
Fingstmetoder ftit skalbaggar.'

THURI] PALI{

Jag kommer inte sA mycket att uppehrilla mig vid de elementiira, tek-
niska sp<irsmalen - alla vet ju hur en slaghiv, ett insektsill eller andra
vanliga insamlingsredskap vid skalbaggsfingst ser ut eller kan ta reda
pi det i nii.gon handbok (t. ex. rHandledning f6r insektsamlarer av Carl H.
Lindroth, pris 3: - kronor hos Entom. Ftireningen) - utan jag skall i
stiillet lite mera tala om de olika fingstmetodemas anvendbarhet och
berattigande vid skitda tillfd.llen och under olika Iijrhillanden.

Allra f6rst skulle jag sirskilt vilja poingtera, att allt samlande som det
hir dr friga om b<ir ske planmessigt och med ett bestemt mal ldr
dgonen - det fir inte bli nigot sjiilviindamil.

Ftir den som pri allvar gar in ftir att studera skalbaggar och inte bara
har detta som ett tidsfdrdriv Itir stunden, dr artkd.nnedom viktig, ja,
jag skulle niistan \rilja siiga, av grundliggande betydelse. Detta ir ju
inte negonting som sdrskilt utmiirker koleopterologen uta.n i minst lika
hiig grad t.ex. lepidopterologen, omitologen eller botanisten. Han eller
hon miste redan i fiiltet kunna k6nna igen de vanligaste arterna eller
etminstone shktena och kunna utfiira en viss grovsortering av det
insamlade. Detta fdr att inte belasta riiren med allt mdjli8t. F6rmegan
att kenna igen arter fi.r naturligtvis upptivas si smi.ningom. Men eljest
ir artkunskap nu fiir tiden betydligt lattare att skalfa sig dn fdrr. Det
finns ndmligen i vira dagar goda bestdmningshandbdcker ftir de flesta
skatbaggsfamiljerna. l{an fir b6rja med de enklare och mera popdert
skri!-na arbetena och sedan 6veryi till fullsti.ndigare, vetenskapliga
verk, svenska eller utldndska. I tveksamma fall - si.dana brukar
aldrig saknas - kan man vid bestiimningen kanske fi. hj?ilp och viig-
ledning av nigon erfamare vdn. Men allt bestimningsarbete fordrar
givetvis - ej minst i btirjan - ih?irdighet och noggrannhet och
verkligt intresse lttr uppgiften. Bestiimningen underlittas av en om-
sorgsfirll och enhetlig montering av det insamlade materialet. Den tid
som ger at f<ir detta 16.r man ofta flerfaldigt igen v-id bestS.mningen, som
darigenom ocks6. sker sdkrare. Dessutom tilltalas nog det estetiska
sinnet hos de flesta av en prydtigt uppstelld och vdl skdtt samling.

r Fdredrag vid Entomolotiska Fitrenhtens samdatrtrilde deD 27/2 1956, tilt vitet
skolunsdom inbjudits.
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Fttr att Ura sig artema er uppHggandet av en samling ntidvdadig.
Det kan di vara motiverat att begagna fingstmetoder, som ger mycket
arter, t.ex. hivning i marker med omvdxlande natur pe f0rsommaren,
sillning av driftrinder efter hot-u-atten r.id iilv- eller sjostr2inder pa veren
eller vittiande av i fttrmultning stadda vaxt- och djuremnen. Men n6.gon
riktig tillfredsstAlebe skdnter massinsam]ingar vdl inte de flesta,
etminstone ej i liingden. Man lir di mera siillan veta nigonting om arter-
nas levnadsvan or. Si ldnge samlingen hAller pl att gmndas, dr de dock
fullt beriittigade.

Aven vid faunistiska unders6kningar, t.ex. av en viss trakt, iir in-
samling av stdrsta miingd arter efterstrevansvird. Di riicker emellertid
inte de nyssn!.mrda exemplen pi massinsam.ling. Alla fingstmetoder
miste komma till anviindaing ftir att trakten skall bli allsidigt inventerad.
Man far penetrera den vid olika 6.rstider, kanske upprepade sasonger,
om resultatet skall bli fullgott. Det fordras ocksi praktisk erfarenhet
om insamlingstekniken, som man endast successivt l5r sig, och - som
sagt - en viss artkd.nnedom, si att man inte fyller rdren med miingder
exemplar av triviala arter och fdrbiser andra.

I detta sammanhang kan det alltse vara liimpligt att gi igenom de
vanligaste Iengstmetoderna vid insamling av skalbaggar:

r. Ploch ldr hand.

Den enklaste metoden er att plocka skalbaggarna fdr hand under ste-
nar och tridbark, vid vixtr6tter, i blommor, pi blad och grenar, i svam-
par osv. Fdr att bli riktigt framgingsrik fordrar den dock nigon kunskap
om olika arters lerrnadsvanor.

Omtaliga arter, som man inte kan fatta i nypan, fingas pi den fuktade
fingertoppen, med en mjuk pincett eller med exhaustor. Den senare ir
en sorts apparat, i vilken djuren sugs in, stirskilt anvindbar vid lingst av
smidjur i barkspringor eller pi andra svirS.tkomliga stdllen. Aven en
mjulhirig, bred och platt pensel, som sopar fram skalbaggarna ur skrov-
lig bark, vedsprickor e. d., kan vid samma tillfillen gdra god n,'tta. Lite
tobaksrtik, som blises in i flyghAlen eller sprickorna pi en stam, tvingar
stundom fram insekter ur veden.

Skygga arter, t.ex. praktbaggar av sliiktena Agtilus eller Cbysobothtis,
som solar sig pi fdrskt virke, infi'ngas enklast, om man fdrsiktigt - utan
att de nes av skuggan - hgger en hopskr}'nklad niisduk 6ver dem. I
denna brukar de di trassla in sig. IIAven er svarare att anviinda vid
fingst av dessa djur.

Uppdragna vaixtrdtter skakas ti.llsammans med j orden 6ver en utbredd,
ljus duk med glatt dversida, t.ex. en vaxduk. I brist p5. amat duger
ocksi en tidning. Ytan bdr vara ljus fdr att man di lettare ser mdrka
smlarter och glatt lttr att inte snabbfotade skalbaggar ha-stigt skall fly
undan.
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Vegetationsliisa, till synes sterila strinder, med slam pi ytan och gr6n-
alger mellan mineralkornen, kan olta leva upp, om man skvalpar vatten
pi dem. Alla insekter vandrar Irl.n vattenkanten, vilket underhttar
fingsten.

Fdr understtkning av tredstammar mlste kniv och yxa, ibland ocksi
s'ig, medltiras.

z. Hdvning.

Vid hirming av markens vextmatta, lttvskott, buskar, nedhiingande
tredgrenar osv. ar en slitstark slaghiv med p6.se av kraltigt tyg biist.
Den skall vara si konstruerad, att skalbaggama f<irs in i hi.ven och inte,
som dil p6.sen ir oliimpligt fiist vid metallst?ilningen, skjuts uadan av
tyget.

Vid tangst av yattenskalbaggar bug.g"as en liknande hiv, vatten-
hiven, som har en botten av vattentenomslSpplig, rostfri silduk.

Di man vittiar hivens innehall, 6r det Itirdelaktigt att sli ut detta pl
ett stycke vaxdul<. Ar mycket vtixtavfall med, som sirskflt hander vid
hivning pi eftersommaren eller hdsten, vinns tid, om man siktar det.
Innehallet miste d5. vara nigorlunda torrt (vid slaghiruing). Ar det
ddremot bl6tt (vid vattenhivning) och kanske inneheUer stora mangder
blad, mossa och annat vexta!'{all samt slam - sisom vid bottenskrap-
ning ar eutrofa vatten - kan det inneslutas i lultiga tygpisar och Iir
torka ut nigot, innan vittjningen sker.

Vattenhiven ir ocks.i ett anvindbart redskap vid s. k. t ram pning pi
bldta strender och sanka myrar, t.ex. vid gungflytjemar. Genom sin
kroppstyngd pressar man vegetationen under vatten, varvid insektema
efter lilgre eller kortare tid flyter upp. Vattenytan skummas sedan av
med vattenhaven. Under gJmnsamma omstindigheter kan stora mengder
kryp erhillas pA det settet.

Slaghiven eller kanske annu bettre fjiirilhiven med vid diameter
kan even anvdndas vid f6.ngst av flygande skalbaggar. Ofta ar kviills-
timmarna fdre solnedgingen under ljumma, stilla aftnar rdtta tid-
punkten fdr sidan fingst. Tidigt pi viren flyger skalbaggarna mitt pe.
dagen, ner solen vermer mest. Man stdller sig t.ex. i en skogsglinta eller
ett brlr, der Iaunan dr rik, vid vedupplag, komposthdgar etc. och riktar
blicken mot solen, di iven de minsta flyg{iin upptacks. Man ldr sig snart
att skilja flygande skalbaggar frin andra insekter. Varje insekt har ofta
sitt speciella flygsett. Det er en spiinnande och rolig jakt, som inte sauan
bjuder pi dverraskningar. Vid ett tilfelle tog iat t.ex. i Jiimtland i
hur minga exemplar som helst en liten di fiir landet ry pli4iid, Auo-
trichis Platonolli Renk., som inte varit kind frrin niirmare hi'll iin i
Ostkarelen. Men fangstsettet har sitt sttirsta viirde d;irigenom, att man
fir vetskap om en och annan miirkligare art pe trakten och sedan kan
saika efter den i dess ratta biotop.
E otnol. Ts. Arg- ZZ. H. t, 1956



TH. PALM: FANGSTMETODER FOR STALBAGGAR 67

3. Insam)ing meil slagshtum.

Slagskiirmen ir ett paraplyliknande redskap kldtt med ljust tyg. over
den skakas tredgrenar - gema svampiga och murkna -, buskar, b6g-
vexta blommande tirter och annat genom slag med kiipp. Slagskiirmen
er ett mycket ef{ektivt redskap, som, om den anvZinds rett, kan ge god
upplysning om de olika arternas levnadsvanor. Eltersom mlnga skal-
baggar, som erh6lls i skirmen sommartid, litt tar till vingarna, kan det
vara ftirdelakti6 att f<irse skiirmeu med en behlllare underst, i vilken
djuren ramlar ner och samlas. 0ver mlmningen till behalhren HBgs ett
netgaller med U.mplig maskstorlek, som hindrar den att fyllas av grdwe
avfall. Liksom vid slaghiwingen b<ir innehillet vittja-s pi en skuggig
plats och till en del giirna fi. passera en sikt med fina maskor, di de minsta
djuren sikrast uppticks.

4. Insamliry pd lahar elkr fresenning.
Principen iir densamma som vid fingst med slagsklirm, men insam-

lingsytan blir betydligt stdrre. Darf6r kan det vara limpligt med ett
pi marken utbrett lakan vid stationd.ra och mera noggranna inven-
teringar av t.ex. faunan i grenarna till ett stiende trid (som man even-
tuellt kan kliva upp i och skaka), eu buskgrupp, ett vindfdlle eller en
rishtig, som veltes iiver tyget.

5. Sdllning.

Insektsi,llet ir oumbdrligt vid unders6kning av markfaunan (mesta
utbytet tidigt pi viren och sent pa hdsten) men ocksi vid inventering
av faunan i driftrinder, murkna tredstammar, komposthtigar, spillning
och itel, djurbon av olika slag, myrstackar m.m.

Genomging av innehallet kan ske antingen pi platsen, dA man har
fiirdelen att omedelbart kunna forska vidare i fra6a om ovd.ntade upp-
tackter, eller hemma. Aven hiirvid har man god Dytta av en sikt med
fina maskor och en ljusfnrgad, glatt duk eller bricka. Sallgods som skall
tas med hem tdms i tygpisar, en fdr varje undersdkt biotop. OIta kry-
per trdga smiarter (t.ex. cider, Cicones, Enrczrzs) ur sallsgodset upp pi.
pasens innerveggar, varfdr det kan vara skiil att siiEkilt s)"na dessa {dre
det egentliga vittjandet.

Vittjningen kan ocksi ske automatiskt i speciella apparater, som
beskrivs i den Itirutnimnda rHandledningenr av Lindroth. Man maste vara
fdrsiktig, se att inte sillgodset torkar ut fdr snabbt, t. ex. om det placeras
pi eller invid ett upphettat varmeelement. Biista f6rvaringsplatsen ar
kiillaren eller annan sval plats, tills man hinner ta hand om det. Httg
varme tar ddd pi itmtaliga smearter, som darefter blir ndstan omdjliga
att eterfinna. Vanligen rekommenderas att l5.ta insekterna ur den auto-
matiska apparaten ramla ner i en behi.llare med b eddvningsvi tska.
Tillviigagingssiittet kan jag inte fcirorda. Tvartom ar det enligt min er-
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farenhet battre att erhalla levande insekter i uppsamlingskiirlet. Ty
deb er det on6digt att ditda en mengd djur, som eljest kunde ha fi.tt leva,
dels {iirsvirar det - ofta i allra hdgsta grad - genomgingen av kd.rlets
innehill. Tillsammans med insektema fa.ller nem[gen i behillaren ner
stdrre eller mindre miingder fint avfall, ur vilket det e.r ytterst vanskligt
och tids<idande att leta fram de allra minsta djuren. Om dessa lever och
16r pi sig, upptiicks de deremot utan sv6.righet. I stiillet brukar jag
hiilla glasburkens innehi1l med levande insekter i ett vitemaljerat fat,
som har plan, glatt botten och lodrat kant, samt till sist, sedan det mesta
urplocket har gjorts, under 16rstoring granska det. Detta kan ske med
hjalp av s.k. tandlikarelupp eller urmakarelupp eller under mikroskop.
Hervid upptecks latt ii!'en de minsta krypen (t.ex. fiirgldsa, knappt
millimeterldnga Plinella-arterl, som e'i ens t6l att fattas med pincett utan
miste fingas med den fuktade spetsen av en fin pensel. En och annan tr6g
art ddljer sig kanske i det ld.ngsta bland avfallet genom att ej rdra pi. sig,
men di kan lite sakta utblist tobaksrdk gtira underverk och hastigt fi
den pi benen. De minsta skalbaggarna d6das helst i ett sd rskilt litet
16r, sa att de inte fdrsvinner bland slgspinen och de st6ne djuren.

Vittjningen av sallgods med automat blir ej alltid fullstS.ndig. De stora
skalbaggarna har kanske ej kunnat trenga igenom maskoma och trtiga
smaarter ej ens Idrstikt att gdra det. DerI6r ar det bra att 2iven 16r hand
gi igenom det kvarvarande godset.

Vid sillning iir det ftirdelaktigt att allt efter materialets beskaffenhet
ha olika storlek pe natmaskorna. Detta kan ordnas med l<isa insatser
av niitringar i sillet. Om man t.ex. sallar en stack av Formica rula,dnskar
man ju ei fi pisen full av myror. Dessa avskiljs redan vid den fdrsta
siktninten medelst en niitring, som har passande storlek pi maskoma.
De djur man vill 5.t iir mindre an myroma och passerar natha.len.

6. Insamling med inseklliillot.

De vanligaste fiillorna fiir att locka skalbaggar iir v5.l itel av olika
slag, spillningshdgar pi mossbddd, svamphdgar, fuktiga ogriish6gar,
savande stammar och stubbar och liknande. Aven detta flngstsdtt krdver
av sin utdvare en !'iss fdrtrogenhet med de olika artemas leYnadsvanor,
efter vilka metoden kan varieras i det oindliga.

Fiir fingst av flygande skalbaggar - och 6nnu mera andra insekter

- har konstruerats faUor elter m6nster av ryssjor eller mjerdar, som
stals upp der fly-gstriken vantas. En sidan av dr Malaise uppfunnen
fiilla, som visat sig mycket effektiv, sarskilt i tropikerna, beskrives ut-
f<irligt i Entom. Tidskrift 6r rg37 - Det iir dock en ganska dyrbar och
svartransportabel apparat, som jag sjillv aldrig funnit anledning pr6va.

Sarskilt pi sandjordar, dar det ger Htt att griiva, kan fallgropar
med lodrdta vd.ggar anordnas f<ir fingst av markinsekter. Minga eljest
sveretkoml.iga arter ror sig endast eller huvudsakligen nattetid och {aller
di ner i groparna, som vittjas med jimna mellanrum.
Entonol. Ts. Arg. ZZ. H. t, ryj6
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I trakter med rik skalbaggsfaura kan hdgar av torra och svampiga
ldrtridsgrenar (s. k. grenfiillor), torrt eller torkande ldvtridsris, gran-
grenar efter vinterns awerkningar med kvarsittande, m<iglande, snart
avfallande barr (s.k. granbarrfillor) och liknande ofta ge gott utbyte.
Aven fillda stammar, pe rot ringbarkade eller pi annat sdtt behandlade
tred kan tjiinstgdra som en sorts Ialor liir skalbaggar, naturligtvis sp€-
ciellt ftir bark- och vedarter.

Ej mindre viktigt er att koleopterologen val utnyttjar mitiligheterna
att vittja de se att sega oavsiktligt uppkomna fiillor, som han kan mtita
under exkursionerna. Det kan vara tropar av olila typ och jordslag
(t.ex. grusgropar), djupa diken (s?irskilt tiickdiken med alldeles lodrdta
viggar), som hiLller p5. att gravas, vinddriit i stor skala vid en sjti- eller
harsstrand, skog efter storm eller brand, som inte hunnit huggas upp i tid,
savande trdd och stubbar, ja, kanske fir man ocks6. rdkna dit den ftire-
teelse, diL insekter Itire ett annalkande iskviider i stort antal krlper upP
pi grdsstrAn och drter.

Vid ett fttrdjupat studium av skalbaggarna, exempelvis i biologiskt
eller ekologiskt avseende eller di 6ven larver och puppor skall bli
f<iremil fdr intrcsse, ir insamling av material ockse n6dvendig. Man mdste
ha bel6.ggexemplar tdr de giorda iakttagelserna, kan behdva levande
material Iitr uppltidning och kliickning osr'. H5.n'id kan de ftirutniimnda
fingstmetodema iivenledes komma till bruk.

Men den biologiskt eller ekologiskt hriktade arbetar nog i regel lite
annorlunda iin den som efterstrevar fe,ngst av stiirsta mangd arter och
individer. Blott undantagsvis - vid kvantitativa understtkningar - be-
driver han massinsamling. I staUet begr:insar han fingsten till just det
eller det tredshget, den eller den ndringsvixten eller kanske den eller
den markbiotopen. Han har med andra ord specialiserat sig pi en
bestemd uppgift, som han fiirsdker klara sl gmndligt och noggrant som
mttjligt.

Detta kan medf6ra modifikationer i friga om fAngstsntt. Si begagnar
han mih?inda hiven eller slagskirmen endast vid inventering av faunan
pe en bestiimd naringsvext eller sS.llet endast vid understiloing av
faunan i murken ved av ett visst slag - detta fdr att anftira blott ett
par exempel.

Vid den sorts undersiikningar som har avses ir sdrskilda fingstredskap
olta ttverfltidiga eller av underordnad betydelse. Skalbaggarna b6r ses

och studeras levande pi. den plats, dir de hdr hemma. Denna siiks
alltsi upp. Skall man ta vara pa material, sri blir rplock fdr handr det natur-
ligaste och enklaste. Blott ner det giiller sverupptackta arter kan det
vara berattigat med hjiilpmedel. D6.IAr man kanske eyemplar av sedana
arter i fengstredskapet, blir upplyst om att de finns i den ifrigavarande
biotopen och kan sedan leta upp dem dar.
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Till sist mi det kanske ti[atas att ge de yngre och yngsta samlama
nigra rid:

Samta aldrig planltist - {6r samlandets egen skull - utan ha ett be-
stamt s5lite med fingsten. Upplevelsen blir di sttirre och utbytet kan
komma forskningea till godo. Minga goda insatser har gjorts iiven av
amattirer, som lett kenna negot av upptiickarglidje. Men - och ett
mycket viktigt men - man meste kunna li ta pd uppgifterna. Etikettera
alltse vet, g6r garna anteckningar om f1,nden, lita ej alltfdr mycket pi det
egra minnet, som pi betydelsefulla punkter kan klicka efter nagot ar.
Spara ocks6. beldggexemplar, iven om de skulle vara defekta och miss-
pryda samlingen. Sidana kan behdvas 16r att styrka limnade uppgifter.

Samla eljest aldrig mer material iin som hinner monteras och bearbetas.
Ddda alltsa inte insekter i ontidan och fdrst6r ei heller deras boplatser,
om det kan uldvikas.

Var skonsam mot naturen - ei minst mot rariteterna inom skal-
baggsviirlden. Det Iinns rett menga utd<lende arter - kanske siirskilt i
gamla, murkna trdd. Deras nuvarande stam tel ingen hird beskattning.

Lemna e, mera spi.r efter Dig i markerna en som er ntidvandigt.
L6gg t.ex. en l.iind sten tillbaka igen pi sin plats, skapa ei ner med av-
skalad bark o.d. Visa sS.lunda markegaren och de bestikare, som kan
komma efter Dig sjiilv, sttirsta mOjliga hens,'n. Vid undersdlcring av
triidstammar med sig eller yxa och vid liknande ingrepp pe annans egen-
dom btir man idrst ha inhemtat tillstind av markiigaren.

Frilj noga eventuel.lt gnlhnde fri dlysni ngsbest dmm elser i de
trakter, ddr exkursioner giirs. Man iir skyldig ta reda pl. vad som gS.ller
om detta. Av skalbaggar har vi itskitliga, numera J,tterst sa[sy,nt-a eller
utddende arter, som er fridlysta (t.ex. Cerumbyx cerdo L. pb. Oland'
Cucuius cinnabcrinns Scop. i Uppland, Carabus inlricalus L. i Skioe, en
hel rad exklusiva arter pi Gotska Sandtin). Vidare fhns det som bekant
nationalparker och andra fridlysta omriden, d:ir igenting Ilr sam.las,
ingenting ritras utan tillstind av vederb6rande myndighet eller dgare.
Naturminnesmdrken {t.ex. Cerambyx-ekama i Halltorps hage) iir ocksi
fridlysta enligt lag.
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