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Studiet av planter og dyrs geografiskc ulbrcdclsc
avhcngcr av flerc tvpcr kunnskap. Vi mi ha til-
gang pi data om artsfunn og kart som viser utbre-
delscsmonstre bade over store omrider (i makro-
skala) og mer detaljert for utvalgte distrikter (i
mikroskala).

I makro-skalaen bruker Atlas Florae Europae-
ae (Jalas & Suominen 1972) et Europakart bascrt
pi modifiscrte 50 km ruter. Omtrcnt sammc sys-

tem blc tatt i bruk av Europcan lnvcrtcbratc Sur-
vcy (EIS). blant annct i "Provisional atlas of the
invcrtebrates of Europe. Maps l-27" (Heath &
Leclercq l9ttl). Nasjonale basiskart som bygger
pi EIS-prinsippene har vert en stor stimulans for
zoogeografiske aktiviteter i mange land. I Norge
er det for eksempel utgitt ca. 60 artikler som bru-
ker ElS-kartet som grunnlag for 6 illustrcrc gco-
grafisk utbredelse av invertebrater.

Europa har svrert mangc artcr av invcrtcbratcr.
barc i fcrskvann cr dct over 5(XX). Dct cr folgelig
langt frern til a fa lagct utbredelseskart for alle eu-
ropeiskc arter. Derfor er det nodvendig med na-
sjonale prosjekter. og med supranasjonale aktivi-
teter slik som innen Norden. Det er for A lette
igangsettelsen av nordiske prosjekter at kartene
som beskrives her ble laget. Selv om kartene pri-
mitrl er myntet pi zoologcr, vil tlc trolig ogsi vrcrc
av inlcrcssc for botanikcrc.

Kartcnc cr lagcl i Univcrsal Transvcrsal Merca-
tor (UTM) projeksjon og bruker systemet til Eu-
ropcan lnvertebrate Survey for i dele inn land-
omridene i modifiserte 50 km ruter. Det er laget
to kart, begge kart dekker Danmark. Finnland,
Norgc og Svcrigc, mcd Island og Fcroycnc inn-
fclt.

Kart nr. I (Fig. I ) viser (i sort) landkonturer. vass-

drag. rutesystem bestAende av 646 modifiserte 50
km ruter. og (i blatt) rutenummer og noen pilcr
som markcrcr smi landomridcr som rcgncs h til-
horc dcn rutc pilen pckcr mot. Kartet er egnet til
6 prikke inn artsutbredelser og deretter formins-
kes til en sidebredde (kartbredde) pi ca. 14 cm.

Kart nr. 2 (Fig.2) viser (i sort) forenklete landkon-
turcr og vassdrag og (i hlitt) 646 ringer som repre-
senterer de modifiserte 50 km ruter. Identifisering
av korresponderende ruter og ringer kan gjores
ved forst i legge prikker innen relevante ruter pa

kart nr. l. Deretter plasseres kart nr. 2 oppi; prik-
kene vil da sees gjcnnom papirct (cvcntueh ved
bruk av litt gjennomfallcnde lys). Dctte kartet er
cgnct for A tcgnc artsutbredclser som skal for-
minskcs til en spaltebredde (kartbredde) pi ca. 7
cm.

Fig. l. Kart over Norden med modifiserte 50 km ruter.
cttcr prinsipper vedtatt av European Invertebrate Sur-
vcy (EIS). Rrrtcnrnr mcr og piler (som viser sma landom-
ridcr som skal legges til den rute pilen peker mot) ?/
rrykket i bldu. Blitrykket forsvinner nar kartet trykkes
mcd cn utfylt artsutbredelse.

Map of Norden with modified 50 km-squares. according
to the principles of the European lnvertebrate Survcy
(EIS). Square numbers are printed in blue.
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Fig. 2 A-B. Forenklct vcrsjon av ka rtct i Fig. I . Ringene er trvkket i hldn. Dc forsvinner niir kartet trykkes med en
utfylt artsutbredelse.

Simplelied version of the map in Fig. 1 . The rings are printed in blue. Ther disappcar whcn specics distributions a re
printed in journals.

Rutesystemer forenkler mange kartografiske
oppgaver. bide i eldre arbeidsmetodikk og ved
bruk av modcrnc databehandling. Det er na oken-
dc tbrstiiclsc for at man for intcrnasjonale pro-
sjckter rna cncs om ct systcm som lar seg tilpassc
for allc land, slik som Atlas Florac Europacac-
European lnvertchratc Survey-systcmct. Dc land
som har nasjonale rutcnctt dcfincrt ph annen miilc
star frilt til i beholde disse til sine nasjonale pro-
siekter.
Eegge kart kan bestillcs fra Norsk Entomologisk
Forening, pris: 2 kroner pr. stk. (ntcdlemmcr:
halv pris). Vennligst oppgi ved hestilling kart nr.
I25 og 126. Adresse: P.8.70. N-1432 As-NLH.
Norgc.

Bemerkninger om ibrdclcn mccl ai brukc rutckart
for a illustrere artsutbredelser, cksempel pe bruk

av kartene og intbrmasjon om mcdarbcidcrc i
kartprosjektet etc. finncs hos @kland & @kland
( re86).
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