
hoppesvenn oppdaget p i  en radar pb 
et engelsk krigsskip i Gulfen. En ind- 
isk meteorologisk radar oppdaget 
ogsi en svenn av gresshopper i 1962. 
Den fnrrste radar spesielt bygd for b 
studere ekko fia insekter, ble utprnvd 
i Sahara i 1968, i sarnarbeid med 
((Anti-Locust Research Centre)). Det 
ble klart fastsliitt at radar kunne bru- 
kes for b fnrlge gresshoppesvermer. I 
1969 ble myggsverrner oppdaget p i  

Hastighet hos insekter ble unders~kt 
med doppler radar-teknologi i 1987, pb 
honningbier, og i 1991 ble hastighet, retn- 
ing og flygemenster registrert hos insekt- 
er. En bakke-radar ble brukt i 1992 for i 
undersnrke termittreder i kanaler og dam- 
anlegg. Diode-merkede enkeltindivider av 
humler og bier ble hlgt pb radar under 
feltforssk i 1995. Siden 1968 har det vzrt 

militaer radar, og i 1975 ble den f m t e  
ctscanning entomology radar)), Canada 1974. Montert 

flymontefie entomologiske radar test- pdi tidligere militzrambulanse, med antennefeste fra 
et ut i Canada (se tegning). luftskytskanon (tegnet fra foto av J.S.) 



over 80 strarre forssk med radar og in- 
sekter. 
Etter ((The Radar Entomologist Web Site)). 
http://www..ph.adfa. oz. ada-drake/ 
trews/ww-re-hp. html 

At Australia har flere gamle 
dyregrupper enn kenguruer og andre 
pungdyr, ble igjen vist da entomologen 
John Lawrence fra CSIRO undersekte 
en bronse- og hvitfarget, piggete og 
vingeles bille. 
Han skjmte med en gang at dette var et 
uvanlig h. Billen var en ny art av 
slekten Omma. Det kjennes bare to eks- 
emplarer av arten, tatt i flygefeller, som i 
dette tilfellet altsd tok et vingel~rst insekt. 
Familien Ommatidae t i l h e r  underorden 
Archostemata, en av de fire underordner 
som billene deles inn i, og den mest 
primitive og garnle av gruppene. Fossile 
slektninger har blitt funnet fia jura-tiden 
(210-145 millioner ir siden) i Sibir, 
Sentral-Asia og fra England. Den nye 
arten viser seg fortsatt b ha beholdt opp- 
rinnelige bygningstrekk, som hos mer 
modeme biller har blitt endret eller for- 
svunnet. 

I motsetning ti1 de andre Omma-artene, 
som er glatte, har denne nye arten korte, 
stumpe torner eller utvekster. Dr Law- 
rence vurderer derfor B innlemme den i en 
ny slekt. Ommatidene som gruppe over- 
lever pH marginale omrider. De borer i 
ratten ved, og er trolig viktige i nedbryt- 
ningen av gammel ved. Som ved de fleste 
slike funn, er det vanskelig B si om arten 
virkelig er ekstremt sjelden, eller om den 
bare har blitt oversett i sitt leveomrbde. 
Uansett viser den at Australia har mange 
urgamle arter, som ennH ikke er oppdaget. 

Etter c(Jurassic Beetle: CSIRO entomolo- 
gist discovers living fossil)) (CSIRO Media 
Release 28. september 1998) http://www. 
csiro. au/news/mediarel/mrl998/mr98233. 
html 

Et av de store sekeverkteyene p i  Inter- 
nett heter <<Yahoo>>. Hver uke velger de 
den beste siden av det som registreres. 
Den 18. juni 1999 ble Norsk Ento- 
mologisk Forening kiret ti1 ukas beste 
side. Vi gjengir slik det stiir: 
<(Ti1 sist tar vi med en hobby som er bHde 
laererik og ganske harmlss, nemlig H samle 
pH insekter (vel, harmlss for barnet da, 
ikke insektene), for eksempel norske som- 
merfugler. Den mest komplette oversikten 
over norske insekter finnes pb siden ti1 
Norsk Entomologisk Forening. Men et lite 
tips er H vaere observant hvis poden begyn- 
ner b plukke vingene av levende som- 
merfugler. Da er det virkelig grunn ti1 b 
bekymre seg, eventuelt gi opp hele opp- 
dragelsen og innse at du har fsdd pH den 
neste Hitler hele tiden.,) 
Etter: http://www.yahoo.no/utvalgte/ 
no1899. html 

Ny adresse for NEFs 
hjemmeside 

Av tekniske grunner er vir 
tidligere adresse endret. Du fin- 
net hjemmesidene ti1 NEF pH 
denne adresse fremover: 

www. entomologi.no 



Bokanmeldelser 

Ole Fogh Nielsen: aDe danske guld- 
smedew, <<Danmarks dyreliv,, bind 8. 
Apollo Books, Stenstrup 1998. 280 s. 
ISBN 87-88757-21-8, ISSN 0109-7164 

SH har vi igjen fitt en flott nordisk 
oyenstikker-bok, rned sine mange gode 
fotografier en verdig arvtager etter 
Sandhalls ~~tro1lslhdor)~-bok. Det er bare 
A gratulere forfatteren og fotografen Ole 
Fogh Nielsen og utgiveren Apollo Books 
som rned denne utgivelsen har lyktes rned 
H lage en bok som i mange ti& vil st5 som 
et monument i dansk, og i nordisk 
odonata-sarnmenheng. Tekstdelen pH de 
enkelte artene er betydelig mer vektlagt og 
gjrar boka enda mer verdifull enn den 
svenske forgjengeren. 

I motsetning ti1 sistnevnte tar ikke 
denne boka for seg alle de nordiske artene, 
men annet er ikke H vente for en dansk 
bok. Danmark dekker tross alt bare et rela- 
tivt lite areal av Norden. De artene som 
mangler i forhold ti1 norsk (N), svensk (S) 
og finsk (F) fauna er: Sympecmafusca (S), 
Coenagrion johanssoni (N, S, F ) ,  Aeshna 
caerulea (N, S, F) ,  A. crenata (F), A 
osiliensis/serrata (N?, S, F), Somatochlora 
alpestris (N, S ,  F ) ,  S. sahlbergi (N, S, F) 
og Sympetrum fonscolombei (S). 

I boka tas de fleste aspekter ved odon- 
atene's liv og levned opp relativt grundig, 
blant annet rned disse kapittel-overskrifi- 
ene: utviklingshistorie og systematikk, 
livssyklus, levesteder - okologi, fiender og 
trusler, om det H studere og fotografere 
odonater, og ikke minst hoveddelen som 

' 
dreier seg om artenes status og utbredelse 
i Danmark. Her blir hver art grundig 
beskrevet pH et folkelig vis, uten den altfor 
utbredte fiemmedords-diareen blant en del 
vitenskapsmenn. Under hver art blir tema- 
er som utseende, levesteder, adferd, livs- 
syklus, flygetid og utbredelse utfyllende 
behandla. 

Etter artsgjennomgangen folger en 
systematisk oversikt, rned alle de 53 
artene som er pitruffet i Danmark, og rned 
danske navn. 

Deretter kommer en annen positiv 
overraskelse: de nye bestemmelses-nok- 
lene forfatteren har laget. Visualisering av 
wkler er aldri enkelt H f i  bra til, men her 
har forfatteren lykkes svaert godt. Den nye 
varianten, for oss nordeuropeiske odonata- 
interesserte, rned markering av kjeme- 
tegnene rned fet skrift og piler, dvs. uthe- 
velse pH skjematiske figurer, er et sterkt 
bidrag ti1 nordisk odonatologi. MHten det 
her er gjort pH er beslektet rned idten bak 



R. T. Peterson's berermte feltbnrker ph 
fugler og annet. 

Avslutningvis finnes en liste over 
planter med danskelvitenskapelige navn, 
entomologiske og odonatologiske forenin- 
ger, og et litteratur-kapittel sorn ser ut ti1 i 
ha fitt med seg det meste sorn er skrevet 
om danske odonater. 

Er det s i  ingenting i utsette p i  denne 
eminente oyenstikker-boka? Vel, det er 
nesten umulig i unngi en og amen smC 
feil, sierlig n&r man vet boka ble skrevet 
og produsert i lnrpet av bare ca et Ars tid. 
Jeg har ikke funnet andre enn ubetydelige 
smbfeil, sorn f.eks. side 230-231 der det 
st& at det nederste bildet av Leucorrhinia 
albzfrons er en utfarget hann, mens det ser 
ut ti1 i vaere en nyklekket hum. 

Fotografiene er generelt av 
meget god kvalitet, og produk- 
sjonen har gjort en usedvanlig god 
jobb med i reprodusere og trykke 
dem. Jeg har sett et par av bildene 
p i  trykk fsr, og jeg har faktisk 
aldri sett dem s i  gode sorn i denne 
boka. 

Jeg fikk ogsi en overraskelse 
da jeg s i  fotografiene av Sympe- 
trum striolatum, det viste seg at de 
jyllandske individene ser ~wyaktig 
ut sorn de sm-norske S. wigre- 
scens))! NB er det jo ikke avklart 
hvorvidt dette bare er en form av 
S. striolatum eller muligens en 
eget art. Uansett, det fmte  bevis 
for <(nigrescens>> sin forekomst i 
Danmark er blitt publisert i denne 
boka. 

Utbredelseskartene er sikkert 
gode nok for Danmark, men jeg 
reagerte ferrst litt ph den norske 
delen av et par av kartene. Men 

forfatteren har brukt gjeldende publisert 
kunnskap, s i  jeg antar kartene sier mest 
om hvor d&lig vi har kartlagt i Norge, og 
kanskje ogsi i det smlige Sverige. Det 
kunne likevel kanskje ha vart en id6 h ha 
tatt en prat med noen i Norge og Sverige 
for i f i  ogsi disse delene av kartene ti1 i 
stemme litt bedre. 

Jeg f m e r  det i grunnen unerdvendig i 
skryte mer av denne boka, for alle sorn 
kjraper den vil umiddelbart se at ((De 
danske guldsmede>> er et av 1990-irenes 
mest betydningshlle bidrag ti1 nordisk 
odonatologi. Jeg kan bare anbefale den p i  
det varmeste! 

Hans OIsvik 

pfi land og i fersk vann 

Boka er en felthhdhok over hoved- 
gruppene av virvellese dyr p i  land og 
i ferskvann. Ved hjelp av bestemmelses- 
tabeller og flere hundre illustrasjoner 
er det lett i kjenne igjen forskjellige 
dyr fra leddormer og snegler ti1 edder- 
kopper og insekter. 

Insekter og andre virvellese dyr 
pB land og i ferskvann henvender seg 
bide ti1 fagzoologer og amatmer 

spennende delen av dyreriket. 

Av Lauritz S m e  

ISBN 82-508-1 726-5 



20 spersmil med yrkesveiledning 
Regler: Kun de under 15 ir har lov ti1 B 
bruke hjelpemidler! 

19. Er vannskorpionen beslektet med de 
tropiske skorpionene? 

20.1 hvilken orden h e r  bilusene 
hjemme? 

Svarene finner du pd neste side: 
1. Har vi malariamygg i Norge? 
2. Hva er en fuglevinge? 
3. I bibelen st& det om manna (2. Mose- 

bok, 16. kap.). Hva er egentlig dette? 
4. Hvor mange bein har en voksen nesle- KONKURRANSE 

sommerfugl? Hva er dette iiyktinngytende beistet her? 
5. Er termitter en slags maw? Den som blir trukket ut med riktig bestem- 
6. Finnes det knelere i Norge? melse vil f"a en bokpremie. 
7. Hva slags insekt er ei ildflue? 

I hvilken insektorden hmer veggedyret 
(popula3rt kalt veggelus) hjemme? 
Hvor i verden finnes Morpho-sommer- 
fuglene? 

. Hvilke to arter av sommerfugler er 
fredet i Norge? 
. Hvilken opera har et insektnavn i tittel- 
en? 

. Finnes det sommerfugler p i  Svalbard? 

. Finnes det gresshopper naturlig i fjellet 
i Norge? 

14. Hva er en silkeorm? 
14.Hvor lenge har mennesket holdt silke- 

ormer som husdyr? 
16. Finnes det sangsikader i Norge? 
17. Finnes det sommerfugler som kan 

hme? 
18.Hvor har du stnrrst fare for angrep av 

husbukk p i  huset ditt: Hamar eller 
Haugesund? 

Send ditt forslag ti1 Insekt-Nytt redak- 
sjonen, Insektavdelingen, Zoologisk mu- 
seum, Sarsgate 1,0562 Oslo, eller send en 
e-mail: I. o. hansen@toyen. uio.no 
Du har svarflist ti1 1. februar 2000 (vi 

far hipe e-mailen fortsatt virker etter nytt- 
k!). 

Lars Ove 



Insekt-Nytt 24(1)1999 

Svar p i  20 spprrsm&l 
1. Ja! Slekta Anopheles omfatter flere arter i Norge og de kan overferre malaria. 

Heldigvis har vi ikke noe malaria som myggene kan spre. Det er ikke utenkelig 
at den kan dukke opp igjen i Norge! 

2. En egen gruppe kjempestore sornrnerfugler som alle tilhmer svalestjertfamilien 
(Papilionidae). De h e r  hjemme i Asia og Australia. 

3. S m  stoff som skilles ut av visse arter av skjoldlus grunnet underskudd av nitro- 
gen i den opprinnelige plantesaften insektene suger. Sukkeret utskillesog krys- 
taliseres og kan plukkes og spises. 

4. Fire. Det fmste beinparet er tilbakedannet. Det gjelder hele familien Nymphali- 
dae. 

5. Nei. Dette er en helt egen orden Isoptera som s t h  nmt ti1 kakerlakker. De kalles 
noe misvisende for <<hvite ants,) (hvite maw) p i  engelsk. 

6. Nei, men de forekommer slarover i Europa! 
7. Det er ei bille t i lhende  familien lysbiller (Lampyridae). V5r sankthansorm 

h e r  ti1 denne familien. 
8. Det er ei tege (Hemiptera). 
9. Sentral- og Sm-Amerika. 
10. Apollosommerfugl og mnemosynesomrnerfugl. 
1 1. <<Madame Butterfly)) av Giacomo Puccini (1 858- 1924). 
12. Ja. Flere arter? 
13. Ja. Fjellgresshoppe (Melanoplus figidus). 
14. Larven ti1 den ekte silkespinneren Bombyx mori. 
15. Ca. 4600 5r i Kina. 
16. Ja. Sangsikaden Cicadetta montana finnes rundt Oslofjorden. 
17. Ja. Mange somrnerfugler og sserlig nattsommerfugler har utviklet stikalte tym- 

panalorganer eller primitive trommehimer. De kan registrere lydsignaler fia 
flaggemus. 

18. Husbukken er et kystinsekt og finnes i Haugesund, men ikke i Hamar. Den fin- 
nes langs kysten fia ytre Oslofjord, langs Smlandet og opp langs Vestlandet. Det 
er viktig i vite hvis skadedyrfirmaet vil sp rwe  huset mot husbukk,og du bor p i  
Hamar. 

19. Nei. De st& systematisk langt fia hverandre. De tropiske skorpionene har ingen 
ting med insekter i gjme, bortsettfra at de er leddyr. Vannskorpionen er derimot 
ei tege (Hemiptera). 

20. Det er ei flue, dvs. tovinger (Diptera) og de finnes i hhene hos bier. 

0- 7 riktige: DGrlig. Vi anbefaler en karriere som okonom, borsmegler, EDB- 
konsulent eller politiker is teden. 
8-13 riktige: Middels bra. Du kan kanskje bli Irerer. 
14-1 7 riktige: Meget bra. Entomolog kan vrere en mulighet for deg! 
18-20 riktige: Utmerket (du har vel ikke kikket?). Entomologi er yrket for deg. 
Kontakt ctlnsekt-Nytt)) redaksjonen for ytterligere yrkesvilledning! 



Rettledning for bidragsytere: 
Insekt-~ytts hovedartikler struktureres sorn folger: 
1) Overskrift; 2) Forfatteren(e)s navn; 3 )  Selve 
artikkelen (gjerne innledet med en kort tekst sorn 
ranger leserens oppmerksomhet og sorn trykkes med 
halvfete typer; splitt hovedteksten opp med mellom- 
titler; 4) Evt. takk ti1 medhjelpere; 5) Litteraturliste; 
6 )  Forfatteren(e)s adresse(r); 7 )  Billedtekster og 8) 
Evt. tabeller. Alle disse punktene kan fdge  rett etter 
hverandre i manus. Send bare ett eksemplar av 
manus. Bruk forcavrig tidligere numre av Insekt-Nytt 
som eksempel. Latinske navn skal understrekes eller 
skrives i kursiv dersom man benytter databehand- 
ling. 

Manuskripter m i  vaere feilfrie, men enkelte over- 
strykninger og mindre rettelser godkjennes s5fremt 
dc er tydelige. Siden redaksjonen benytter databe- 
handling i det redaksjonelle arbeidet, oppfordrer vi 
bidragsyterne ti1 i sende inn manuskripter p i  disket- 
tcr, Macintosh- eller PC-kompatible, hvis mulig. 
Send i alle tilfeller med en utskrift av artikkelen. 
Artikler sendt sorn e-mail eller attachment ti1 e-mail 
blir ikke godtatt, hvis det ikke pA forhind er avtalt 
mcd redaksjonen. 

Illustrasjoner. Vi oppfordrer bidragsytere ti1 5 illu- 
strere artiklene med fotografier og tegninger. Insekt- 
Nytt settes i A4-format. Tegninger, figurer og tabel- 
ler b r  derfor innleveres ferdige ti1 i klistres inn i 
bladet, tilpasset 8,9 cm bredde for Cn spalte, eller 
18,4 cm over to spalter. Dette vil spare redaksjonen 
for bide tid og penger, men vi kan forminske der- 
sorn det er umulig i levere de onskede formater. 
Fotografier innleveres uavhengig av spaltebreddene, 
men send ikke svadhvit fotografier sorn er vesentlig 
mindre enn den planlagte stcarrelsen i bladet. Farge- 
dias kan innleveres, men svartlhvitt bilder gir best 
kvalitet. Store tabeller b@r innleveres ferdige ti1 
trykk (altsi sorn illustrasjoner). 

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

Forfattere av stcarre artikler vil f i  tilsendt 5 eksem- 
plarer av bladet. 
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