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Ingen tror vel att serierna av Catalogus InsecloruDr Sueciae eller SYensk
lnsektfauna. utgivna av Entomologiska SAllskapet i Lund resp. Entomologiska
F6reningen i Stockholm, ge en korrekt bild av insektarternas utbredning i
Sverige. Nir det giller insektgrupper, som blivit fiiremil ftir mingas insaur-
lingsintresse, t.ex. sidana grupper som storfjirilar och skalbaggar, torde
man kanske fdr flertalet arter kunna konslalera en ganska god kiinnedom
om utbrednin8en, men gruppernas storlek gtir 6ndA att man irligen finner
ett antal fdr Sverige eller olika landskap n)'a arter. .{,ndra insektgrupper. som
av olika sket inte varit lika poputiira bland samlarna, visa oerhtirt slora
luckor i utbredningstabellerna. I itskilliga fall iiro fynden starkt koncenlre-
rade till de lalrdskap dir de entomologiska institutionerna iiro beliigna. I
nigra fall tycker nun sig genom de angivna fyndorterna nistan kunna be-
stiimura den ensamne specialistens hemlandskap och ftilja honom pfl hans
vAg under insamlingsresorna ! I sjdlva verket ligger de niimnda publikatio-
nernas virde kanske mera i att angiva var man biir forska efter en bestimd
art in alt lemna en torftig bild a\. dess hittills konstaterade fdrekonst.

Begreppet amaltirenlomologer i yidaste bemirkelse omfattar all.l enlon)o-
logiskt verksamna irmatdrer, frirn vira htigt specialiserade, vetenskapligt
arbetande hedersdoktorer till de ungdomliga samlarna pi nybtirjarest:tdiet.
Denna lilln uppsats riktar sig emellertid till de amatiirentomologer, som si
alt siga befinner sig pi ett mellanstadium. .{tt samla insekler bara fiir sam-
landels egen skull har fdr mig en smak av samlarervurm. Ftirst nir man spe-
cialiserat sig och ftirstikt sig pe samt lvckats med bestiimningar inorrr kritiska
slikten. grips man ay elt intresse och en tillfredsstillelse, som sannerligen
yida dvertriffar kiinslorna vid en lyckad korsordsliisning ! \Ien man biir inte
stanua vid detta stadium i en kiinsla av att den entomologiska hobbyn son
sidan saknar vetenskaplig betydelse.

Det 5r visserligen sant, att en trenad entomolog per tidsenhet ner ett bettre
insamlingsresultat genom betlre teknik och sin blick ftir limpliga biotoper
iilr amattiren. men denne har i mlnga fall ftirdelen att i sin hemtrakt iret
ont kunna driva sin hobby. I det linga loppet kan diirfiir amatiiren ofta
prestera resultat. som bdttre slara nrot de insektgeogra{iska ftirhillandena
pe orten in vad den vetenskapligt utbildade forskaren hinner ni pA sin in-
saurlingsresa. Det iir pi detta faktum jag skulle vilja fista uppmirksamheten,
ty jag tror, att men8enstedes i landet sitta amattirentomologer med till-
rackliga resurser och kunskaper fiir att kunna hjelpa till med att utfylta de
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slora luckorna i rirl vetande betrdlfande insektgeoilrnfien. Entomologiska
Fiireningen i Stockholm riknar 562 och Entonrologiska Sillskapet i l-und
nrira {00 nredlemmar. Aven om itskilliga ent(}mologer dro medleurmar i
bida samuranslutningarna dro siffrorna dock sa htiga att de indikera ftire-
kunslen it\. en stor grupp entomologer, som inte deltaga i det skiiligen blyg-
sAmna rnen inte oyiktiga vetenskapliga arbete. som ligger i att sarnll och
anmiila fiir resp. landskap, event. fiir Sveri;.1e eller vetenskapen nya arter.
Incitamentet fiir denna verksamhel kan limpligen besta i att frin Entomo-
logiska SAllskapet i Lund rekyirera exemplar ay Catalogus Insectorurtr Sue-
ciae fiir nigra insektgrupper. Man finner da liitt vilka omriden, som iiro
lacksaurrnasl att bearbeta med h[nsvn till tabellernas luckor och de egna
lekniskl resurserna. l)et iir lingt ifrin ntidviindigt att l.ex. ega ett fint insekt-
mikroskop. Starka lupper och de lanliga. mera liltillg[ngliga mikroskopen
kunna i manga fall vara lillriickliga hjilpmedel.

Nu fragar sig kanske minga - och det med riitta - vart och hur nran
skall anurAla arter. sonl man funnit eller misstiiuker varn nya. NIan och man
emellan sprider sig visserligen ofta uppgiflen att eu viss entomolog sysslar
med ifrigavarande insektgrupp. Oftast ir det vAl kanske fiirfattaren till den
Clltalogus efter vilken m:rn arbetar, men siikert er det inte. Jag tilliter mig
faktiskt efterlysa en bdttre organisation pi detta omrAde. Vore det inte mdj-
ligt att vira tvi entomologsammanslulningar enade sig om att uppretta och
publicera en lista pi de specialister. som ha hatrd om det insektgeografiska
arbetet inom resp. insektgrupper? Denna lista biir nog revideras samt iter-
komma lid efter annan i tidskrifterna med tanke pn nytillkomna am:rtiirer.

l)et har nog hint i enstaka fall att lemplitia specialister varit ganska ovil-
liga att nredverka i arbetet. De ha kint sig hindrade i sitt ordinarie arbete,
mist utfiira helt oniidiSa bestflmnin6;ar samt esamkats kostnader och besviir
nred ftirsiindelser. Diirfiir er del viktigt alt hugade amattirentomolo6;er be-
tiinka sin skyldighet att iakttaiia vissa regler. som jag skulle vilja samman-
fatta i ftiljande punkter:

1) Fiirsiik, si lingt det er m6jlit{t, att sj v med ledning av lill61lnglig
litteratur bestemma arten. (YAra offentliga bibliotek 6rrl mycket hjilpsamma
nred att anskaffa speciallitteratur.)

2) Sarula helst en stiirre kollektion innan specialisten ridfragas: detta fdr
alt nedbringa transporterna. (Jag brukar Iita kontrollera mina fynd l-2 ggr
Arligen.)

3) FtirsAndelsen miste packas )'tterligt nolia. lhmpligasl i en innerask,
omgiven med rikligt av triull eller smala pappersremsor och rned \.tterhtilje
av hillbart material. Monterade insekter biira nilas stadigt fast i botlenplatta
och event. stagas med sidonilar. (Jag har iijort flera dyrbara erfarenheter
av slarvig packningl)

4) Brev om ftirsiindelsen sendes separat och btir innehilla tickning ftir
relurporton. sivida inte specialisten arbetar i egenskap av ljensleman fid
statlig instilution med tjinstebrevsratt. (Vira specialister rv privatntanna-
karaktir ha nog ofta varit ftir fiirsynta betrdffande portoutgifter:)

5) Har man funnit flera exemplar av arlen, biir man erbjuda specialisten
minst ett och helst d +9. om den iir sillsynt.

til I man av tillging biir man skenka exemplar till Riksmuseum och Flnto-
urologiska lIus6et i Lund. Diir har man niimligen lagt upp s.k. landskaps-
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samlingar, som atminstone betriffande vissa insektgrupper iiro lingt ifrin
kompletta. \'arfdr even vanligare insekter baira vara vilkomna. Zoologiskn
Institutionen i Uppsala. K. Lantbrukshtigskolans avdeln. frir liixlsjukdomnr i
L'ltuna samt Gttteborgs nalurhisloriskn nuseum ta ocksir gerna enrot insekler.
I{an kan nngiva yilkl numrner i Catalogus man har i sin samling och fraga
vilka som iinskas.

Har man gjort f_ynd. son iiro vdrda atl publicera, kan rnatr naturligtlis
ftirfara pi olika sett. Riir det sig t.ex. om ftir ett landskap nya arter. kan rnatt
antingen sjfllv anmiila dem i nAgon av lhra tidskrifter eller siiuda listau till
den enlomolog. som handhar utgivningen av de komplement till Oatalogus
hrseclorum Sueciae, vilka vanligen utgivas nred nigra irs mellalrum. Rtlr
det sig om fiir Sverige n]'a arter. torde det vara biist att sjeh'annriila fyndet
i form av en kort notis eller uppsats.

Till sist till jag sonr en illuslratiorl till min framstdllning redogiiur ftir
ruiua hittillsvarande resultat av insamlingsarbele i Illekinge:

Hemipteru Heteropterut.

F6rut i Bl. kinda arter ....... .. - 211
Av mig ftir Bl. nyfunna .........110
Av mig ftir Sverige nyfunna ..... 6

327

Av mig hittills ej &terfunna ....-- 28

Dirmed har - ftir att begagna ett sportuttryck - Blekinge f6rts upp frAn
13:e till 3:e plats belreffande antalel arler i Sveriges landskap.

;

Hemipterur Honopte t Auchenorrhgnchrt

Fiirut i Bl. kinda arter
.{v mig fOr Bl. nyfunna
.{v mig f6r Sverige nyfunna

.{.v mig hittitls ej iterfunna
Blekinge upp frin lE:e till 6:e plats.

H e mi pt eru H o nto pte ru P sglloid eu.

Fiirut i Bl. kinda arter
-{v mig ftir Bl. nl funnu
.{r' mig fiir Sverige nyfunna

.{v mig hittills ej iterfunna
Blekinge upp frrin 21:a till 6:e och med Og delad plats
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