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Fёr drygt 50 ar sedan skrev iag i Entomologisk

Tidskrift(53:23の 37,1932)en ko■ uppSats under ru‐

b五 ken''Nagot om sattet fё r en faunistiskt arbetan―

de amatё rentomolog att registrera gjorda fynd

mm".Da denna fёrmodligen ar inindre kand av

den unga samlargenerationen och da lag nu har

vunnit erfarenhet onl hur dari framfOrda propaer

fungerat,skullc jag garna ytterligare宙 lja orda

nagot darom_ev. intresserade fёrhoppningsvis

till gagn.Genast kan sagas att dettillvagagangsatt,

SOm iag i uppsatsen pladerat fё r,under arenslopp
och i olika sammanhang,varit rnig till stor nytta

som ett oumbarligt hialpmedeli min entomologi‐

ska verksamhet.Registreringen har gallt nOrdiska

skalbaggar rnen kan naturligtvislika bra begagnas

ocksa for andra insektsordningar.

Litteraturuppgifter

Scdan den f6rsta nordiska skalbaggskatalogen
1939 utkommit, har registrcringcn modifierats

och f6renklats Vid inbindningen av detta standigt

brukadc bokvcrk insattcs interfolieradc blad fё r

att pa dcssa notcra alla aktuena littcraturuppgif‐

ter Dctsamma giordes Ocksa narcn ny upplaga av

samma vcrk 1960 blide.
Fё r att fa uppgiftcma nagorlunda fullstandiga har

det erfordrats abonnemang av samtliga nordiska

entomologiska tidskrifter och utgivna bestam‐

nings‐ och faunaarbeten samt av vissa utomnordi‐

ska sasom''Entomologische Blatter''Och''The
Entomologist's Monthly Magazine'' Dariamte
harinte FninSt manga vardefuna uppgifter hamtats

ur erhallna sartryck eller ur pa bibliotek linade
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skrifter Det som i den utomnordiska litteraturen

framfё r alltintresserat har varit goda revisioner av

kritiska skalbaggsslakten, som aven berOrt den

nordiska faunan och darfё r varit viktiga att min‐

nas.Utan gjorda anteckningar darom skulle de

vid framtida behov ha varit rnycket besvarliga att

leta reda pa.Exempel pa sadana ar R.B.Angus'

utredningar om″
`′

9′んο″ぉ och andra Hydrophi‐

lidac‐ slakten, w. Szymczakowskis om Catopi‐
dac― slakten,I.Lё bls om ScFρ 力おο

“
α,H.Franz'

om Scydmaenidac‐ slakten, L. Benicks och V.

Puthz'om Sr`4ぉ ,G Binaghis om Scο ′α
`“
s,A.

Smetanas om Pみ J′οれ″閉,Cα b″′ぉ och O“
`′

J“ S,

G.Luzes,M.Bernhauers och H.Coiffaits om
olika Staphylinidac― slakten, c. Besuchets om
Pselaphidac― slakten,  A.  C)lexas om  Eucne‐

midac‐ slakten, M. Mroczkowskis om Der‐
mestidac‐ slakten,R.Bielawskis och H.Furschs
om Coccinellldac‐slaktcn, s. Smreczynskis, L.

Dieckmanns och A.Roudiers om Curculioni‐
dac‐ slakten, F.L. och H. F. van Emdens om
Coleoptera‐larver av olika slag och Fnanga andra.

Uppgifterna har infё rts i kronologisk ordning,

Varie uppgift med en siffra som han宙 sar dels till

den aktucHa arten ener slaktet,dels till noteringen

pa detinterfolierade bladet Antcckningen pa det_

ta har giortS kOrtfattad,t ex tidskriftens namn i

fёrkortning med angivande ar och sidor, ibland

med nagOn upplysning om innehallet.varie art
kan salunda ha fatt flera ollka siffror och mot‐

svarande noteringar fё rekonllna pa flera stallen

pa bladet sialVfallet har noteringarna,som giOrts

i samband med lasning av tidskrifterna cner sar_

trycken, kravt ganska mycken tid. Men a andra

sidan har dyrbar tid kunnat sparas nar det galler
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att fa tag i publicerade uppgifter om en viss art

utan att behё va leta igenonl en mangfald arbeten

ellcr fё rsёka minnas var det skrivits om den Pa

samma gang som notcringarna gjorts,har iag i
fё rekonllnande fan ocksa brukat infё ra komplet‐

terande fyndbeteckningari katalogenslandskaps‐

kolumncr.

Registrcringcn av litteraturuppgiftcr har varit

tili nytta ci endaSt br mig sialV,utan aven br

skalbaggskoneger,sonl vetat om■ litt system men

inte sialva anvant nagot liknande,och sonl ei sal‐

lan skrivit eller ringt rnig och omgaende kunnat fa

ёnskade uppgifter.Som ett annatexempelkaniag
namna,att min van stig Lundberg,som fё r nar‐

varande svarar fё r komplettering av landskaps‐

取nd i kata10gen och dessutom ar en nitig medar‐

betare i Entomologisk Tidskrift,fatt taga en foto‐

statkopia av 1939 ars katalog med dari av mig

gjorda noteringar.Aven Oscar Sjё berg och Einar

Klefback hade gOd nytta av mina anteckningar,

nar de arbetade med den senare katalogupplagan.

Registrering av egna skalbaggsttnd

sadan regiStrering har avenledes gjorts under

mycket lang tid,。ch det galler si gott som ute‐

slutande den nordiska faunan. I samband med
bestamningen av insanllat rnaterial har pa ett eller

nera kartoteksblad i kronologiskお ljdinbrtsupp‐

gifter om de ollka arterna. Bladen har ordnats

familie宙 s med Slakten Och arter i bokstavsf61jd.

Fё r narvarande ryms de i 25 tjocka parmar med

halkortssystenl, dar nya blad kan sattas in eller

gamla plockas bort allt efter behov Uppgifterna

innehaller datum och lokal samt oftast frekvens

och kortfattad besk五 vning av biotop och fangstsatt

Utfёrligare upplysningar kan i regel erhanas i

motsvarande entomologiska dagbok.

ocksa detta system har kravt rnanga dryga ar‐

betstilnmar inen i olika saminanhang gett rik lё n

fOr mё dan. Bast belyses kanske dess varde med

nagra exempcl

Utan detta system skulle iag vid arbetet med

Staphylinid‐delarna fё r Svensk lnscktfauna haft

svart att klara egna uppgifter onl de ollka arternas

levnadssatt in m.Pa kartoteksbladen inns de in‐

samlade och kunde ofta ge en god bild av en arts

satt att leva, av dess ekologiska krav, frekvens,

fёrekomsttid och annat Och hurtidsё dande skul‐

le det ei ha varit att ur samlingens otaliga lokaleti‐

ketter och dagbё cker plocka fram aktuella uppgif‐

ter av olika slag!

Mitt mangariga arbete rned de svenska 10vtrads‐

skalbaggarna underlattadesi hё g grad av pa kart。 _

teksbladen gjorda aldre nOteringar.Likasa erhё lls

darur vardefuna upplySningar i sanllad form vid

studiunl av skalbaggslarver,t ex vid inin bearbet‐

ning av Elaterid‐ larverna och irnanga andra sam―

manhang.
vid atskilliga tillfanen har noteringar ocksa va_

rit tin hialp br skalbaggsvanner,som statt i be_

grepp att uppratta kartor ёver vissa svenska skal‐

baggsfamiljer,t ex Carl H.Lindroth betr.Carabi‐

dae, Bertil Lckander betr. Cerambycidac och

Scolytidac och nu senast Anders Nilsson betr.

Haliplidae,I)ytiscidac och Gyrinidac.Det har da

endast varit att sanda den aktuella parmen med

noteringar i stanet fё r att ined stor inё da p10cka

franl de ёnskade uppgifterna ur samlingens lokal‐

etiketter.

Till slut skulle iag garna宙 lia rekOmmendera sar_

skilt yngre samlare,som seriё st gattin fё rinsekts‐

studium,att redan fran bё rian prova nagon form

av registreringssystem.I detali kan det val skilia

sig fran detiag anVant mig av,men iag Skulle tro

att dess genomfё rande trots en hel del arbete fOr

framtida behov av de flesta konllner att upp‐

skattas.


