
Om gliidjen att vara amattirentomolog

THURE PALM

Undcr ctt lingt liv som verksam amatё rento―

molog harjag ofta funderat 6ver vad det ar sOm

drivit en till att rned uppoffrandc av inanga andra

intressen hangivet agna sig it insektstudium.

Ibland kan det kanske ocksa ha varit ett slags

balansging rnenan att pa ctt tillfredsstallande satt

skёta sitt yrkc, franlilie―  oCh SanskapSliv, cko―

nonli m. m. och dct sonl legat en si nara Om

崎artat _ skalbaggsintressct. Mina funderingar

harё vcr grundar sig naturligtvis enbart pa den

egna erfarenheten,rnen ett och annat kanns for_

modligen igcn avcn av andra.

Vad sonl cn gang kO.l naturintresset att vakna

hos en ung pake,harjag nu svart att klart erinra

mig Mahanda var det narjag SOm mycketliten i
nlin mors sallskap pa varcn plockade sippor av

olika slag cllcr kandc dcn tuvliga doften av
blommandc myskmadra i nlin hembygds bok‐
skogar, eller di jag pa h6sten pa samina sthne

珂うlptC mOdcrn att tillvarata argglada svampar.

En god minnesbild fran den tiden harjag dock av

faglar: av hus― och ladusvalor som byggde bo
invid bo i var ladugard,av gulsparvsflockar som

pa vintern till nlin fё rvaning garna h61l tin pl

hёgar av hastgёdSel, av glador och stork som
under skё na sominardagar svttvade hё gt uppe i

skyn,eller av ёrnar som nigon ging under flytt―

ningstidcn kundc sla tilli en grov ek eller bok vid

den skogomkransade inttё n och SOm jag smatt

bavade infё r,efter de historierjag h6rt onl deras

bortrё vandc av smabarn.Avcn andra(巧 ur vack_

tc cn poJkcs nyflkcnhcti cncr nara initt hem:den

mysdska grivlngcn som sommaraftnar staljord―
gubbar i tradgarden, den blixtsnabba vcssian

sonl smct ut och in i hililogbyggnadcns grund―

murar,cllcr kattugglan som av nlina,ldre brё der

ibland h61ls timJd och hardhhnt krafsandc nlig i

blusen for att fa mat
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Insektsintresset vaknade nog inte fbran i

ll-12 arsaldern, vilket jag berё rt i en tidigare

uppsats(Ent.Tidskr.1982:145-149).Jag lyfte pa

stenar nara henlinet och sanllade manga ぬrg‐

granna Jord16pare. Sarskilt minns Jag flera stat‐

liga Cα ″αι77S―arter, som pa dcn tiden cJ var
ovanliga.Jag minns ocksa att de gav ifrin sig en

illaluktande vatska sOm fё ga avskrackte utan

snarare vackte en p● kes nyflkenhct.Jag tillver―

kadc med modems hialp en primitiv ttarilshav

och fangade med denna pa de blomrika ingarna
vackra daglarilar Och mangder av skalbaggar el―

ler― nar syr6n och lind blommade― i skymning―

en talrika nattttarilar. 1)a kunde ocksa en och

annan noshornsbaggc cllcr stor tordyvel komina

flygandc,Inen var dc lcvdc och utvcckladcs hade
jag vid den tidcn intc myckct aning om. Aven

ganlla bok― och ckstubbar vitttadeS pa skalbag―

gar, dar bl a Dorc″ s, S′′οグ′71グ′ο4 och r6d―

vingadc elaterider var vanliga,Inen dar det stora

drё mdiuret ι′κα″″sc′ rソ″s alltid brgives cftcr‐

sё ktes. Fёr att食五 sc ckOxen ick jag vid nlid―

sommartid g6ra cn rcsa till Skaralid pa Sё der_

asen, dar den enligt cn liten skrift av C. G

Thomson,som kommii min hand宙d dcn ddcn,

skulle svarma. Resan blev cn framgang Menan

ekarnas kronor svavadc i lnaklig flykt flera prak―

tiga hanar, groteska att skada, nastan lodratt i

luften mcd hangandc bakkropp och de valdiga
kakarna riktade rakt uppat― mcn sa hёgt att de

var oatkonlliga fё r havcn. Dct gallde emcⅡ crtid

att handla,nasduken kramadcs till en boll,och
efter nera misslyckadc kast damp dcn brsta jat―

ten mcd cn duns tillrnarken.En lange nard dr6m

hade uppfyllts-lyckan kandcs obcskrivlig.

En liknande lyckokinsla fylldc den ungc''cn―

tomologen'' cn manad scnarc,nar hans samling

Ovantat till16rdcs cn hanc och cn hona av Prrο‐
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Fig. l. Gemensamt intresse?- Sousse, Tunisien 1959. Foto: Ake Holm.

″ιrs cO″ :α″′rrs, en av vara storsta och prakt‐

fullaste langhOrningar, som en aldre bror hittat

kopulerande pa en murken bokstubbe och kom
hem med levande.Aven dessa diur hade en spe‐

cirlk odё r,minnsjag,dock av detliuVa slaget.El‐

ler var det blott en inbillning i den stundens

ёgonblick?Sadana sma lustbetonade aventyr var

● OVanliga under p● karen.De starkte naturin‐

tresset,som den tiden mest var inriktat pa stora

och vackertぬ rgade ttur.

Annorlunda blev insektssё kandet efter studic―

aren,nar de entOmologiska vyerna vuxit och de
uteslutande gallde skalbaggar. Dessutom mcra
meningsfullt.Da lardejag mig manga nya insam―

lingsmetoder och helt nya insektsvarldar uppen‐

barade sig. Hur fantasieggande och spannande
var det inte att med sallet genomsё ka f6rna av

lamplig beskaffenhet i skogens multnande blad‐ ,

kvist― och barransanllingar, myrstackarna med

sina skalbaggsinhysningar, ihaliga stamlnar och

murken ved, utlagda lockbetcn av dё da faglar

och andra smattur,komposter,ruttnande svam―
par pa h6sten,staminarnas tickor,av barkborrar

dёdade ener fё rsvagade trad, avverkningsavfan

m.m.eller dH乱 ぬnder vid ttё ‐oCh alvstぬnder

och tangVallar vid havskusten. Ocksa vattenbe_

giutning pa strandkanter ined「Inkornigjord,na‐

ken ener belagd med smasten, som vid fё rsta

paseendet verkadc helt steril,kunde pl ett ёver‐

raskande och stilnulerande satt fa marken att
plё tsligt leva upp, onl lyckan var god med ett

myller av anehanda kryp, som alla i bestamd

Hktning skyndade upp mot torrare mark och var

latta att fanga.Fascinerande var likasi"tramp‐

ning" i sumpmarker av lampligt slag och vid

hmplig ttstid eller nedpressning av Sp力αgr2`′ ″‐

gungfly under vatten vid kanten av cn ttarn,som

kunde fa mangder av intressanta skalbaggar att

flyta upp till ytan,dar de bekvamtskummadcs av

med vattcnhavcn.val minns jag det 6gonbhck
nar dcn vackra kortvingen ハイッ

`・

′rορο″
`′

S b′″g‐

′οr力′pa detta satt kOm i dagen,dartill det fё rsta

kanda svenska exemplaret av arten. Andeles
speciella biotoper som undersё ktes var rovfi―

gel― , ekorr― och andra bon hё gt uppe i trttden,

hunlle‐ och gnagarbon i marken,gravlingens val_

ordnade dass, alg_ Och fagelspillning, dar arter

fanns som inte kunde atkommas pl annat satt
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Dessa exempel pa nya biotoper skulle kunna
mangfaldigas.

si smaningOm hade bestamningsm● ligheterna

av det insanllade materialet vasentligt fOrbatt_

rats.Manga fё rlandskapen nya arter och en och

annan f6r landet ny kunde uppdagas, vilket
givetvis pl ett uppmuntrande satt sporrade an―

strangningarna att fylla luckor i kannedomen om

var fauna.

Ibland gav bestamningSlitteraturen daligt be_

sked om vissa artcr eller slakten,。 ch di lag det
nara till hands att可 五lv genOm brdiupat studium
av dc dubi6sa diuren fё rsёka bringa klarhet.Sa―

dana slakten var fり οbα r′ S, Иsr′77″s, Hッpο―

εツρ′′S, Sy″εαlッprα , Dο″cα′ο″α och atskllliga
andra, som under en fё jd av ar reviderades.

Harvid tillampades fё rutom granskning av yttre

karaktarer aven undersёkning av genitalier,som

alltmer hade kommit i bruk och tt ddigare pr6‐

vats pa inina oklara sl五 ktcn.Metoden visade sig
mycket anvindbar f6r att faststana 。lika artcr

och ledde dessutom tiH upptackten av nya,annu

obeskrivna,inonl exempelvis laktet Hッ pο 3ッprιィs

tin tt nlindre an 3 nybeskrivna och ytterligare

nagra, som fё rtlt varit okanda i var fauna. Pa

dctta satt kom nttot av upptackargl五 荀e medi
bilden och lockade till fortsattning av liknande

utredningar_ vilkct ocksa skcdde i ant stё rre

skala.

I ёvrigt agnadcs.lina tidigare cntomologar at

faunistiska unders6kningar i Sve面 ge,antingen i

den trakt dar jag bodde ener i andra delar av
landet. Stilnulerande var darvid alla dc nyheter

br landet ener iandskapen sonl upptacktes.
Samtidigt studeradcs sa grundligt som m● ligt,i

den min tiden medgav, de olika arternas lev―
nadsfё rhanandcn.Denna syssclsattning pa fritid

hade ocksi andra vardcn. Den befordrade i hё g
grad den medfёdda lusten att vistas i skOg och

mark,ofta i o責 rゝd natur,som man kom in pl Hvet
pl ctt helt annat satt an tidigare och dar rnan inte

nlinst larde kanna dcn balans i naturen,som ur‐

sprungligcn rader inellan olika vixt_Och tturar_

ter. Sarskllt larOrik blcv min fntidssyssclsatt_

ning,narjag under de langre resorna ibland hade

s,1lskap med lnera erfarna cntomologvanner,si―

som under enぬrd till Frostvikcn i norra Jamt―

land med nlin entomologiske vigledare och idol

Anton Jansson ener under rcsorna till alvdalar i

ёvre Norrlands kustland och trc ar senare till

Klaralvcn frin mynningcn i Vanern till dess

k'11可 6 Famundeni Norgc,somjag brctog is,11-

skap med Carl H.Lindroth.under dessa resor
vendlerades ofta de tturgeOgraiska frttorna,

som verkade i hё g grad intressanta och fantasi―

cggandc, Minga roliga episOder fran de gemen―

samina farderna har brannt sig fasti rninnet,dels

angicndc  fOrskningsresultatcn  och  darmed

saminanhё rande ting,dcls Om sadana pa detrent

minskliga planet,varom dock tt har ska1l ordas.

De fёrstnamnda kan bclysas med ett par exem―
pel.

Vid ett lllぬ lle kom vii Frost宙ken(JOrm)in i
ett gaminalt granbestand, dar det var gott Om
grova vindnillen i ollka fbrmultningsstadier. I ett

av dem fann vi under den 16sa barken talrika
)、′/2ο -larver, men inte av den gulrёda, vanliga
グθρ″′ss″s_typen utan bctydligt mёrkare,nastan
grabruna.Å ven andra detajer skilde dem fran
グ′ρ′′ss″ s―larVen.Vi kom ёvcrens om,att dct可
kundc vara annat an larven tiI P/1y′ /1ο たο′″′″∫′s
C. R. Sahiberg,en stor hetcrOmcr, sOm beskri―

vits fran och ytterst s,1lan antraffats i Finland

och som fOrut varit helt okand i sve」 ge. En
narmare undersokning efter den bcskrivning och

avbildning av larven som giorts av auktors son‐

son l」 unio Saalas bekraftadc upptacktcno Larven

befanns vid den tiden(i juli 1932)varaぬtt an―

mant forekonllnande i vind屁 1llena, men kunde
atskilliga ar senarc, di samina plats besё ktes
igen Och skOgen till stor dcl avvcrkats,可 aterfln_

nas. Kunskapen onl artens lcvnadssatt i skuggig

sumpgranskog av oめ rd karaktar gJOrdc emcller―

tid,att den senare patrarades aven i andra delar

av landet,av nlig i Bispgarden,Jamtland och av

踏 Iよ鷺 よ:Tlilcli‰ な慧 鵠 tl∫:
absolut beroende av ursprunglig skog av be―

stamd typ,har gcnom Domanverkets fё rsorg ctt

naturfredat granskogsomride mcd fbrckomst av

ο々′)1で 7ぉ お inrtttats i narheten av overkalix,
mycket rned tanke pa denna exklusiva skJbagge
och andra utrotningshOtadc arter,som t.ex dcn

stora langhorningen M()llο ε/7α 771ZrS 7ィ″″ss01'′ .

UndcrLindrothsOchminresaijuni 19331angs
Klar五lven,som da i huvudsak innu tt var ut_
byggd, Och dar vi tillvaratog saminanlagt 981

skalbaggsarter,kundc vi gang pa ging kOnstatera

f6r landet encr landskapet nya artcr och kanske

framfё r allt deras nara anknytning till dcn norska

faunan vid Glommen.vid bcarbetningen av ma―

te面 alet』ordes cn faunauppdcining itre elcment:

ett utpraglat nOrdligt(119ら aV artantalct)rned sin

sydligaste brckomst i varmland cller sOm av



andra skal maste foras till denna kategori, ett

utprttlat sydligt(18%)med Sin nordligaste bre‐

komst i sanllna omrade ener vid motsvarande

breddgrad i andra landskap och iterstoden

(7193)utan tydlig anknytning till de bada forsta
elementeno Som ett intressant slutresultat fram―

kom, att det nordliga elementet var tanlligen
jamnt brdelat utefter hela Klaぬlvdalen och san―

nolikt till stё rsta delen spritt sig med vattnet―

framst vid varnod_ilikhetrned vad som sker vid

de norrlandska ilvarna. Det sydliga elementet

hade daremot en pataglig koncentration till de tre

sydligaste zonerna, vars nordgrans fё r16per i

trakten av Edebacko slutsatsen av detta syntes

vara,att de nordliga arternas spridning sё derut

mest skett med alvens ll'lp― geograrlskt alltsi―

men att de sydliga av existensekologiska skal―

kanske framst klimatiska― hindrats i sitt fram―

tぬngande norrut just ungettr vid Edeback,dar
gransen menan den hё gboreala och sydskandi―

naviska regionen anses ga.

Ej lingt efter de handelserika aren i bё rian av

1930‐ talet fOude fё r nlig den lingvariga under―

sёkningen av Nedre Dalalvens henllighetsfulla

6varld. Dar blev jag mest inriktad pa tradskal_

baggarna,sarskilt deras ekologi och biologio Re‐

dan de brsta besё ken avsl● ade de ёverrask‐
ningar som skulle komina att rnё ta.Stora drё m‐

arter som jag aldrig trott mig nう 嘔onsin tt skada,

upptぬ dde dar i stё rre antal,som t.ex.ε″c′σ′rs

(ザ″″αわ′″′″″s,Carι′cた″s(・たりsο″′′′′″S,Ob″ル′″

`'α

″rノ 7α′′lt`′ zη OCh P′αgFο″οr′rsグ′′″′″rs. Sa sma_

ningom uppenbarade sig ocksa manga andra,
kanske annu sansyntare,Inindre arter,daribland

enstaka fё r vetenskapen nya.Den stё rsta sensa‐

tionen var val andi fyndet av den ёverallt i sitt

utbredningsomrade, aven utOnllands,  ytterst

shllsynta heteromeren P力 りgα″ο′,ノ,メ′′rs r′√cο′′′S,

som hade sin sarskilda historia.

En regnvat senhё stdag i november 1936 inven‐

teradejag pa en 6 med utpraglad urskogskaraktar

ett ganska klent vindttille av ek,som● sag sar_

skilt markvardigt ut. I dcn vitmurkna ytveden
fann jag nagra fulivaxta larver och puppor av en

heteromer.Dessa jamte tぬ styCken med levande

innehili togs med hem fOr uppfё dning och
klackning. Nagot senare nck jag besё k av Cari

H Lindroth,som just da arbetade med hetero‐
merer fё r en planerad ny del av Svensk lnsekt―

fauna.Tlllsammans synade vi de mycket r6rliga
pupporna, som i likhet mcd andra hcteromer‐
puppor standigt Viftade med slarten.Av storle―

0″ g′′ィι″αrr yα
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ken och andra detater att dёma kom vi till den

uppfattningen,att det enligt''uteslutningsprinci‐

pen'' sannolikt rё rde sig om den mycket sa11_

synta ν′′α77arッα bα″bα rα , slaktets minsta art.

Pupporna ёvervintrade val, men fё rstё rdes ty―

varr bjande var av sma myror,som obrmodat
lyckats tranga in i den inomhus pl en fё nster―

karm placerade klackningSladan. Den ute i ett

trad hangande tygpasen med i veddelar levande
larver,fё rsiktigtvis fё rsthrkta med nytt larvma‐

terial efter en fё rnyad Dalalvsresa― dock inga‐

lunda ant som fanns i staminen― borde fё rhopp―

ningsvis ge besked om arten. Var diagnos slog
visserligen fel― men gatans 16sning blev nagot

annu brnamligare.Och aldrig skalljag giё mma
den lyckokansla som infann sig,narjag en dag i

slutet av nl可 vid en inspektion av pasen pa dess

insida rlck se en klackt Och fullt utl■ rgad P″′ッー

gα″ο′/1′ ′
`rs″ `tρ

εO〃′S liVligt springa omkring un―

der fruktlё sa fOrs6k att ta till vingarna och flyga

bort. I juni klacktes ytterligare ett drygt tio― tal

inlagines.Arten torde emellertid vara en stor

raritet aven vid Dalalven,ty efter rnin tid dar har

manga koleopterologer fbrgaves sё kt aterflnna

den.Blott ett enda flygande exemplar har R5r可

lange sedan(1975)tagitS av en lycklig skalbaggs‐

sanllare,vilket emenertid visar,att P/2″ ッgα″ο′/7′
‐

′
`′

s fortfarande lever kvar dar.

Dalalvsundersё kningen ledde till att jag ant―

mera bё ttade Syssia med uppbdning av skal‐
baggslarver, sarskilt fran trad och andra vedar―

tade vaxter,vilket sedan standigt but mig under

min fortsatta entomologiska verksamhet.Ofta
har det varit intressanta och vardefuna(巧 ur som

darvid erhallits, ibland sadana som ei pl annat

satt visat sig. Manga spannande ёgOnblick har

jag tttt vara med om,t.ex.nar klackningen lyc―

kats av en art,vars larv jag● pa brhand kant

igen.Aven en och annan fOr landet ny, mycket

sallsynt ener t.。 .m.obeskriven art,har pa det

viset kunnat uppdagas.Dock lnaste jag tillsta att

klackningSfёrs6ken da och di ocksa rnisslyckats,

emedan det stundom kan vara svart att uppfylla

larvernas och puppornas krav pa temperatur,
fuktighet och annat.

Lardomarna fran Dalalven inspirerade mig tin

att pab6ria en mangarig undersё kning av de

svenska lёvtradens bark―  och vedskalbaggar,

varvid som slutresultat erh61ls mycket nytt i

faunistiskt, ckologiskt och biologiskt avseende.

Gla● ande nOg uppmarksammades detta ocksi
utomlands, dar de publicerade め nen ofta cite‐
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rats, t.ex. l Adolf Horions ''Faunistik der

nlitteleurophischen Kafer''.

Sonl ett ineⅡ anspel och avkoppling till den ar‐

betskravande tradundersё kningen startade jag
ocksi ett nytt stort taxononliskt arbete,ett fё r―

sё k att fё r Svensk lnsektfauna behandla var
stёrsta och mahanda ocksa rnest svarbemastrade

skalbaggsfamib, Sra′ ヵッ′771′グα′. Det utkom
1948-1962i7delar Fned innaHes ett 1000‐ tal sidor

och talHka avbildningar. Aven detta arbete var

lustbetonat att haHa pa med och spannande om
det skune lyckas att geno面 ёra.

Nar pensionsildern i tiansten naddes och jag

nagra ar senare slutat kё ra bil,intradde ett nytt

inslag i min entomologiska ut6vning. De ut‐

landska resorna blev allt vanligare,ofta tva,tre

eller annu flera arligeno Mest gick de till rnal,dar

―uppriktigt sagt― nyflkenheten att lara kanna

andra landers fauna och jamお ra den med var
egen var den stora dr市 巧adern,och varifran ma_
terialet av mig till stё rsta delen● kunde be‐
stammas.Ett undantag utgiorde de talrika resor‐

na till】くanarieё arna,Madeira och pa sistone till

nora Sicilien,dar jag huvudsakligen可 五lV taxO_
nomiskt eneri annat avseende bearbetat vad som

sanllats in. Ett flertal uppsatser har publicerats

om reviderade slakten ined ett relativt stort antal

nybeskrivningar av fibrut okanda arter.Aven det‐

ta har vant stilnulerande fOr den s.k. upp―

tackarglatten.

Narjag nu vid hё g alder g6r ett bokslut 6ver

min entomologiska verksamhet,6vervager med
stor tydlighet de uusa sidOrna,rnedan motigheter

eller rnissrakningar har varit inycket fa,om ens

nagra av allvarligare slag. Positivt har det nog

ocksa varit,att jag ei sySSlat professionellt med

entomologin utan fritt vid olika tillfhllen kunnat

arbeta med det sonl mest intresserat. Slutligen

skalljag val som ett glatteamne aven rakna vet_

skapen om att mina samlingar,nar jag tt langre

formar arbeta med dem,liksonl nlitt entomolo―

giska bibliotek, konllner i goda hander hos

Zoologiska lnstitutionen i Lund,dit de donerats.

Entomo10gisk Tidskrift pa swahili?

I det arev6rdiga referensverket Zoo10gical Re‐

cord kan man i 1982 ars upplaga(sOm gttHCr ar
1979)hitta titlarna pl ett nertal artiklar publicc―

rade i Entomologisk Tidskrift atbuda av:
''In Swahili with English Sunll■ ary''.

F6rmodligen inns det fler manniskor har i
varlden som llser swahili an svenska, men En―

tomologisk Tidskrift kommer andi att halla fast

vid svenskan sOm huvudsprak.

R′″.


