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Redaktøren har ordet:

Ingen entomologiske verne
verdier kjent!
Ofte blir jeg forespurt om å vurdere lokali
teter entomologisk, samt å sjekke om det er
funnet rødlistearter der. I de tilfeller lokali
tetene har kvaliteter, eller det er sterk mis
tanke om det, blir svaret gjerne: «Ytterst
få eller ingen funn - men gi oss litt midler
og en eller helst to innsamlingssesonger, så
skal vi se hva som finnes! Det er høy sann
synlighet for at det finnes verneverdige
arter av insekter der!». Men nei, slikt er
det aldri verken tid eller penger til.
Vanligvis har planarbeidet kommet såpass
langt at det ikke er rom for verken en eller to
innsamlingssesonger. Slikt vil bare forsinke
utbyggingen. Heller ikke finnes det midler.
Framskrittet må gå sin gang! I flertallet av
plansakene blir nok ikke entomologien levnet

en eneste tanke. Ingen kommuneansatt med
vettet i behold, foreksempel i en kommune
som Sigdal (for å nevne en gjennomsnittlig
norsk kommune), ville finne på å foreslå å
inkludere noe slikt som «entomologiske
verneverdier» i planarbeidet. Man vil helst
ikke bli ledd ut av sine kolleger.
For økonomisk pressede kommuner er det
selvfølgelig ingen vilje heller for å sette
godviljen til, alt dreier seg om penger. Ofte
antydes det gjerne korrupsjon i saksgangen,
eller vennetjenester som man kaller det i
småkommuner. Aftenposten kunne nylig
melde at Norge var det mest korrupte land
i Norden (sjekk www.transparency.com),
langt bak Danmark og Finland, noe som
ikke på noen måte forundrer meg.
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Vi entomologer har dessverre alt for mange
insektarter å holde styr på, og vi er så alt
for få. Sannsynligheten for at en samler
har vært på en aktuell lokalitet og samlet,
er derfor svært liten. Og hvis det mot all
formodning skulle vært samlet der, så
er funnene høyst tilfeldige. Dette fordi
insektundersøkelser er tidkrevende og van
skelige, og få entomologer behersker den
kunnskapen som skal til for å gjennomføre
gode undersøkelser.
Slik det fungerer i dag har vi en bakvendt og
høyst ulogisk saksgang. «Føre var prinsippet», som jeg faktisk trodde skulle gjelde,
blir sjeldent benyttet. Gledelig er det at noen
instanser har begynt å inkludere entmologien
i planarbeidet. Dette gjelder visse veikontorer
som har begynt å hyre inn entomologer. Men
dessverre, langt de fleste blåser en lang marsj
i insektene. Dette gjelder ikke minst i det van
lige planarbeidet i kommunene, og i høy grad
innen skogbruket. Mange skogkommuner er
meget slepphendte i tilfeller der man må ha
konsesjoner, foreksempel ved anlegging av
nye veier. Det nytter ikke med noe men - dataene må alltid være tilgjengelige på forhånd!
Vi skulle egentlig hatt et system der ento
mologene kunne kommet inn tidlig i plan
leggingsprosessen. Dessverre er nok dette ren
utopi, fordi de ytterst få kompetente entomo
logene ville nok raskt bli overarbeidet. Derfor
er det desto viktigere at de av oss som har
kompetanse, skriker opp når entomologisk
viktige lokaliteter planlegges rasert. I alt for
mange tilfeller går planarbeidet sin gang uten
innvendinger. Slik blir biomangfoldet i Norge
utarmet bit for bit, og i raskere tempo enn i
mange land i den tredje verden.
Lars Ove Hansen
redaktør
2

Litt om dette heftet
Vi har valgt å utgi et enkeltnummer igjen,
siden vi er såpass i rute. Totalt blir det 3
hefter for 2002. Vi håper å få ferdig nummer
4 slik at det dumper ned i postkassa sammen
med juleposten.
I dette heftet gir Lita Greve oss en presenta
sjon av «ostefluene», så ta en god titt neste
gang du har ost på brødskiva. Kanskje ligger det noen fluelarver under goudaen. Sigmund Hågvar fortsetter sin intervju-serie,
og denne gangen er det barkbillebekjem
peren Alf Bakke som er intervjuet.
En ny bolk i serien entomologiske klassikere presenteres også, og denne gangen
har vi gått tilbake til året 1877, og igjen
funnet en artikkel fra NATUREN. Nå er det
en annen personlighet innen norsk entomologi vi presenterer en artikkel av - nemlig
Hans Jakop Sparre-Schneider (1853-1918).
Han virket som konservator ved Tromsø
museum i mange år, og jobbet med mange
forskjellige insektgrupper. Han etterlot
seg en enorm insektsamling, ikke minst av
sommerfugler og humler.
Lars Ove Hansen
redaktør
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Forsidedyret:

Sivgresshoppa (Conocephalus
dorsalis)
Lars Ove Hansen
Sivgresshoppa tilhører familien løvgress
hopper (Tettigonidae), og er kanskje en
av de mer eksentriske av de norske repre
sentantene for denne familien.
Kjennetegn
Dette er en forholdsvis liten og slank art.
Begge kjønnene er grønne med bred rød
brun ryggstripe, som strekker seg fra hodet
og bakover til endel av bakkroppen. Hannen måler fra 13-16 mm, og hunnen 14-18
mm. Antennene er brune med svarte ringer.
Begge kjønnene har delvis reduserte vinger
som strekker seg til midten av bakkroppen.
De kan ikke fly. Hunnens leggebrodd er for
holdsvis lang, svakt oppoverbøyd, og måler
fra 8-11 mm. Nymfene er grønne med svart
ryggstripe. Sivgresshoppa lar seg vanskelig
forveksle med andre norske arter.
Utbredelse i Norge
Arten ble første gang påvist her til lands i
1935 på Hvaler i Østfold. Tydligvis hadde
den blitt oversett av samlere før det, siden
den neppe er noen nyinnvandrer til Norge.
Den er senere påvist på en rekke lokaliteter
i Tjøme, Borre og Svelvik i Vestfold , samt
Hvaler, Rygge og Moss i Østfold. Nylig ble
den også funnet på Hurum i Buskerud, og

Vestby i Akershus. Arten kan være oversett
mange steder. Den er nå kjent fra fylkes
regionene Ø, AK, BØ og VE.
Totalutbredelse
Sivgresshoppa er utbredt over det meste
av Europa, bortsett fra helt i sør og helt i
nord. Videre går den østover til de vestligste
deler av Sibir.
Biotop og biologi
Arten holder til på fuktige lokaliteter i for
bindelse med saltvann, gjerne havstrender
med takrør og siv. Noen ganger kan enkelt
individer vandre et stykke vekk fra det
opprinnelige habitatet og over i mer tørre
omgivelser.
Egget legges på forskjellige sumpplanter og
klekker etter kun en overvintring. Nymfene
er vanligvis ute i mai og har vært observert
så seint som september på kalde, regnfulle
somre. Vanligvis viser de voksne gresshop
pene seg fra slutten av juli og utover. Både
nymfene og de voksne er solskinnsdyr som
er mest aktive på varme dager, helst med
sol. Gresshoppene er godt kamuflerte, og
sitter gjerne utstrakte og tett på stengelen
av takrør og andre planter. De kan bevege
3
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seg rundt stengelen og gjerne vekk fra
eventuelle fiender, slik at disse ikke så lett
får øye på dem. Både nymfene og de voksne
gresshoppene spiser forskjellig planteføde
som knopper, frø og blomster, men de kan
også spise insekter som bladlus, sikader
og larver.
Sang
Sangen er svak og knapt hørbar. Hannens
lokkesang består gjerne av en vedvarende
strofe med varierende intensitet. Partiene kan
da være i et noe lavere toneleie. De synger
helst om dagen, eller på varme kvelder.
Trusler
Ødeleggelse av havstrand kan slå ut lokale
bestander av arten. Det bør legges til at
arten kun er funnet i Norges mest utsatte
pressområder..

Holst, K.T. 1986. The Saltatoria of Northern
Europe. Fauna Entomologica Scandinavica
16, 1-126.
Kindvall, O. & Denuel, A. 1987. Sveriges
Vårtbitare och Gräshoppor (Orthoptera).
Fältbiologerna. 72 sider.
Knaben, N. 1943. Oversikt over Norges Ortho
ptera. Bergens Museums Årbok 1943, Natur
vitenskapelig rekke nr. 2, 1-43.
Marshall, J.A. & Haes, E.C.M. Grasshoppers
and allied insects of Great Britain and
Ireland. Harley Books, Colchester, Essex.
252 sider.
Mehl, R. 1978b. Henvendelser angående skadedyr, ektoparasitter og andre plagsomme dyr
i 1972-1976. Fauna (Oslo) 31, 250-267.
Nielsen, O.F. 2000. De danske græshopper.
Danmarks Dyreliv, bind 9. Apollo Books,
Stenstrup. 192 sider + CD-rom.
Ottesen, P. 1992. Norske Insekttabeller 13,
1-30.

LITTERATUR OM SIVGRESSHOPPE
Hansen, L.O. 2001-02. http://www.nhm.uio.no/
norort/orthoptera/sivgresshoppe.html
Holst, K.T. 1970. Kakerlakker, Græshopper og
Ørentviste. Danmarks Fauna 79, 1-221.
G.E.C. Gads forlag, København.

Mini-auksjon

Lars Ove Hansen
Zoologisk museum
Universitetet i Oslo
Postboks 1172 Blindern
0318 Oslo

Zoologisk museum, Oslo: 23. oktober 2002, 19.00.
Liste over bøker er vedlagt denne utsendelsen av Insekt-Nytt. Det
blir også vanlig medlemsmøte først, der Fred Midtgaard holder
foredrag om Skog og skogøkologi i Mellom-Amerika.
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Ostefluen og andre arter i flue
familien Piophilidae
Lita Greve
Et insekt med et eget norsk navn har en
ten et vakkert eller aparte utseende, eller
en særpreget biologi. Fluer blir merkelig
nok sjelden sett på som vakre, og her er
det biologien som er opphav til de nor
ske navnene. Ostefluen - Piophila casei
på latin - har fått sitt navn fordi den, lik
oss mennesker, men ulike de fleste andre
insekter, er svært glad i fete oster.

En del av de europeiske artene har en nordlig utbredelse. Ni av de vel tyve artene som
er kjent fra Skandinavia og Island, er bare
kjent fra disse områdene. Det er færre arter
lengre sør (Merz 1996, Stubbs & Chand
ler 2001). Dette er et avvikende mønster i
forhold til mange andre fluefamilier hvor
antall arter øker ettersom en beveger seg
fra nord til sør.

Ostefluen kan også spise andre proteinrike
næringsstoffer, bl.a. tørket kjøtt som bacon,
røkte skinker og fisk. Fra menneskets syns
punkt er denne lille fluen derfor et skadedyr
som bør bekjempes. I de fleste oppslags
bøker står det at ostefluen finnes over store
deler av Europa både innendørs og utendørs
til alle årstider. Ostefluen og dens slektnin
ger er alle plassert i familien Piophilidae, en
fluefamilie med få arter i Norge.

Piophilidene er utbredt over hele verden,
men har flest arter representert i den Holark
tiske faunaregionen. Mange arter i denne
familien har spesialisert seg på proteinrike
planter og døde dyr. De blir tiltrukket av et
åtsel når det begynner å lukte, og forskjel
lige arter kan bli funnet i de forskjellige
stadier ettersom forråtnelsen skrider frem.
Noen arter foretrekker å spise råtten sopp
eller gammel ved. Atter andre er funnet i
fuglereir, og dietten for noen av disse artene
er ukjent.

Det er usikkert hvor mange Piophilide
- arter vi har her i landet. Det er funnet
fjorten arter på de Britiske øyer (Stubbs
& Chandler 2001) og seksten i Sverige
(Hedström 1995). I disse tallene er det
forøvrig inkludert arter fra to underfamilier,
Neottiophilinae og Thyeophorinae, som
mange forfattere tidligere regnet som egne
familier, men som etter senere undersøkelser hører sammen i familien Piophilidae
(McAlpine 1977).

Ostefluens vaner og uvaner
Vi skal først se på ostefluen. Dette er en
relativt nett liten flue, 4-5mm i kropps
lengde, og mørk i fargen, varierende fra
mørk brun til svart. Hodet er nokså rundt,
med store runde øyne, og en hodefasong
som går igjen hos mange piophilider. På
hodet finnes en rekke børstepar som bidrar
5
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til å karakterisere familien, to eller tre par
orbitalbørster, to par vertikalbørster og et
par ocellar- og postocellarbørster. Det mest
markante børsteparet på hodet er imidlertid
et kraftig par vibrisser, et børstepar på siden
av munnen. Hos noen få Piophilidae-arter
er disse svakt utviklet. Antennene er ikke
spesielle, heller ikke munndelene.
Mellomkroppens ryggside har tre langs
gående rekker av lave børster. Mellom bør
sterekkene er ryggen bar og ganske blank.
Disse børsterekkene er spesielle for arten
osteflue, mens andre nært beslektede arter
har hele ryggen dekket av lave børster.
Beina er ganske kraftige, og klørne er også
sterke. Vingene er glassklare som hos de
fleste i denne familiene. Subcostaribben er
godt utviklet og er fri fra radiusribben.

Ostefluen ble tidligere ansett som et viktig
skadedyr som ble bekjempet på grunn av
skader påført næringsmiddelindustrien.
Arten var utbredt over hele jorden. Så tidlig
som hos Olaus Magnus (omkring 1550) blir
den omtalt som «osteflue», så allerede på
denne tiden var den kjent som skadeinsekt.
Idag er det usikkert om ostefluens utbre
delse er like stor som før. Ostefluen er
sjelden i norske museumsamlinger, og de
fleste funn er gamle. I insektsamlingen i
Zoologisk Museum i Oslo er det bare firefem funn, men ingen er av nyere dato. I
Zoologisk Museum i Bergen er det et funn
fra 1962. Dette siste er larver fra gaudaost
som ble innlevert fra byveterinærens kontor. I følge Reidar Mehl, Entomologisk
Seksjon, Statens Institutt for Folkehelsen
(pers.comm.), kommer det imidlertid årlig
noen henvendelser om ostefluer.

Figur 1. Osteflue larver, siste stadium. Til venstre utstrakt larve, til høyre med kjever festet
til bakenden før «hoppet».
6
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Ostefluen kan, basert på museumsmateriale
og Mehls informasjon, neppe være en vanlig art i Norge, men det skal ikke skjules at
ingen har samlet eller publisert noe særlig
om ostefluen etter at Siebke nevnte arten i
sin liste over norske fluearter fra 1877.
Fra Sveits angir Merz (1996) at det i de siste
femti årene ikke har vært innlevert ostefluer
til muséene fra næringsmiddelindustrien.
Derimot ble det samlet inn voksne fluer
fra et lik. Dette var ikke uventet fordi det
finnes en rekke observasjoner av osteflue på
kadavre. Ostefluer kan også opptre i graver,
altså dypt under jorden (Smith 1986). I en
heller spesiell undersøkelse over insekter
i graver foretatt av Motter (1898), ble det
funnet osteflue i ti av vel 150 graver.
I riktig gamle dager hvor ostefluen opp
trådte i bløte og mer modne former for ost,
var det enkelte personer som mente at dette
var bevis på ostens utmerkete kvalitet! Folk
spiste derfor den skadete osten, og fikk også
noen ganger i seg levende larver. Osteflue
larver tåler svært mye, og noen kunne
overleve magesyren og fortsette til tarmen.
Dette forårsaket intestinal myasis med store
magesmerter. Forsøk viser at larvene over
lever etter flere timer i luft opp til 51 grader
Celsius, og halvt utvokste larver tåler minus
15 grader Celsius i nesten tre døgn. Uten mat
lever voksne larver ½ år ved 9-10 grader C,
og voksne fluer kan under samme betingelser
klare seg uten mat i en måned. Ostefluen er
altså en meget tøff flue både som larve og
som voksen (Busvine 1980).
Selv Olaus Magnus var klar over dette. Han
skriver «i fet ost får en se ostemarken, og
der spretter den opp i en bue, og den fryser
ikke ihjel hvor sterk kulden enn blir». Våre
dagers hygiene samt gode frysebokser hol-

der nok likevel ostefluen vekk fra de aller
fleste matvarer.
På engelsk har ikke bare den voksne oste
fluen sitt eget navn, også larvene har fått
sin betegnelse. Larvene kalles for «cheese
skippers». «Skipper» betyr «en som hop
per». I utseende og bygning ligner osteflue
larvene helt på larvene til andre fluearter
som bare kan krype rundt, men i de siste
larvestadiene kan ostefluens larver hoppe.
Larvene blir i siste stadium omtrent 8 mm
lange og har gulhvit farge. Disse utvokste
larvene fester munnhakene helt foran i
hoderegionen til bakkroppen og danner et
lite hjul, se figur 1. Når de plutselig slipper
hakene, spretter de avgårde. Før larvene
forpupper seg forlater de den næringskilden
de har utnyttet i larvetiden, og larvene kan
forpuppe seg skjult i sprekker o.l. Pupper
finnes i hus eller ute i det fri alt etter hvor
larvene har utviklet seg.
Noen slektninger
En «merkelig» slektning av ostefluen er Am
phipogon flavum (Zetterstedt,1838). Hannen
av denne arten har et oppsiktsvekkende utse
ende med barter som en fluenes Kaptein Vom,
og i tillegg til bart og skjegg er det store børster
på noen av beinparene samt på genitalia, se
figur 2. Hunnen mangler alle disse børstene,
og ser helt ut som en vanlig Piophilide-art. A.
flavum ble sent oppdaget i Norge, men er ikke
sjelden her i landet. Det første inndividet ble
tatt i Tromsø (Ringdahl 1954). Arten trives
i fjellbjørkeskoger og er nå kjent fra store
deler av landets fjelltrakter. I en undersøkelse
fra Kongsvoll ble det innsamlet mer enn 850
individer i Malaisefeller i sommersesongene
1980 og 1981. De fleste individene ble tatt
i august, men individer ble også fanget fra
7
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juli og ut i oktober . De beste fangstene
ble gjort nær gresskledde områder (Greve
& Solem 1983).
Noen få norske arter har vinger som ikke
er helt hyaline. En slik art er Mycetaulus
bipunctatus med en stor flekk ytterst på
vingen. Slekten er representert med tre
arter i Europa, og M. bipunctatus er ikke
sjelden hos oss og er utbredt over store
deler av landet. Arten bestemmes lett på
grunn av vingemønsteret. M. bipunctatus
er funnet i råtnende sopp og er også funnet
i fuglereder, men der er ikke påvist skade
på egg eller unger.

En annen Piophilide-art som opptrer i fugle
reir er Neottiophilum praeustum (Meigen,
1826). Larvene av denne arten suger faktisk
blod av fugleungene. Den voksne fluen er
en ganske stor, skinnende, orangegul art,
med vingespenn 18–21 mm og kropps
lengde 8 – 9 mm. Frons har en karakteristisk
svart midtstripe. Radius-1-ribben bærer
små, kraftige børster, og vingene har også
tydelige flekker som er plassert over tverrribbene, i tillegg til at spissen er mørk. Den
har fått et spesielt navn i Sverige hvor den
på grunn av biologien kalles for «Dracula
flue» (Andersson 1991). Den tilhører en
egen underfamilie Neottiophilinae, som tid-

Figur 2. Amphipogon flavum (Zetterstedt, 1838) M (etter Merz 1996).
8
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ligere var sett på som en egen familie. Arten
ble for ikke lenge siden påvist her i landet
(Greve & Olsen 1992), og det foreligger
også noen funn etter 1992. Merz (1996)
viser til artens store utbredelse, det meste
av Nord - og Mellom-Europa, og lurer på
om arten kan forekomme hyppigere enn
funnene viser. Fluen er imidlertid så karak
teristisk at den er vanskelig å overse.
En annen stor art, Actenoptera hilarella
(Zetterstedt, 1847), er også tatt i Norge.
Den er noe mindre enn N. praeustum, og har
like gul farge. Arten er sjelden og biologien
er ikke kjent.
De resterende Piophilidene er små som
ostefluen selv. Noen er vanskelige å bestem
me, spesielt hunnene. Arten Parapiophila
vulgaris (Fallén, 1820) har hanner med
karakteristiske genitalia, og den er ikke
sjelden hos oss. Arten har vært klekket
fra både fuglereir, døde snegl og gjødsel.
Hvilke arter som ellers finnes i Norge håper
forfatteren å vise med tiden.
Takk: Jeg vil gjerne få takke Dr. Bernhard
Merz, Genéve, som har tegnet Amphipogon
flavum (figur 2). Figuren er hentet fra Merz
(1996) og det er gitt redaksjonell tillatelse
fra redaksjonen for «Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesell
schaft» til å nytte Merz´s tegning.
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Mitteilungen der Schweizerischen Entomo
logischen Gesellscaft 69, 345–360.
Motter, M. G. 1898. A contribution to the study
of the fauna of the grave. A study of one
hundred and fifty disenterments, with some
additional experimental observations. J.
New York Ent. Soc. 6, 201–231.
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Smith, K. G. V. 1986. A manual of forensic entomology. The Trustees of the British Museum
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Alf Bakke
Intervjuet av Sigmund Hågvar 4. sept. 1997
Alf Bakke, nå er du pensjonist og snart
70 år. Bak deg har du en lang løpebane
som entomolog, inkludert flere verv i
Norsk Entomologisk Forening. Og du er
fortsatt aktiv på insektfronten, med både
sommerfugler og biller. Men hvorfor ble
du entomolog?
Interessen for insektene startet ganske tidlig, allerede på realskolen eller folkeskolen.
Jeg hadde en lærer som het Tjoflot fra Har
danger. Han var inspirert av Ole Lundetræ,
som var lærer på Utne i Hardanger, og som
hadde en fin sommerfuglsamling. Tjoflot
hadde også skaffet seg den store, flotte
boka «Svenska fjärilar». Den fikk jeg låne
av ham og begynte å samle allerede under
siste krig. Så jeg har sommerfugler i min
samling helt tilbake fra 1942.

marint interessert. Jeg var aldri i tvil om at
jeg skulle studere zoologi, men jeg hadde
altså mest interesse for det terrestriske, og
fremfor alt entomologien.
Og interessen for sommerfugler
har du fremdeles?
Jada, og jeg har vært så heldig å få en sønn
som er ennå mere entusiastisk sommerfugl
samler! Mens jeg stort sett holdt meg til
de større artene, har han til og med gått
over til de små «micros». Så han har min
samling nå.

Var det estetiske en viktig innfalls
port for deg?
Det betydde nok en god del, men jeg hadde
en generell interesse for naturen. Jeg var
tidlig veldig interessert i blomster og laget
herbarium. Min mor visste navnet på mange
blomsterplanter. Siste året i gymnaset og i
studietiden jobbet jeg på Flødevigen biolo
giske stasjon, hos daværende bestyrer Alf
Dannevig. Han forsøkte å gjøre meg til marinbiolog, og mente at fremtiden lå der. Jeg
tror Dannevig hadde vært studiekamerat til
Hjalmar Broch, som var professor i zoologi
da jeg studerte på Blindern, - han var også
11
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Men du har jo vært borti mange
insektgrupper, og først og fremst
skogsinsekter. Hvordan ble det
slik?
Da kan vi starte med den gang jeg skulle
velge hovedoppgave. På Blindern hadde vi
ingen lærere i entomologi. Formelt sorterte
jeg innunder Hjalmar Broch, som var pro
fessor i systematisk zoologi på Blindern.
Broch anbefalte meg å gå til statsentomolog
Schøyen, som var interessert i rekruttering
innen anvendt entomologi. Han hadde kon
torene på Zoologisk Museum på Tøyen i
Oslo. To-tre år tidligere hadde Per Hafslund
tatt hovedoppgave på barkbiller i Dram
mensmarka og fått et stipendium fra Skog
forsøksvesenet på Ås. Men Hafslund røk
uklar med daværende leder Erling Eide og
gikk i stedet inn i skolen som lærer. Dermed
var det blitt en åpen plass for meg.
Schøyen foreslo enten hagebruksproblema
tikk eller skogsentomologi. Blant forslagene
var studier av eplevikleren, jordbunnsfauna
med bl.a. collemboler, og kongleinsekter.
Det ble kongleinsekter. På den tiden var
man nemlig begynt å interessere seg for
granfrø, med sikte på å plante skog. Jeg fikk
kontakt med Statens Skogfrøverk på Hamar
og fikk også hjelp til å samle materiale av
kongler fra Nord-Norge.
Her må jeg nevne noe artig: Fridtjof Økland,
tidligere dosent i zoologi på NLH og nå min
lærer i hovedfag, sa til meg: «Hva De enn
gjør, Bakke (man var jo Dis den gangen), så
legg dette an vitenskapelig, og ikke tenk på
det anvendte!». Og så sa Schøyen: «Hva De
enn gjør, Bakke, så gjør det litt anvendt, så
det kan være en innfallsport til skogforsk
ningen på Ås.» Jeg valgte nok mest Øklands
råd. Han overtok på denne tiden professo
12

ratet til Broch, slik at Økland ble min for
melle veileder. Økland var en allsidig zoo
log, med adskillig entomologisk kunnskap.
Min oppgave var hovedsakelig å beskrive
de artene som på en eller annen måte var
knyttet til kongler, både som herbivore og
parasitter. Det klekket mye snylteveps fra
konglene, og her beskrev jeg forøvrig en ny
art. Hovedoppgaven ble senere publisert i
Norsk Entomologisk Tidsskrift.
Studiet av kongleinsekter høres
økologisk spennende ut. Det kan
jo gå mange år mellom hver gang
grana setter kongler?
Ja, og det førte til at jeg senere tok opp
spørsmålet om diapause hos kongleinsek
tene. Disse insektene må jo ha tilpasset seg
uforutsigbare kongleår. Jeg laget et arbeide
i 1963-64 som jeg sendte til Blindern, og
som daværende professor mente burde hol
de til en doktorgrad. Imidlertid ville ikke
komiteen godkjenne arbeidet som tilstrek
kelig. Det var en stor skuffelse, og jeg var
nok ikke helt enig i alle vurderingene til
den strenge komiteen. Imidlertid var jeg
allerede godt i gang med undersøkelser på
barkbiller på furu. Jeg var heldig og fikk
en tur til Amerika, hvor jeg traff barkbilleforskere i Canada og på vestkysten av
USA. Dermed fikk jeg inspirasjon, slik at
jeg 2-3 år etterpå leverte det arbeidet over
barkbiller som ble min doktorgrad.
Før vi går over til barkbillene må du
forklare nærmere hvordan kongle
insektene kan ligge og «vente» på
et kongleår.
Jo, det er trolig slik at i et år med kald
sommer initieres en forlenget diapause
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hos larvene til kongleinsektene. Lengden
på diapausen kan variere individuelt, fra
ett til flere år. I kalde somre lager nemlig
ikke grana anlegg til blomster året etter, så
det blir minst to år til neste kongleår. Når
kongleåret kommer, vil i hvert fall en del
av kongleinsektene klekke og raskt kunne
oppformere seg.
Hvilke problemstillinger tok du opp
i doktorgraden på barkbiller?
Det var et økologisk studium av fire bark
billearter som går på furu. Disse artene har
ulik utbredelse i Norge, og jeg ville prøve å
forklare ulikhetene i utbredelse ut fra deres
temperaturkrav og generasjonstid. Som eksempel har vi de to artene Ips sexdentatus og
Ips acuminatus. Disse finnes begge i Troms,
men mangler stort sett i lavlandet i det sydlige
Skandinavia. Så dukker de opp igjen lenger
syd, i Tyskland og Polen, der artene har to
generasjoner. I Nord-Norge har artene kun
én generasjon. Min konklusjon ble at artene
i Syd-Skandinavia ut fra temperaturkravene
ville ende opp med halvannen generasjon, og
at de ikke ville overleve vinteren i larvestadiet.
Derfor altså denne todelte utbredelsen: Enten
én generasjon i nord eller to generasjoner
adskillig lengre syd. Ved Svartehavet kan det
bli hele fem generasjoner i året!
Men senere ble det granas barkbil
ler du beskjeftiget deg mye med,
og skogbrukets behov for bekjem
pelse under den såkalte «barkbille
krigen»...
Ja, det begynte med den store stormfellingen i november 1969, som gjorde at
granbarkbillen Ips typographus slo til.
Man ville forsøke mottiltak mot billens

oppblomstring og lette etter nye metoder. I
mer enn 200 år hadde man i Europa hogd
friske grantrær om våren for å tiltrekke
billene slik at de la sine egg i trestammene. Trærne ble så fraktet ut av skogen
etter eggleggingen og barket. Dette var en
kostbar og arbeidskrevende metode. Nå
var imidlertid barkbille-feromoner nylig
påvist av forskere i California. Jeg var så
heldig å få et års opphold i Texas ved et
institutt der man jobbet med «Southern
pine beetle» (Dendroctonus fontalis) ved
å bruke billens feromoner. Jeg fikk der
arbeide sammen med professor Vité, en av
verdens ledende på dette feltet. Dermed
fikk jeg innsikt i metodikk om hvordan
feromoner kunne identifiseres, og hvordan
denne kunnskapen kunne tenkes anvendt i
praksis. Så da jeg kom tilbake, begynte jeg
å arbeide med å finne ut av granbarkbillens
mulige feromoner.
Da måtte du vel samarbeide med
kjemikere?
Jeg var så heldig å få igang et samarbeide
med professor Lars Skattebøl på kjemisk
institutt ved Universitetet i Oslo. Vi på
NISK skaffet de nødvendige «råvarene»,
og det ble ansatt en egen kjemisk forsker
på prosjektet. Vi tok nemlig ut tarmene på
hanner som nettopp hadde boret seg inn i
treet, for da er feromonproduksjonen størst.
Vi dissikerte ut og overlot til kjemikerne
vel fem tusen (!) tarmer, og fikk da tilbake
antydninger om viktige kjemiske kompo
nenter. Kjemikerne klarte å påvise 4-5
komponenter i tarmene til barkbillene. Det
neste steget var å syntetisere disse stoffene.
Dernest ble deres tiltrekningsevne på billene
testet i såkalte olfaktometere. Det skjedde i
skogen i Eidskog i Hedmark. Resultatet av
13
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feltforsøket var at tre komponenter viste seg
å tiltrekke billene. Med dette som utgangs
punkt fikk vi Borregaard til å produsere
komponentene og å sette dem sammen i
dispensere som slapp ut feromonene langsomt over tid.
Hvordan skulle så dispenserne
med feromoner brukes til å bekjem
pe granbarkbillen?
Det var flere muligheter. Vi kunne f. eks.
sette dispenserne på tømmerstokker som var
sprøytet med lindan, slik at de billene som
landet på stokkene døde. Men vi ville jo helst
unngå bruk av pesticider. Det ble til at vi ville
fange billene, og til det formålet utviklet vi
de kjente «barkbillefellene». De bestod av
et gjennomhullet, vertikalt plassert svart
plastrør med dispensere inni, og en trakt og
oppsamlingsflaske under. Flygende biller ble
tiltrukket av duftene (deres egne feromoner),
krabbet inn gjennom hullene og havnet etter
hvert i flasken under. I 1969 ble det laget en
million slike feller! Fire hundre tusen gikk
til Sverige, mens seks hundre tusen ble hengt
opp i norske granskoger. Borregaard måtte
ha et eget jetfly for å frakte hit alle dispenserne, som ble produsert dels i Tyskland og
dels i USA. Det hele var spennende, men
samtidig vågalt. Vi tok en sjanse når det
gjalt sammensetningen av dispenserne. De
aktuelle stoffene er spesielle optiske isomerer, hvor det ville være fort gjort å gjøre en
kjemisk tabbe.
Fungerte fellene?
Heldigvis viste fellene seg å være veldig
effektive. De har siden vært benyttet andre
steder i Europa, og til og med i Japan.
Fortsatt er de i bruk - her i landet særlig
14

for å overvåke billebestandens størrelse
fra år til år.
De siste årene er du også blitt opp
tatt av å bevare artsmangfoldet i
skog.
Ja, jeg pleier å si i skogbruksforsamlinger
at jeg startet min karriere med å utrydde så
mange skadeinsekter som mulig, mens jeg
avslutter karrieren med å forsøke å bevare
så mye biologisk mangfold som mulig. Jeg
har jo hele tiden hatt interesse av insektene
som sådan. I våre dager er man opptatt av å
bevare biotoper som er blitt sjeldne i kultur
skogen, f.eks. brannflater og urskogsmil
jøer. Jeg har nå hatt mulighet for å studere
insektene i begge disse miljøene. Etter
skogbrannen på Notodden gikk vi inn med
studier av insektfaunaen på brannfeltet.
Der fant vi flere av de sjeldne, spesialiserte
insektartene som favoriseres av skogbrann.
På dette arbeidsfeltet er det fremdeles mye
interessant å studere.
Og så koser du deg med sjeldne
«urskogsbiller» fra skogsreserva
tet i Skultervannsåsen i Telemark?
Skultervannsåsen i Drangedal er et fantas
tisk område rent faunistisk. Der finnes det
en lomme med gamle, varmekjære lauvtrær
i et ellers barskogpreget landskap. Her har
vi påvist mange varmekjære billearter, som
ellers bare er påvist noen få ganger før i
Norge, for eksempel langs kysten i Østfold
eller Vestfold. Slike skogsreservater kan
opplagt bidra til å bevare sjeldne arter. Dette
reservatet hører til våre eldste: allerede i
1916 fikk Det norske skogselskap reservatet
i gave av eieren. Senere er reservatet blitt
utvidet.
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Kan du si litt om det entomologiske
miljøet på 1950-tallet?
Jeg husker godt statsentomolog Thor H.
Schøyen - en gentleman og en sosial person.
Et par ganger holdt foreningen møte hjem
me hos ham ved St. Hanshaugen. Hans kone
var skuespillerinnen Erna Schøyen. Han
hadde visstnok ingen avsluttet embetseksa
men, men overtok tidlig statsentomolog
stillingen etter sin far. Det var mangel på
ekspertise den gangen. Men han hadde gått
i en god skole hos faren. Landbrukspreget,
anvendt entomologi var kanskje ikke så
høyt respektert i de vitenskapelige miljøene på Blindern, men Schøyen hadde en
fantastisk bredde i sine kunnskaper. Særlig
god var han på sommerfugler, inkludert micros. Det er imponerende å tenke på at han
bestemte innsendte prøver fra både skog- og
jordbruk, samt fra helsesektoren, dvs. både
blodsugere og skadegjørere i all slags mat
varer. Kontoret hadde han i øverste etasje i
Zoologisk Museum på Tøyen.
Her på museet satt også konservator Leif
Reinhardt Natvig. Jeg kom tidlig i kontakt med ham, fordi jeg jobbet der for 2
kr timen i studietiden omkring 1950-53.
Arbeidet besto i å få orden på den ganske
rotete samlingen over norske biller, noe
Holger Holgersen og Bengt Christiansen
hadde assistert med tidligere. Jeg husker at
jeg holdt på med snutebillene, der to store
privatsamlinger skulle innlemmes i hoved
samlingen. Den ene var Münsters berømte
samling. Den andre samlingen hadde Natvig hentet på Nes Verk i Aust-Agder, og var
bygget opp på 1800-tallet av jernverkseier
Nicolai B. Aall. Han hadde også en fugle
samling. Aall var en sentral og kjent person
på den tiden. Jeg vet at Sparre-Schneider,

senere konservator i entomologi ved museet
i Tromsø, tilbragte fire somre hos Aall og
fanget sommerfugler. De resulterende faunalistene ble publisert i 1882 i Christiania
Videnskabselskaps Forhandlinger. Den
publikasjonen har jeg siden benyttet som
grunnlag for å sammenligne med dagens
sommerfuglfauna i området.
Da jeg var ferdig med studiet i 1953, ble jeg
ansatt som stipendiat i forskningsrådet for å
jobbe med skogsinsekter. På Ås var det ikke
plass, så jeg satt på museet i Oslo til vi flyttet
inn i Fellesbygget da det sto ferdig i 1958.
Jeg ble da forsøksleder ved skogforsøksvesenet. Samtidig flyttet Statens Plantevern fra
Tøyen til Fellesbygget på Ås.
Møtene i Entomologisk Forening på
1950-tallet ble holdt på Natvigs forkontor
på Museet. Det var en stor opplevelse. Jeg
kom inn i foreningen nesten med en gang
jeg kom til Blindern, og jeg tror vi hadde
månedlige møter. Vi møtte opp på kveldstid
med matpakke, og så var det kjøpt inn litt
øl eller mineralvann. Man måtte forøvrig
anbefales for å bli medlem, og jeg fikk som
bevis et diplom undertegnet av Natvig og
Knaben. Knaben var konservator på Tøyen
og sekretær i foreningen. Møtene var ganske formelle, med referat fra forrige møte
og opplesning av protokollen ved slutten
av møtet. En av oss hadde forberedt et
hovedinnlegg, foruten at hver enkelt kunne
komme med nye resultater eller inntrykk.
Vi var vel en 10-12-15 personer.
Jeg var sekretær i flere år. Før hvert møte
ble det sendt ut brev, 20-30 konvolutter. Det
var en ganske fast gruppe som møtte opp.
Foruten Natvig og Knaben kan jeg nevne
Strand, Opheim, Kvalheim (overlærer
på Ruseløkka skole), brukseier Sundt fra
15
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Oppegård, dessuten selvsagt Schøyen og
Økland. Så var det noen av oss yngre:
Ragnhild Sundby, Arne Semb-Johansson,
Fjelddalen og iblant Per Bergan og Bengt
Christiansen. Så møtene var dominert av
eldre karer.
Natvig var bestyrer på museet og konser
vator på insektavdelingen. Knaben var
konservator på avdelingen for marine ever
tebrater. Men han interesserte seg mest for
sommerfugler!
Natvig er jo kjent for sin tykke dok
torgrad på norske stikkemygg!
Hvordan var han som person?
Han var et sjarmerende menneske. En typisk
eldre aristokrat, vil jeg si. Han hadde vokst
opp i Larvik, der faren var overlege på et
kursted. Natvig fikk ikke gjennomført noen
endelig universitetseksamen. Han hadde
et bifag i zoologi, så ble han konservator man trengte en person på museet. Da han
skulle disputere, slet han med å få formell
tillatelse. Jeg var tilstede på disputasen, og
husker at gamle Brock sa spøkefullt om den
tykke avhandlingen: «Jeg må si at her har
doktoranden vært i stand til å lage en mygg
om til en elefant!».
Natvig engasjerte seg etter hvert i mange
andre ting. Han var frimurer, så ofte kom
han ikke på jobben før i ett-totiden. I frimu
rerlosjen bygget han opp et «museum».
Videre var det en viss kiving med Blindernmiljøet. Natvig syntes ikke at instituttet der
oppe behandlet museet godt nok, hverken
økonomisk eller faglig. Men Natvig var og
ble en sentral person i norsk entomologi
over en lang periode: Formann i foreningen
og redaktør av tidsskriftet.
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Du ble vel kjent med den store bil
leentusiasten Andreas Strand?
Ja, han var en ildsjel når det gjalt billene han levde for det. Hans sønn har fortalt at
somrene i hans barndom var dirigert av hvor
faren skulle samle biller. Strand hadde alltid
noe morsomt å fortelle på møtene. Særlig
på høsten etter feltsesongen.
Strand hadde ikke bil, og en gang kjørte jeg
ham til Kongsvinger fordi han ville samle
oppskyll langs breddene etter en flom. I slikt
oppskyll samlet det seg gjerne mye biller.
Materialet stappet han i to store sekker, som
siden ble lagt på kjøkkenbordet hjemme.
Så plukket han masse små biller som etter
hvert kom ut og søkte mot lyset på vinduet.
Ofte dukket det opp sjeldenheter. Hans kone
var vant til slikt og tolererte det. I en periode
var «oppskyll» det store for bille-folket.
Strands læremester og inspirator var berg
mester Münster - foreningens første for
mann. Etter hvert ble Strand minst like god
som Münster. Strand beskrev en rekke nye
arter og hadde en helt fantastisk hukom
melse. Han var vennlig, men kort og knapp
- ikke lett å komme innpå rent personlig.
Men alltid villig til å hjelpe med å bestem
me. Hadde man levert en kasse med biller,
ringte han dagen etterpå og sa kort: «Nå kan
du komme». Det var alt han sa.
Han lærte seg forøvrig både russisk og
spansk for å kunne lese bille-litteratur.
Han var kontorsjef i televerket, så billene
var «bare hobby», men tok vel det meste
av hans fritid. På grunn av språkkyndigheten ble han ofte brukt som internasjonal
kontaktmann. Det sies at det gjerne sto to
delegasjoner klar i utlandet og tok imot
ham: En gruppe telefolk, og en gruppe
billefolk.
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Hvilke andre personer fra møtene
vil du nevne?
Overlærer Kvalheim ved Ruseløkka skole
var sommerfugl-interessert. Han var også
litt av en personlighet, og en god pedagog
i insektmiljøet. Han startet og drev en
juniorgruppe som fikk lov å holde til på
skolen hans. Der lærte han dem fangst- og
prepareringsteknikk. Kvalheim var veldig
imøtekommende og kunne fortelle morsomme historier.
Jeg må også nevne Thorleif SchjelderupEbbe, som egentlig var etolog, og som
er kjent for å ha oppdaget hakkeloven og
rangordningen blant høns. Han var også
entomolog og medlem av foreningen. Han
var en meget spesiell person. Jeg husker at
vi bodde ganske nær hverandre i Oslo da jeg
var nygift. En søndag morgen ringte han på
og ville bare si at han dessverre ikke kunne
komme på møtet i foreningen dagen etter.
Han skrev to merkelige bøker om observa
sjoner av insektenes oppførsel, begge på
eget forlag. Den ene het «Fra billenes
verden», og den andre «Liv, reaksjoner og
sociologi hos en flerhet insekter».
Kan du si litt om de to store som
merfugl-spesialistene: Lühr og
Opheim, som begge var amatører?
Opheim var jo den sentrale personen for
alle sommerfuglfolkene etter siste krig.
Han var nok spesiell, men alltid villig til
å bestemme for andre, og interessert i å
høre hva man hadde funnet. Faglig var han
selvlært, men veldig god. Han var ungkar,
bodde alene og hadde sommerfugler som
sin hovedinteresse. Han satt mye på museet,
men var egentlig kjemiutdannet ingeniør
og hadde en slags malingsfabrikk. Opheim

var mye sammen med Knaben og lunsjet
gjerne på hans kontor. Forholdet mellom
de to konservatorene Knaben og Natvig var
ikke alltid helt godt, og de to lunsjet gjerne
på hvert sitt kontor vis-a-vis hverandre. Jeg
arbeidet jo 2-3 år på museet som ung og ny
den gang, og ble kjent med alle tre.
Lühr kom inn i bildet etter det nordiske
entomologimøtet i Norge i 1953. Da hadde
vi nemlig en ekskursjon til Vågåmo. Lühr
skaffet oss buss, for han var disponent for
Ottadalen Kommunale Billag. Han hadde
hatt kontakt med foreningen siden 1918
(medlem i 1953), men hadde vært lenge
i Nord-Norge som disponent for Troms
Rutebillag. Da han kom tilbake til SydNorge, ble han på ny fanget av sommerfuglfeberen. I Lom bygget han opp en stor og
flott samling og holdt kontakt med Knaben
og Opheim. Lühr var en ildsjel og dro ofte
hele veien til Oslo for å delta på foreningens
møter. Han fartet over hele landet og samlet,
og besøkte meg flere somre på hytta mi på
Tromøya ved Arendal. Han hadde selv et
tilholdsted i Søgne ved Kristiansand, da
rutebilselskapet hans hadde kontakt med
et karroseriverksted der. Han samlet ikke
mikros, men alle grupper av makros. Den
flotte samlingen hans ble donert til Viten
skapsmuseet i Trondheim.
Så var det de andre fagentomolo
gene i foreningen...
Fridtjof Økland var først dosent på NLH,
men overtok så professoratet i Zoologi på
Blindern etter Broch. Økland var ikke bare
entomolog, men forsøkte på flere måter å
stimulere entomologien.
En annen god generell zoolog i foreningen
var professor Hans Kauri ved universitetet
17
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i Bergen. Han kunne jo ikke komme ofte
på møtene, men hadde bl.a. interesse for
systematikk. Han var forøvrig opponent
for meg da jeg disputerte. Kauri var også
formann i foreningen i en periode.
Andre i foreningen fra Zoologisk Museum
i Bergen var Astrid Løken og Helene og
Hans Tambs-Lyche. De dukket opp når de
hadde mulighet.
Under studietiden min på Blindern synes
jeg vi hadde et relativt bra entomologisk
miljø. Ragnhild Sundby var opptatt med
ospeminérmøllen og ble ferdig et par år før
meg. Arne Semb-Johansson arbeidet først
med kålsommerfuglen og dens parasitter,
og siden med tegenes nervesystem. I en
periode utgjorde vi tre, samt Jac. Fjelddalen fra NLH, «de yngre» i foreningen.
Etter hvert som de eldre trakk seg tilbake,
overtok vi driften av foreningen.
Ser du noen utviklingslinjer i fore
ningen i løpet av din tid?
Oppslutningen regnet i antall medlemmer
har hele tiden vært relativt beskjeden. Da
jeg kom tilbake fra USA og hadde opplevet
American Entomological Society og den
tilsvarende canadiske foreningen - der alle
entomologer sluttet opp og så på dem som
sine fagforeninger - følte jeg at vår norske,
lille forening ikke tilfredsstilte fagentomo
logenes faglige behov. Da Lauritz Sømme
var sekretær og jeg formann, forsøkte vi å
vri på de nordiske entomologimøtene, slik at
de kunne bli fagentomologenes samarbeids
forum,etter mønster fra USA. Men fore
ningene i de andre nordiske landene mente
at de nordiske møtene burde fortsette i stor
grad å være amatørenes møteplass. Og i vår
18

norske forening fortsatte møtene i stor grad
å dreie seg om sommerens fangster. Etter vår
tid i styret er det tatt initiativer for å få med
unge, nye amatører. Dette er bra for amatørene, men kommer i konflikt med behovet
for et faglig sterkt entomologiforum.
Jeg innser i dag at Norden ikke er stort nok
område for fagentomologiske kontakter. I
våre dager kan fagentomologene mye lettere knytte kontakter over landegrensene,
og har ofte et globalt kontaktnett innenfor
sitt spesialområde. Fordi kunnskapsmengden nå er så stor, må man spesialisere seg .
Selv har jeg hatt stor fordel av det nordiske
forstentomologiske samarbeidet. Vi kom
sammen årlig på nordisk basis og hadde
tildels felles prosjekter. Dette faglige samarbeidet har betydd enormt mye for meg.
Hvilke oppgaver ser du for forenin
gen framover?
Det gjenstår fremdeles store oppgaver i å
kartlegge norsk insektfauna. Grupper som
Hymenoptera og Diptera vet vi lite om, og
til og med for mange biller er utbredelse og
levevis lite kjent. Jeg ser nå med glede på
hvordan de som arbeider med sommerfugler
samarbeider om en stor database med up-todate informasjon om artenes utbredelse.
De norske entomologmøtene, beregnet på
fagfolk, og med skikkelige foredrag, har vært
en suksess og bør fortsette. Jeg var med og
tok initiativ til det første møtet på Sole, og
det var starten på en verdifull møteserie.
Ellers er bevaring av biologisk mangfold
blitt et viktig tema etter hvert, og her sitter
foreningen sentralt med all sin kunnskap
om landets største dyregruppe. Men det
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er ikke lett å skape interesse for insekter
blant allmennheten. I vår tid er det så mye
som roper på ens oppmerksomhet. Gode
TV-programmer om insekter har vel størst
effekt. De som er blitt grepet av insektene
er ofte blitt inspirert av enkeltpersoner som
de har møtt, samtidig som de har hatt et
«samlerinstinkt». Det er uansett viktig å få
folk ut i naturen, ikke minst i skolene. Man
må oppleve insektene for å bli interessert.
Og du har alltid hatt en sterk natur
interesse?
Ja, jeg er «naturmenneske» og feltento
molog. Jeg er mere interessert i natur enn
i kultur. Det estetiske er viktig - jeg faller

lett for urørt natur. Og så liker jeg gamle
trær som har falt over ende og ligget lenge
og råtnet! (Her blir intervjuobjektet fjern i
blikket). Særlig eik, ask, varmekjære lauvtrær. De er jeg veldig fascinert av.
- Og mens Bakkes tanker er blant gamle,
hule og råtne eiker med sjeldne urskogs
biller i Skultervannsåsen, avslutter vi
diskret intervjuet.
Intervjet av Sigmund Hågvar
Inst. for biologi og naturforvaltning
Postboks 5014 NLH
1432 ÅS
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Program for NEF høsten 2002
og våren 2003
Møtene arrangeres gjennom et samarbeid mellom hovedforeningen (NEF) og
lokalforeningen for Oslo og Akershus (NEFOA). Alle møter finner sted på Insekt
avdelingen på Zoologisk museum. Vi åpner kl. 18.00 og serverer kaffe. De som har
lyst til å prate eller kikke i samlingen er velkomne da. Møtene begynner kl. 19.00.
Møte opp ved inngangen i nordenden av Zoologisk museum (porten er åpen på
onsdager) og 17:55 eller 18:55.
23. august 2002. Ekskursjon til Naturhuset, Fornebu. Huset ligger ved enden av Oksen
øyveien. Dagfangst og nattfangst. Oppmøte kl. 10.00. Ekskursjonsleder: Lars Ove Hansen,
tlf. 22 85 17 06.
25. september 2002. Medlemsmøte. Tone Birkemoe: Biologi og bekjempelse av stokkmaur.
23. oktober 2002. Medlemsmøte. Fred Midtgaard: Skog og skogøkologi i MellomAmerika. Mini-auksjon. Liste over bøker vil bli lagt ut på NEFs hjemmesider og vil også
bli sendt til medlemmene.
20. november 2002. Medlemsmøte. Sommerens fangst.
16. januar 2003. Lauritz Sømme: Insektenes tilpasning til høyfjellet. Årsmøte for 2002.
19. februar 2003. Medlemsmøte. Kritina Bjureke: Slåttengenes flora og litt om Mykorrhiza.
26. mars 2003. Medlemsmøte. Claus Christiansen: Oslofeltets geologi – konsekvenser
for plante- og dyreliv.
15. juni 2003. Ekskursjon til Naturhuset, Fornebu. Huset ligger ved enden av Oksenøyveien. Dagfangst og nattfangst. Oppmøte kl. 10.00. Ekskursjonsleder: Lars Ove Hansen,
tlf. 22 85 17 06.
NEF styre 2002:
Formann: Leif Aarvik 22 85 17 05 leif.aarvik@nhm.uio.no
Nestformann: Lars Ove Hansen 22 85 17 06 l.o.hansen@nhm.uio.no
Sekretær: Jan Arne Stenløkk 51 41 08 26 jansten@c2i.net
Kasserer: Egil Michaelsen 69 15 44 36 emichael.@online.no
Styremedlem: Morten Falck 22 86 30 39 morten.falck@aftenposten.no
Styremedlem: Lene Martinsen 22 85 16 93 lene.martinsen@nhm.uio.no
Styremedlem: Preben Ottesen 22 04 24 25 preben.ottesen@folkehelsa.no
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Om å finne sin egen gruppe:

Norske vepsebier (Hymeno
ptera: Apidae, Nomada)
Jan Stenløkk
Mange insektgrupper er lite undersøkt i
Norge. Ikke minst gjelder det for veps.
Det er derfor spennende at enkelte en
tomologer de siste årene har undersøkt
deler av denne store ordenen (se bl.a.
Berg 2000, Hansen 1995, Hansen & Olmi
1996, Reidel & Berg 1997 og Reidel et
al. 2000).
Takket være inspirasjon fra blant annet
Øistein Berg og Lars Ove Hansen, tok jeg
i 1994 til med gruppen vepsebier (Noma
da), en lite kjent slekt av bier. Foreliggende
artikkel summerer en del foreløpige data,
men er først og fremst ment som inspirasjon
til andre privat-entomologer som kunne ten
ke seg seriøst å studere en utvalgt gruppe
insekter.
Veps eller årevinger (Hymenoptera) teller
ca. 3500 registrerte arter i Norge, mens
over 8000 forventes å leve her (SABIMA
1998, men se også Ottesen 1993). En god
innføring i å samle veps finnes på svensk
hos Nilsson & Svensson (1986). Bier og
humler, som tilhører broddvepsene, utgjør
overfamilien Apoidea som har flere familier,
hvor vepsebiene tilhører Anthophoridae. I
nyere systematikk (Goulet & Huber 1993) er
bier og humler slått sammen med graveveps,
og slekten Nomada tilhører familien Api

dae (Michener 2000). På den systematiske
oversikten (figur 2) har jeg beholdt et mer
tradisjonelt oppsett.
Vepsebiene kan lett forveksles med grave
veps (Sphecidae), men skilles fra disse
på at antennen ikke er helt sort og at den
nesten nakne bakkroppen har gule tegninger
(sammen med rødt og sort). Hos Apiodea er
bakfotens første ledd bred og ofte håret; noe
som ikke er tilfelle hos gravevepsene.
Det er over 1200 arter vepsebier på verdens
basis (Alexander & Schwarz 1994). Vepse
biene er regnet for å være svært vanskelig å
bestemme, og er lite undersøkt i Norge.

Figur 1: En typisk vepsebie. Omtegnet etter
Jørgensen (1921).
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Figur 2: Vepsebienes plassering i systematikken.
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En liten gruppe bier
Bare et 20-talls arter av Nomada er kjent
fra Norge. Det var derfor en overkommelig
gruppe å gi seg i kast med, selv om hanner
og hunner må bestemmes hver for seg. Jeg
har begrenset tid til å reise rundt og selv
samle materiale, så jeg ønsket en gruppe
hvor det fantes innsamlet materiale, men
uten at det forelå tusenvis av eksemplarer.
Artene i gruppen skulle derfor ikke være
for vanlige.
Så valget falt altså på vepsebiene. Det er
små til middels store insekter, sjelden over
en centimeter lange. Grunnfargen er sort, og
de har hvite, gule og røde bånd og tegninger,
og kan minne om små veps, derav navnet (se
figur 1). Spesielt er at de lever parasittisk
på andre bier, særlig på jordbier (slekten
Andrena) og Halictus-arter. Vepsebiene er
kleptoparasitter - det vil si de legger egg
i vertens bol, og larven lever av vertens
oppsamlede næring beregnet på dens lar
ver. For å komme ned i biegangene, hermer
Nomada luktstoffene til verten. Et liknende
levevis finnes blant annet hos gjøkhumlene
(Psithyrus), som lever i humlebol hos slekten
Bombus, eller hos blodbier (Specodes), som
også lever i bolet til Halictus.
Hva er gjort før?
Første skritt for å studere en egen gruppe
insekter, er å skaffe seg nødvendig litteratur. En god innfallsport er Lomholdt
et al. (1984), og så gå videre herfra. Via
«Internett» kan en også finne noen referanser. Bibliotek kan hjelpe med å skaffe
de fleste bøker, og delvis kopier av artikler.
Dette er imidlertid avhengig av godviljen
til bibliotekaren. Men uten betydelig hjelp

fra blant annet Øistein Berg og Lars Ove
Hansen, hadde det ikke vært mulig for
meg å samle relevant litteratur i den grad
jeg ønsket det. Fra det synspunktet er det
heldigvis ikke skrevet så mye om Nomada
i Norge!
Den første publikasjon over norske Nomada
kom i 1880, med Sparre Schneiders bidrag
til Siebkes «Eumeratio Insectorum Norvegi
corum» - en liste på latin over norske veps
og andre insekter (Siebke 1880). Her om
taltes Nomada-funn hovedsakelig fra Osloområdet. Det er forbløffende hvor mye og
hvor variert de gamle entomologene samlet,
og ikke minst hva de fikk bestemt. Det er
også meget spesielt å sitte med disse gamle
dyrene, som for eksempel en hunn av Noma
da bifida fanget av Siebke på Tøyen i Oslo i
juni 1843. Det er over 150 år siden denne var
på vingene, og ble fanget inn. Eksemplaret
er Norges eldste kjente vepsebie, og opp
bevares på Zoologisk museum i Oslo.
En ubestemt Nomada fra Zoologisk Muse
um i Oslo var etikettert «Nomada goodiana
hann? Tvedestrand, Aug. 1876, Schneider»,
med en rød lapp med «1220». Dette er et
interessant funn, og er sikkert beleggsdyr for
Sparre Schneiders «N. obtusifrons Specimen
ad Tvedestrand mense Augusto 1876 lectum
a Dom. Thomson ad. N. germanicum (hann)
dubie relatum» - det vil si han er ikke sikker
på arten. Og det var det grunn til! Jeg fikk
kontrollbestemt bien, og det var en ny art for
landet. De samme funnene ser ut til å gå igjen
i Strands Hymenoptera liste fra 1898.
I årene som fulgte, kom enkelte artikler
som omtaler et fåtall funn av Nomada fra
Norge. Embrik Strand (1900) nevner No
mada 5-spinosa (som er synonym for N.
albogutatta) fra «Klovimoen» (NSI). Dette
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dyret er feilbestemt, og skal være panzeri.
Året etter lister han tre andre, kjente arter: Nomada solidaginis og N. ruficornis
(begge tilhører nå N. panzeri), og Nomada
flavoguttata (Strand 1901). Så har Strand
(1904) en liste med fem arter, særlig fra Ag
der-fylkene, men det er ingen nye arter for
den norske faunaen. Friese (1902) nevner
Nomada ruficornis (heter nå panzeri) og N.
obscura fra «arktisk Norge», men den siste
arten likevel med et spørsmålstegn.
Litteraturen som følger nevner nesten bare
Nomada fra Nord-Norge. Sparre Schneider
(1906) omtaler N. panzeri og N. leucophthal
ma (som ruficornis og ochrostoma). Strand
(1910) omtaler N. panzeri fra «Lillestrøm
men» (ingen beleggsdyr). Soot-Ryen (1925)
omtaler også N. panzeri og N. leucophthalma
(som hhv. ruficornis og ochrostoma) fra
Nord-Norge, men ingen beleggsdyr har
vært tilgjengelig. Trolig er det opplisting
av tidligere publiserte dyr. Hellén (1933)
omtaler N. panzeri og N. alboguttata fra
Alta i Finnmark. Det viste seg imidlertid da
jeg undersøkte beleggsdyrene, at de begge
var den mye mer vanlige N. panzeri. Det er
påfallende, og litt pussig for oss i dag, hvor
upresise stedsangivelsene var tidligere.
En grundig undersøkelse av humler og bier
i Rogaland, inkludert seks arter Nomada, er
publisert av Meidell (1934). Dette er den
eneste større undersøkelsen fra Norge som
systematisk beskriver utbredelsen og skisse
rer levevis til de norske vepsebiene der det er
kjent. Etter dette er det faktisk ikke publisert
noen funn eller artikler om Nomada i Norge
etter hva jeg har kjennskap til. Totalt er det
publisert i overkant av 15 arter av Nomada
fra Norge (med moderne systematikk).
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Figur 3: EIS kart med publiserte og nyere
kjente funn av vepsebier fra Norge.
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Synonymer og referansedyr
Synonymer er neste problem en vil støte på
i arbeidet med å få oversikt over en gruppe
insekter. En rekke arter skifter navn, splittes
eller samles i nye artsgrupper. Hvor mange
entomologer har ikke fortvilt over dette! Det
beste er etter min mening å følge en nyere
oversikt hvis det foreligger, og holde seg
til den. Hovedsaken er å ha en konsekvent
navngiving, som kan refereres til en eller
flere publikasjoner. Uansett er det en stor
jobb å få oversikt over dette – og den jobben
bør gjøres før bestemmelsen tar til.
Da er det viktig å ha gode referansedyr, eksemplarer som er sikkert bestemt, eller et stort
materiale for å kunne se forskjellene som
beskrives i bestemmelsenøklene. Nomada er
kjent for å være vanskelig å bestemme på grunn
av variasjon, og at de ofte er svært like.

Betydelig tid ble brukt på å forstå hva som var
ment med kriteriene i bestemmelsetabellene.
Til slutt ender en alltid opp med noen få dyr
som virkelig er vanskelige. For min del fikk jeg
uvurderlig hjelp fra Dr. Maximilian Schwarz i
Østerrike med å bestemme de siste individene.
Resultatet var blant annet et par nye arter for
den norske faunaen.
Samlinger
Takket være meget god og positiv respons
fra zoologisk museum i Bergen, Oslo og
Tromsø, fikk jeg tilgang til alt Nomadamateriale de hadde. Det er naturlig nok
svært viktig å komme gjennom samlingene
som er plassert forskjellige steder i landet.
Men det var en stor inspirasjon for å fort
sette, og å få så god hjelp underveis. Ellers

Figur 4: Flygetider for de vanligste vepsebiene i Norge, basert på samtlige funn som er
undersøkt. Sort linje er hovedmengden av funn, men stiplet linje er mer spredte funn.
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kom det inn Nomada fra forskjellige private
samlere, til dels i stort antall. Hvert individ
har blitt satt stor pris på, og har hjulpet for
å få best mulig komplett bilde av den norske faunaen.
Totalt er nesten 1500 dyr undersøkt og
bestemt så langt. EIS-ruter hvor Nomada
er registrert er vist på figur 3. Som en ser,
er det ingen funn fra Trøndelag – noe å
tenke på for lokale entomologer? Ellers er
Nomada funnet over hele Sør-Norge unntatt sentrale områder av Hardangervidda,
og helt nordover i Finnmark. Flest arter er
funnet i sørøst Norge.
På vingene
Vepsebier beskrives enkelte steder som vårflygende dyr. Det er ikke nødvendigvis riktig. Ved å undersøke alle fangstdager, kan

en tegne et flygekart når dyrene er til stede
(figur 4). Selvsagt smører dette ut årlige va
riasjoner, og flygetiden er vel i virkeligheten
kortere enn figuren viser, avhengig av den
enkelte vår og sommers klimatiske forhold
og geografisk beliggenhet. Likevel er det
tydelig at noen arter flyr tidlig, mens andre
er mer sensommer dyr. Noen arter har en
kortere flygetid (eks. N. succincta), mens
andre er på vingene nesten hele sommeren
(som N. panzeri). Vertens flygetid virker
trolig inn på når og hvor lenge den enkelte
Nomada art er fremme. Et annet interessant
fenomen er at hannen kommer i gang før
hunnene. Det er selvfølgelig for å være klar
til hunnene klekkes, for å sikre parringen så
snart som mulig. Nomada panzeri, som er
en av de mest vanlige vepsebiene i Norge,
viser dette tydelig (figur 5).

Figur 5: Flygetider for hanner og hunner av den vanlig forekommende vepsebien Nomada
panzeri. Legg merke til hvordan hannene kommer frem før hunnene klekkes.
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Status i Norge
Undersøkelsen av Nomada viser at de fleste
artene var innsamlet alt før århundreskiftet,
mens kjennskapet til utbrelselsen var (og
fortsatt er) mangelfull. Vertsbier og økologi
er bare i liten grad kjent, og så godt som
ikke nevnt for Norge. Ulike Nomada er på
vingene gjennom hele vår og sommeren,
og slekten er utbredt over hele Norge,
med hovedvekt i sørøst. Fra våre naboland
foreligger lister fra Sverige (Svensson
et al. 1991), Danmark (Jørgensen 1921),
Finland (Vikberg 1986) og England (Kloet
& Hincks 1978). Noen av disse artene kan
kanskje påtreffes også i Norge i årene som
kommer.
En mer fyldig beskrivelse av de norske No
mada kommer etter hvert til å bli publisert i
foreningsens fagtidsskrift. Skulle noen sitte
på vepsebier, er jeg derfor fortsatt svært
interessert i å låne dyrene.
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NB: Artikkelen er i originalpublikasjonen
delt i to, men her er delene satt sammen
slik at de følger etter hverandre.
Red.
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Insekter i
nettet
Jan Stenløkk

Ildfluer bekjemper kreft!
Kreft i prostata kan finnes med CT-scanning
og vevsprøver, men nå har forskere ved uni
versitetet i Los Angeles kanskje funnet en
teknikk som benytter ildfluer - en billefami
lie hvor «St. Hansormen» finnes i Norge.
Ildfluene brukes ikke direkte, men derimot
et genmodifiserte virus som knytter seg til
kreftcellene. Med dette overføres substan
sene som frembringer lyset i billene. Kreft
cellene kan dermed sees med spesielt utstyr,
og utbredelse og behandling av kreften blir
enklere og målrettet enn å behandle hele
kroppen med medisin.
Så langt er det bare gjort forsøk på mus, og
det er nok lenge igjen før dette eventuelt
kan benyttes på mennesker.
KILDE: BBC News,«Cancer tracked with
fireflies» 22 July, 2002 (http://news.bbc.
co.uk/1/hi/health/2144910.stm)
Unngå sex!
Det måtte bare komme før eller siden, at
også sex er usunt! I alle fall har forskere
ved universitetet i Sheffield, England påvist
en sammenheng mellom parrings-hormoner
og redusert livslengde hos melbiller. Så spe
kuleres det på om det også gjelder for andre
organismer – inkludert oss mennesker.
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Etter parringen (hos melbillene) frigis et hor
mon, som virker inn på enzymer nødvendige
for insektets immunsystem. Biller som har
parret seg, blir dermed mer mottaglige for
infeksjoner og parasitter. Deres forventede
livslengde blir kortere. Nå har det vært kjent
lenge at parring reduserer livet til biller,
men det er første gang en sammenheng er
påvist. Billene som parrer seg mest, og er
evolusjonsmessig mest vellykket, har altså
kortest forventet livslengde.
KILDE: BBC News 4.07.2002 (http://
news.bbc.co.uk/hi/english/uk/england/
newsid_2093000/2093562.stm)
Vegetar-edderkopper
Edderkopper er selve ikonet på rovgriske
småkryp, men det finnes faktisk rapporter
på at de også inkluderer pollen, nektar og
frukt i dietten. Selv om det ikke finnes noen
rent vegetarianske edderkopper, er det kjent
at blant annet krabbe-edderkoppene kan ta
til seg nektar fra blomstene de sitter i for å
vente på byttet.
KILDE: «Unusual invertebrates» (http://
www.herper.com/Unusual3.html), baser
på Pollard, S. D., Beck M. W. & Dodson,
G. N. (1995): Why do male crab spiders
drink nectar? Animal Behavior 49:
1443-1448; og Taylor, R.M., Foster, W.
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A. (1996). Spider nectarivory. American
Entomologist 42(2): 82-86.
Å drikke som en bille
Skyggebiller (Tenebrionidae) som lever i
Namibias ørken er kjent for sin teknikk for
å samle dugg om morgenen. Kanskje kan
billens teknikk skaffe vann til mennesker i
tørre ørkenstrøk?
Britiske forskere har etterliknet billens
unike måte å samle opp vann. Namibias
ørken er meget tørr, men ligger ved havet.
Hver morgen kommer derfor tåke, og det er
av dette billen utvinner vann. Dekkvingene
har en knudrete overflate med voksbelagte
vorter, hvor vannet avvises og groper uten
voks, hvor vannet samles. Når morgentåken
kommer, stiller billene seg mot vinden,
tåken kondenseres på de spesielle dekk
vingene, og vannet ledes ned til munnen.
Billen kan dermed skaffe vann i et ekstremt
område hvor det nesten aldri regner.
Forskerne laget en «syntetisk bille» ved å
bake små glasskuler inn i voks. Tester viste
at tåke faktisk kondenserte på dette materia

let, som enkelt kan lages i større skala. En
kan tenke seg hustak laget av plater for å
fange opp fuktighet, eller på telt i ørkenen
for å skaffe drikkevann.
KILDE: Helen Briggs «Water off a
beetle’s back», internett BBC News Online
31 oktober 2001.
Bier til kaffen!
Kaffeplanten (Coffea arabica) er selvpolli
nerende, og klarer seg på egen hånd uten
insektenes hjelp – trodde man. Nå viser
forskning utført av Smithsonian Tropical
Research Institute i Panama at pollinering
ved hjelp av bier kan doble produksjonen
av kaffebønner.
Forsøket ble utført ved å dekke enkelte
grener på kaffebusker med nett, mens andre grener var tilgjenglige for pollinering
av bier. Resultatet viste en økning opp til
over 50 prosent, målt som produserte kaffe
bønner, der biene hadde sluppet til.
Honningbier finnes naturlig i Afrika og
Sør-Amerika, der det dyrkes kaffe. Kanskje
står bienes innsats bak 1/3 av verdens kaffe
produksjon. I tilfellet over er det introdusert
afrikanske bier i 1985, men lokale arter er
også viktige. Forskeren mener biene øker
produksjonen ved å bringe flere pollenkorn
til planten, og gir økt genetisk variasjon enn
ved ordinær pollinering.
KILDE: Will Knight «Honeybees boost
coffee yields», Internett: NewScientist.com
news service, 13.06.2002.
----------------------

Skyggebilla Onymacris unguicularis «fan
ger» dugg fra morgentåken; Namibia 1996.
Foto: Lauritz Sømme.
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Bokanmeldelser
Firma Entomopraxis (http://www. entomo
praxis.com) har utgitt flere bøker om insekt
faunaen i Spania. Med bøkene nevnt under,
påbegynnes en serie med påkostede publi
kasjoner med spansk tekst som er rikelig
illustrert. Dessverre er de svært kostbare,
med en pris opp mot tusen kroner.
Joaquim Pérez De-Gregorio, Josep
Muñoz Batet & Martí Rondós Casas:
«Atlas fotográfico de los lepidópteros
macroheteróceros íbero-baleares - 2»,,
Barcelona 2001, 210 sider, ISBN 84931847-1-3. Pris 102 EURO.
Dette skal visstnok være en serie på
syv bind over sommerfuglfaunaen i det
Iberio-Baleariske omårdet. Dette bindet
dekker superfamiliene Lasiocampoidea
(Lasiocampidae), Bombycoidea (Endromidae, Saturniidae, Lemoniidae og Sphingidae), Axioidea (Axiidae) og første del av
overfamilien Noctuoidea (Notodontidae,
Lymantriidae og Arctiidae). Til sammen
105 slekter og 171 arter.
Hver art og underart avbildes med foto
grafier av oppspendte dyr. Enkelte steder
er bildene noe uklare, trolig på grunn av at
originalbildet er forstørret for mye. Tekst
delen dekker utbredelse med kart, flygetid,
økologi, synonymer, og har enkelte steder
tegninger av genitalier. Dessverre er all
tekst på spansk. Et engelsk sammendrag
savnes. Boka er innbundet, med god trykk,
lay-out på glanset papir og fargebilder på
nesten alle sider - men har en stiv pris på litt
over 100 EURO (ca. 800 kroner).
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Jesús Romero Samper (2002): «Icono
grafía del género Iberodorcadion». Inn
bundet, 192 sider med 118 fargeplansjer
og 74 tekstsider med fargetegninger.
ISBN: 84-931847-2-1
Dette er en komplett monografisk «billed
bok» over slekten Iberodorcadion (trebuk
ker - Cerambycidae) med alle arter, under
arter og variasjoner, i tillegg til levevis og
utbredelse. Slekten finnes med mange ende
miske arter i Spania, og er ellers tilstede i
Marokko og sør- og mellomeuropeiske land
så langt nord som Tyskland.
Flere arter har ulike fargemorfer, noe som
gir taxonomiske problemer. Hver art er gitt
en side med originalbeskrivelse oversatt til
spansk, betydningen av artsnavnet og utbre
delsen, og så er det en eller flere sider med
tegning av arten - eventuelt fargevariasjoner
på dekkvingene. Tegningene er klare og
instruktive, men noe «flate» i formen. Det
finnes fem sider først i boka som beskriver bakgrunnen og tidligere arbeider. Det
er en systematisk liste og en litteraturliste
(mest spanske referanser). Meningen er å
utgi en «iconografi», dvs. bok med bilder
uten å diskutere systematikk. Det oppleves likevel svært mangelfullt at økologi,
kart og en nøkkel for bestemmelse ikke
er med. Med spansk tekst, hadde det vært
ønskelig med introduksjon også på andre
språk. Lay-outmessig er dette en påkostet
bok, med glanset papir og god trykk - som
gjenspeiles i prisen på 105 EURO (ca. 800
norske kroner).
Jan Stenløkk
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20 spørsmål med yrkesvilledning:

Regler: Kun de under 15 år har lov til å bruke hjelpemidler!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Hva lever larvene til svalestjerten av?
I Sørøst-Norge har vi noe som heter almesyke. Dette er en soppsykdom som angriper alme
trærne slik at de dør? Vet du hvordan denne sykdommen smitter?
Hva er mimikry?
Vannløpere kalles også populært for skomakere. Vet du hva slags insekter de er?
Hva heter vår største edderkopp (i vekt)?
Insektordenen «spinnfotinger» finnes ikke hos oss. Vet du hva som kjennetegner disse in
sektene?
Hvor mange arter av gaffelstjert er funnet i Norge?
Hvilken sykdom overfører tsetse-fluene?
Hva er partenogenese?
Hvilken farge har eikevikleren (Tortrix viridana)?
Toprikket marihøne heter Adalia bipunctata på latin, og syvprikket marihøne heter Coccinella
septempunctata. Vet du hvor mange prikker marihøna Psyllobora vigintiduopunctata har?
Hvilken nytte har vi hatt av fruktfluene (Drosophilidae) der vi bl.a. finner bananflue (Droso
phila melanogaster)?
Hvordan kan du beskytte hvetemel mot angrep av mellus?
Hva heter sjefsinsektet i Paul Verhoevens film «Starship troopers» fra 1997?
....og systematisk hvor vil du plassere dette insektet?
Neslesommerfuglens larver lever vanligvis av brennesle; men vet du noen annen nærings
plante for disse (tips: øl)?
Hva etterligner larvene til ekornspinneren når de er små?
Har du noe norsk navn for Pthirus pubis?
Hvor mange haletråder har vanligvis døgnfluene?
...og hvor mange haletråder har steinfluene?
Svarene står på neste side:

0-5 riktige: Dårlig, vi anbefaler en karriere som økonom, børsmegler, EDB-konsulent eller politiker isteden.
5-10 riktige: Middels bra. Du kan kanskje bli lærer.
10-15 riktige: Meget bra, entomolog kan være en mulighet for deg.
15-20 riktige: Utmerket (du har vel ikke kikket?). Entomologi er yrket for deg. Kontakt Insekt-Nytt redaksjo
nen for ytterligere yrkesvilledning.
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Svar på 20 spørsmål:
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Forskjellige skjermplanter, som f.eks. kvann, sløke, melkerot osv.
Soppen smitter ved at barkebiller tar med seg sporer fra syke trær over på friske trær og
infiserer disse. Sporene er klebrige og følger med billene som i Norge er kun av arten almes
plintborrer (Scolytus laevis).
Beskyttelseslikhet der en vanligvis ufarlig art etterligner utseendet til en farlig, vondtsma
kende eller giftig art. Hos oss finnes mange vepse-etterligninger, f.eks. hos blomsterfluer.
Fenomenet er meget utbredt i tropene.
Teger; de tilhører vannoverflatetegene.
Myredderkopp (Dolomedes fimbriatus).
De har spinnkjertler på oppsvulmede fotledd på forbeina; derav navnet spinnfoting.
4 arter.
Sovesyke som forårsakes av Trypanosoma-parasitter.
Jomfrufødsel.
Grønn.
22; arten er 22-prikket marihøne.
De har nærmest revolusjonert genetikken. Spesielt bananflua som har kun fire kromosompar
og er lette å holde i kultur.
De angriper ikke mel, men suger av grønne planter. De tilhører plantesugerne, og står syste
matisk nær bladlus.
Brainbug.
Det er en nebbmunn (Hemiptera); det kan man tydelig se på sugesnabelen når den suger
hjernemassen ut av «Cadet Zander Barcalow» (Patrick Muldoon).
Humle (Humulus lupulus) - som også benyttes til ølbrygging.
Maur.
Flatlus.
Vanligvis tre, men noen arter har bare to.
To.

KONKURRANSE
Forrige nøtt (nr. 1/2-2002) var ikke så lett
likevel. Kun en var i nærheten. Arne Engås
tippet Oeneis norna, men riktig svar skulle
være Oeneis jutta, som nå skal hete Juttas
ringvinge. Trøstepremie er avsendt. Her er
ny nøtt og svarfristen er satt til 1. november
2002. Bruk gjerne E-mail:
L.O.Hansen@nhm.uio.no. Ellers finner du
snail-mail adressen på andre omslagside.
Flotte bokpremier deles ut.

Her må dere ned til art!
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XXVI NORDIC - BALTIC CONGRESS OF EN
TOMOLOGY
Skalupes, Latvia, July 7 to 13, 2003

By the decision of the General Assembly of XXV Nordic-Baltic Congress of Entomology
in Melsomvik, Norway on July 2000, the congress now will be held in Latvia.
All Nordic and Baltic scientists and students, also our colleagues from other countries
doing research in entomology are hearty welcomed to the Congress. Besides insects, the
congress covers also all other terrestrial arthropods. Plenary session, sections, poster
presentation and excursions will be organised.
The congress is organised by the Entomological Society of Latvia / Institute of Biology
/ Faculty of Biology
The congress will be held in Ligatne Rehabilitation Centre what is located at the banks
of Gauja river inside the Gauja National Park (Cesis district, Central Latvia). National
Park provides excellent possibilities for collecting and observing arthropods in different
types of biotopes, like typical for Latvia and also rare forests, meadows, bogs, steams
and other habitats.
The scientific program will include plenary sessions, workshops and poster sessions.
Themes of the scientific sessions will include:
• applied entomology ( agriculture, forest, medical, veterinary);
• taxonomy and faunistics (terrestrial and aquatic arthropods);
• arthropods ecology.
Congress abstracts will be published before, proceeding - after the Congress.
English will be the official language.
To receive the next announcements and to assist us to plan ahead for the Congress, please,
contact us until September 1, 2002.
Contact Address:
Department of Zoology & Animal ecology,
Faculty of Biology, University of Latvia,
4 Kronvalda Blvd., LV-1586, Riga, Latvia / Lettland
Phone: (+371) 7034880; Fax: (+371) 7830291
For further information, please, e-mail: nbce@email.lubi.edu.lv

www.lubi.edu.lv/nbce/
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Forhandlere av entomologisk utstyr
APOLLO BOOKS
Apollo Books er en postordre-bokhandel for forlag spesialisert på insekt-bøker,
og et av verdens førende firmaer innenfor dette område. Firmaet utsender hvert år
i september en katalog med et stort utvalg av insekt-bøker fra hele verden og på
mange forskellige sprog. Hvis du ikke allerede modtar katalogen kan du gratis få
den tilsendt. På firmaets hjemmeside presenteres bøker som Apollo Books selv har
utgitt. Adresse: Apollo Books, Kirkeby Sand 19, DK-5771 Stenstrup, Danmark.
E-mail: apollobooks@vip.cybercity.dk Hjemmeside: www.apollobooks.com
BENFIDAN
Benfidan fører forskjellig entomologisk utstyr, først og fremst innsamlings- og
prepareringsutstyr. Her kan man blant annet kjøpe spennbrett, insektnåler og håver. Skriv etter prisliste til: Benfidan, Præstbrovej 10, DK-7900 Nykøbing Mors,
Danmark.
MARRIS HOUSE NETS
Dette firmaet fører forskjellige typer insekt-nett, inkludert Malaise telt. Firmaet produserer teltene selv, og disse er av meget bra kvalitet. Adresse: Marris House Nets,
54 Richmond Park Avenue, Queen’s Park, Bournemouth, England BH8 9DR.
TAMRO MIKROSKOPI
Fører stereomikroskoper, binokularluper, laboratorieutstyr, dramsglass o.a. Se
annonse på baksida av bladet.

BIOQUIP
Kjempestort entomologisk firma lokalisert i California, USA. Fører det aller meste.
Verdt å prøve! Hjemme-side: www.bioquip.com.
-------------------------------------Sjekk også følgende side på nettet: http://insects.ummz.lsa.umich.edu/entos
tuff.html. Her er det listet en god del firmaer som fører entomologisk utstyr.
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Rettledning for bidragsytere
Hovedartikler struktureres som følger: 1) Overskrift;
2) Forfatteren(e)s navn; 3) Selve artikkelen (gjerne
innledet med en kort tekst som fanger leserens opp
merksomhet og som trykkes med halvfete typer; splitt
hovedteksten opp med mellomtitler; 4) Evt. takk til
medhjelpere; 5) Litteraturliste; 6) Forfatteren(e)s
adresse(r); 7) Billedtekster og 8) Evt. tabeller. Alle
disse punktene kan følge rett etter hverandre i manus.
Send bare ett eksemplar av manus. Bruk forøvrig tid
ligere numre av Insekt-Nytt som eksempel. Latinske
navn skal skrives i kursiv dersom man benytter data
behandling.
Manuskripter må være feilfrie. Siden redaksjonen
benytter databehandling i det redaksjonelle arbeidet,
oppfordrer vi bidragsyterne til å sende inn manuskripter
på disketter, Macintosh- eller PC-kompatible, hvis
mulig. Send i alle tilfeller med en utskrift av artikkelen.
Artikler sendt som e-mail eller attachment til e-mail
blir ikke godtatt, hvis dette ikke på forhånd er avtalt
med redaksjonen.
Forfattere av større artikler vil få tilsendt 10 eksem
plarer av bladet.

Illustrasjoner. Vi oppfordrer bidragsytere til å illustrere
artiklene med fotografier og tegninger. Insekt-Nytt settes
i A4-format. Tegninger, figurer og tabeller bør derfor
innleveres ferdige til å klistres inn i bladet, tilpasset 5,95
cm bredde for én spalte, eller 12,4 cm over to spalter.
Dette vil spare redaksjonen for både tid og penger,
men vi kan forminske dersom det er umulig å levere
de ønskede formater. Fotografier innleveres uavhengig
av spaltebreddene, men send ikke svart/hvit fotografier
som er vesentlig mindre enn den planlagte størrelsen i
bladet. Farge-dias kan innleveres, men svart/hvitt bilder
gir best kvalitet. Leveres illustrasjonene elektronisk, vil
vi ha dem på separate filer på formatene TIFF eller EPS
og med en oppløsning på minimum 600 dpi. Vi vil ikke
ha f.eks. JPEG eller BMP. Legg ikke illustrasjonene
inn i tekstredigeringsprogrammet, f.eks. MSWord.
Fjern også alle koder etter eventuelle referanseprogram
(f.eks. Endnote).
Korrektur. Forfattere av større artikler vil få tilsendt
en utskrift for retting av feil. Den må returneres senest 3 dager etter at man mottok den. Store endringer
i manuskriptet godtas ikke. Korrektur av små artikler
og notiser foretas av redaksjonen.
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