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Salnlingar av ttur,Vaxter Och andra i naturen

おrekommandc obiekt,SOm brses med utfOrliga
fynduppgifter,ёkar patagHgti anvandbarhet Och

dttmed i vardc(cederholm&Douwes 1974).
Oavsett om insamlandet sker som en''ren hob‐
by'' cner i ett mer ener mindre vetenskapligt
sammanhang,bё r man darёr efterstrava att re_

dovisa sakra Och viktiga informationer tilisam‐

mans med det insanllade materialet.Vilka upp‐

gifter,som ar viktiga beror naturligtvis pa typen

av materialet rnan studerar.

Eftersom m■ oriteten av de icke― professionel‐

la zoologerna ar entOm01oger, kominer fram‐

staliningen nedan ta specicH hansyn till fё rhal_

landena vid insanlling av insekter.

Etikett‐ information

Uppgifterna pa etiketterna kan anvandas for

att framstalla

l.fёrteckningarノ kataloger, som ger svar pa fra‐

gan:vilka(巧 urarter rlnns i ett visst land/1and‐

skap.

2.utbredningskartor,som mera i detaJ visar en
arts encrく巧urgrupps utbredning.

3.listor over enskllda samlingars innehan av ar_

ter/exemplar.

4.schemata ёvcr t cx flygtider, kOnsfOrdeining

etc.

Aven vardvaxt_ Och vardttursrClationer bё r

framga,liksom insanllingssattet Och garna aven

tidpunkten pa dygnet da insanllingen skett.

F6r att moiliggёra att ana dessa uppgifter d`′ s

kan fa plats pa ctiketten,′ ′′s kan klart fOrstas av

envar lasare Och″ ′′s pa ett nagorlunda enkelt

satt kan tas om hand och sammanstanasノ bearbe‐

tas,kravs en strikt normering i uttryckssatt och

uppstaliningar.Fёr att undvika antfё r ianga och

breda ctiketter bchёver ibland informationen de‐

las upp pa tva ctiketter.

Etikett‐ normer

l fraga onl angivandet av insanllingslokalernas

iage har en utfё rlig anvisning givits tidigare《 3e‐

derholm 1977,Cederholm&Douwcs 1974)lik‐
som i Z00 TAX'Geometrid‐ manual(stenCil
1975′76). I det SiStnamnda arbetet finns aven
uppgifter om 2‐ bokstavsfё rkortningar fё r amt,

fylkc sanlt flnska och svenska landskap.P面 nci‐

perna fёr koordinatangivelser har utfё rligt be‐

handlats av Ccderholm&Douwes(1974)och
Cederholm (1977). Endast de viktigaste ifraga

om fёrkortningar etc.skan daJor behandlas har:

Fy・″′′r′ル′′
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1.ル sa″′レgs″″グ:おrkOrtas som pa bilskyitar‐

na och fёls omedelbart av'':".Ex.S:,SF:,
N:,DK:etc.

2.La″グsA・αρr enl. Cederholin (1972:4). Ex.:

Sk.,Ha.,To.etc.
3.Kοο″″″α′″ρρg′′だ enl.standarden br

Rikets Nat:



S:Sk. RN 01D8h0142:HACE―
STADBORC:Kasehuvudigrus―
taget 25.VII.1976 Bland―
ljus k1 21-25 Ekkratt
leg. H. 」OnssOn (JON)

S:Sk. RN 03B9il-1-:KUL―
LENS FYR:Ablahamm Under

IIAtti蠍

Fig. l. Fcirslag till utformning av fynd-(lokal-)etikett
och det.-etikett. - A. Helt tryckt fyndetikett. - B.
Fyndetikett med alternativa lokalnummer och in-
samlarnamn samt med plats f<ir ifyllande av datunr. -
C. Det.-etikett med handskriven datum och signatur.

Examples of labels. - A and B. Locality labels. -
C. Determination label.

fOr 5× 5 km rutor:

RN 01D8h(cnl.Ekonomiska kartan)
RN 01387(enl. nya systemet pa nya「 Fopo―

grarlska kartan)

fёr l× l km rutor:

RN 01D8h0 4-
RN 1389ノ 6140(enl.TOpogranska kartorna)
RN  013870-4-  (cnl.  nya Topografiska
kartan)

br iCXl× lCXl m rutor:

RN 01lD8h0142
RN 13891′ 61402
RN 013870142

4.Lοた″α″gノッ′′s′″r わOr anges pa fё uande satt
(CCderh01m 1977): 5× 5 km=ekonomiska
kartbladcts ofrlcicHa namn skrivet med stora

bokstaver.Ex.L億3ESTADBORG.1× l km
ruta=namnet pa 5× 5 km rutanお jt av'':"

samt av det sarskllda rutnamnet fOr l× l km
rutan. Ex HAGESTADBOR(〕 :Kaschuvud.
1∞ ×lCICl m ruta=tin l× l knl rutans namn
l電gCS '';'' Samt en biotopbeteckning. Ex.

HAGESTADBORG:Kasehuvud;grustaget.
Obscrvera att dct inte finns officiella namn fё r

l× l km rutor;sadana rniste skapas cfterhand

som behovct uppstir och fortlёpande redo‐

visas it ex Entomologisk・ ridskrift av dc sam‐

lande bi010gerna. Som undcrlag fё r namn‐
valet anvands den Ekononliska kartan i skala

l:10000.
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5.Dα′
““

r fёr narvarande anvands praktiskt ta‐

get uteslutande kombinationen dag,rnanad,ar

som b6r skrivas 12.VH.1976.Avcni kombina‐

tionen ar, manad, dag bё r romcrska siffror

anvandas for manadssiffran pl etikctterna.

Ex. 1976.VII.12. I de fan man ёnskar― av
nalgon anledning! ― anvanda kOmbinationen
ar,  vecka,  dag b6r man  skriva denna
1976‐ 26‐ 3.

6. /arグ ックχr  Och ′″sθ /22′ J″ gss′′ノr  angcs tex
''Slaghav pa Genista pilosa"; ''Under stcn i

ekkratt''; ''Blanduus k1 20-25.30 i bokskog''

((Dbs.att k1 25 anger en insanllingsperiod,som

stracker sig ёvcr inidnatts― siagct― i detta faI

till k1 01).

7.I″∫θ
“
′α″′l ange namnet pa insanllaren sa tyd‐

ligt att nttot misstag eller osakerhet a kan

uppsta.Leg.B.Nllsson ar● tillrackligt― la鍵

gama tiH zoo TAX' 3‐ bokstavs namnkod
efter namnet.Ex.Leg.Douwes 00S).

D′′′′′た′′′
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8.И ″′″α
“
″r ange力 ′′a namnet onl etikctten skan

try,kas.Ex.Mompha lacteella Stph.
9.D′′

`″
″れα′0″′jfr ovan mom.7.Fё r att intc

exemplar skan kunna determineras ''gcnom
ombud'' ar det nёdvandigt att detcrnlinator

筍ユiV Signerar sina ctiketter med sina initialer

samt daterar etiketten.Plats b6r antsa lamnas

fёr dessa andamal nar ctiketten planeras.

Etikett‐ tryckning

Fёr att paverka utformningen av etikcttcrna i

den ovan beskrivna riktningen har Z()(D TAX
under nigra ar tryckt etikettcr till samlarna utan

kostnader fOr dessa. Upplagan fё r vattc ctikett

har varit 300 ex., vilket ibland har motiverat

sammanslagningar av vissa etikettfOrsiag.Sa kan

tex datumangivelsema fyllas i br hand om
sanllna lokal besOkts flera gangcr ined endast ctt

ringa antal exemplar i utbyte vatte gang. om
nera personer samtidigt besё kt samina lokal kan
flera namn anges som insamlare pa cn gemensam

etikett Fig. lB),Varvid de ickc aktuena namnen

kan strykas ёver di ctiketten anbringas pa(luret

etc.

Resultatet av denna service‐ verksamhet har
visat sig tillfredsstallande och avsikten ar nu att

ytterligare ett steg mot en perfekt etikett‐ upp‐

stanning Skall tas.I fortsattningen kominer dar‐

おr fria ctiketter att tryckas′″グα∫′om mom.19
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Ovan ar uppfyllda sa″ ′ di materialet tillhё r

enskild person. F or icke‐ svenskt material kan

dock aven andra koordinattyper komma ifraga.
Fёr eJkettcr,som tt uppfyller specifikatio‐

nerna ovan konlmer en avgift― cHer hё rande av

btstttlaren― om 3:イ etikett tryckt i 3CXl ex.att

tas ut.
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