Lösning till korsordet i Graphosoma 2016
VÅGRÄT
2. Fluga Insekt vars dagbok skildras i ett verk av Bela Bartok. (sv)
3. Knott Insekt i namnet på liten gulgrön orkidé som växer i kalkrika mossar. (sv)
4. Humlan Vem flyr i Rimskij‐Korsakovs verk uruppfört 1900? (sv)
10. Lysmask Vad är det för idyll P. Lincke skildrar i sitt musikstycke? (sv)
12. Entomofag Äter insekter.
16. Tårar Vad dricker ”lacrophagous insects”? (sv)
17. Goliat Krigare som finns i namnet på den insekt som räknas som världens största.
18. Luciferas Enzym från eldfluga som kan utnyttjas för att mäta ljusenergi.
19. Ekbom Svensk i namnet på syndrom där man upplever att t.ex. insekter kryper under huden.
21. Ekoxe Vilken insekt är både landskapsinsekt och landskapsdjur? (sv)
22. Sericin Protein som omger fibrer i silkesmaskens kokonger.
23. Seta Hårliknande struktur hos exempelvis larven till tallprocessionsspinnaren som då den lossar
kan irritera djur? (lat)
25. Tornbaggar Till vilken familj hör insekten uppkallad efter Tomas Tranströmer? (sv)
27. Syrsan Vilken insekt tänkte bara på sång i fabel av Aisopos? (sv)
29. Koppar Metall i det vanligaste respiratoriska pigmentet hos insekter? (sv)
30. Insekt Vad förvandlas Gregor Samsa till i Kafkas novell? (sv)

LODRÄT
1. Punktöga Vilket organ kan exempelvis en fluga använda som ljusmätare? (sv)
5. Myrsyra Vilken kemikalie har formeln HCOOH? (sv)
6. Cikada Insekt i namnet på svenskt pris utdelat från 2004 till österländsk poet. (sv)
7. Vårtbitare Linné namngav insekten efter hur den användes på Gotland. (sv)
8. Flugtrumpet Bildfråga. Vad visar bilden här nedtill? (sv)
9. Bananfluga Insekt som ofta används i genetik‐ och biologiforskning. (sv)
11. Belgien Land i namnet på en fjädermygga som är endemisk i Antarktis. (sv)
13. Mördarbin Vilka insekter orsakar kaos i ”Katastrofplats Houston från 1978? (sv)
14. Musca Stjärnkonstellation med insektsnamn. (lat)
15. Läderbagge Östergötlands landskapsinsekt (sv)
16. Tsetse Fluga som orsakar afrikansk sömnsjuka.
20. Skarabe Symbol för liv och återfödelse i Egypten (sv)
24. Gräshoppa En av de två insekterna i verket av B. Britten från 1935. (sv)
26. Geting En av de två insekterna i verket av B. Britten från 1935. (sv)
27. Småkryps Vems liv skildras i Pixars animerade film från 1998? (sv)
28. Fjäril I titeln till violinkonserten av He Zhanhao och Chen Gang från 1959 finns anknytning till
insektsvärlden. (sv)

