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saval amatorsanllare sonl professionella systcma―

tikcr far fё rr ener senare anledning att konstruera

nagon bcstamningsnyckcl till cn grupp som dc

arbetar med.Men aven Om principen ar cnkcl sa
ar det inte sa latt att vid fё rsta fёrsOket konstruera

en bcstamningsnyckcl sonlを koncis och latt att

anvanda. Dct inns allt fOr gott om exempel pa

daliga nyCklar.Jag har funderat en del kring hur

en idealnyckcl bё r vara konstruerad och samman―

fattar har inina funderingar i forIIl av en seric rad.

Nな jag som clvaaring bёttade samla skalbaggar

och knagglade rnig igenonl bcstamningsnycklama

i Svensk lnscktね una sa var jag ttupt impOnerad

ёver dc som konstruerat nycklama Aven om jag
tekniskt kunde anvanda deln sa fё rstOd jag da intc

hur nycklama cgentligen var uppbyggda Det var

nastintill trolleri att nagon kunde konstrucra tabcl―

ler med vars ttalp man kundc idcnti■ era en

mangd arter.Narjag sa smaningOm fattade galop―

pen sa insag jag aven vilken nytta man hade av

det: efter att ha anvant en vdlkonstruerad nyckel
ett par gflnger se kunde man hoppa in mitt i den
och pfl sA siitt snabbare komma fram till ratt art.

Vis av detta minne sA b<irjar jag numera alltid
med att forklara hur en bestiimningsnyckel iir upp-
byggd innanjag skall liira folk pa t.ex. universite-
tets faunistikkurser att anvdnda sfldana i praktiken.
Ett bra siitt att f[ dem att fdrst6 iir att tillsammans
med gruppen konstruera en nyckel civer ndrva-
rande personer. Medan man gcir detta passar man
pA att fdrklara och diskutera olika principer och
saker som man bbr tanka pe. En kort s6dan nyckel
kan se ut pfl fdljande vis:

1. Man. .......2
- Kvinna. .............4
2. Medglasdgon ...Julius
- Utanglasdgon. ......3
3. Mdrkt, axellAngt hAr .... ........Fredrik
- Blont, stubbat hAr. ... Andreas
4.Medglasdgon .......5
- Utanglasrigon ...Maria
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Tab. 1. Exempel pe besffimningsnyckel som presenterar alla egenskaper hos alla taxa. I detta fall avses de sex
personer som behandlas i exempel i texten.

Person

Egenskap Julius Fredrik Andreas Maria Emmelie Amanda

Kёn
GlasOgon
Typ av bagar
Harfarg
Hを1缶lgd
Hal i ёronen

Man
Ja

stalbagar
Rёdlatt

Kort
Ja

Man    Man
Ntt      NeJ

Mёrk      Blond
Axellangt    Stubbat
NeJ      NeJ

Kvinna
Nej

Cend16
AxellAngt
Ja

Kvinna Kvinna
Ja Ja
StAlbflgar PlastbAgar
Blond Svart
Kort Till svanken
Ja Nej

5 Glasёgon  med   stalbagar   Hal  i  oroncn

… ……… …… … ……… … … …Emmclic
― Glasёgon   med   Plastbagar   lnga   hal   i

oronen                       _       Arnanda

Tycker inan det ar besvarligt eller pinsamt att gё ra

en nyckcl ёver personcr sa kan man som ёvning

lika val skriva en nyckel ёver t ex en hё g spikar

och shvar son■ man ger till gruppcn.

Olika typer av nycklar

Bcstamningsnycklar kan sc ut pa rnanga satt.Den

vanligaste ar den dikOtoma typ som excmplifierats

ovan och som konsckvcnt staller tva altcmativa

pastacndcn mot varandra. Efter att man valt det

av de bada alternativen som stammer in pa den

Okanda artcn (eller Ovan personen)far man en
hanvisning(siffra)till ett nytt altemativpar anda

tins lnan slutligen far ett namn pa det man sё ker.

P五ncipcnお alltsa att vid vattC Val av altcmat市

Hngar man in en viss mangd av nyckelns taxa

(arter,grupper)tillS man slutligcn kommit till det
sёkta taxonet.Onl man mё ter Emmelie i nyckeln

ovan och vill veta vad hon heter sa vattcr man,

ringar in,alla kvinnor(som nyCkeln omfattar)i
fOrsta altemativct.I andra altcmativet(pkt 4)val‐

jer man alla k宙 nnor med glasё gon och i tredie

(pkt 5)vatter man alla kvinnor mcd stalbagade
glasёgon och hali ёronen.Det ar endast Elllnlelie

sonl starnmcr in pa dcn bcskrivningen

De bada pastaendena i altemativparct kan be―

tecknas pa ollka satt l dag ar Ovanstaende vanant

den vanligaste,dvs.man anvander lё pande num―

mer fOr alternativparcn.Nurnrct satts framfOr fOr―

sta alternativet medan ett tankstreck inleder det

andra.Ibland sattcr man ett annat nummcr inom
parentcs cftcr altemativparcts nummer vilket upp―

lyser onl fran vilket altcmativpar man konl:

23(18)Bakvingar ined tydlig ana1lob          24
-      Bakvingar utan anallob                28

Spcciellt botanistema har anvant ocksa andra be―

teckningar, t ex med olika symboler cllcr med

ett slags indexeradc siffror,och dar altemativen

i Varie par Ofta skilis at,t ex:

l Slalk Slat

l.l Bladkanter nedvikta
1.2 Bladkanter platta

1.2.1 Kronflikar uddspetsade
1.2.2 Kronflikar utan udd

2 Stjalk strav av sml borst
2.t ......

A. aus

A. bus
A. cus

Det finns ytterligarc cn hel racka variantcr pa

hierarkiska bestamningsnyCklar, som alltsa p10c_

kar ut en bit eller niva i taget. En pHncipiellt

annorlunda typ ar en nyCkel som byggcr pa att

alla taxa och deras cgenskaper presenteras i en

tabeH. En sadan tabell ёver dc scx pcrsonerna i

ovanstacndc cxenlpel visas i Tab. 1.

I cn sadan tabcll blir man tvungcn att lasa i

stort sett alla rutor och se vilken kombination som

stammer pa det man vill ha namn pa. Sa lange
man rёr sig med fa taxa sa innebar det inga stё rre

problcm mcn har man manga arter och manga
karaktarer sa blir det snart en mycket ohanterlig

tabell.Lagg marke till att den har typen av tabell

ocksa har med infomation,pa gott och ont,som

man intc far i ovanstacnde tvaalternativstaben.

Man far t ex har veta att Julius har kort, rё dlatt

h肝 och hal i ёronen,vilket rnan inte bchё vde bry

sig om i den dikotoma nyckcln.Aven onl en taben

kan bli svaranvandbar nar antalct cnhctcr blir

stort,sa kan det darcmot underlatta att bёria med

att gёra en sadan nar man skall konstrucra en
vanlig, dikotom nyckcl. Med en tabell far man

ёversikt ёver taxa och karaktarer och kan pa sa

satt latttre planera upplaggningen.



En tredie variant av bcstamningsnyckel bestar

av enbart bildcr, uppstanda antingcn i fom av
motstaende alternativ eller soln en ёversiktstabell,

dar rnan med utgangspunkt fran bildema letar sig

fram till ratt natnn.Ocksa har gancr det att antalet

taxa och antalct dctatterade karaktarer intc tt allt

fё r stort fёr att en rcn bildnyckel skall fungcra.

Ett cxempel pa en bildnyCkcl inns i Sandhan

(1987):TrollSlandOr i Europa.

Att konstruera en bestamningsnyckel

Nそけ rnan konstrucrar en nyckcl inns det manga

saker man bё r tanka pa for att den skall vara be―

griplig och latt att anvanda.Diskussionen och re―

kommendationema avser i fOrsta hand vanliga di―

kotoma nycklar.Fёr att slippa att hela tiden tala

om'taxa'latsasjag nedan som att nycklama bara

handlar onl arter rncn reglema galler giVetvis lika

mycket fё r nycklar till hOgre kategorier

Nar man kOnstruerar en nyckel sa anserjag att

man bё r tanka pa nedan uppraknade principer. I

praktiken visar det sig scn svart att konsekvcnt

fё ba dessa rad och att antid undvika de olampliga
fomuleringama, i synnerhet som raden i vissa

lagen kan kOmma l konflikt rned varandra.

1.Bёtta med att gC en,helst illustrerad,Ovcrsikt

ёver de terlncr(oCh eventuclla brkortningar)SOm

anvands i nyckeln,ellcr hanvisa atrninstone till cn

lattillganglig kalla dar dessa fё rklaras.

2. Iくonstrucra nyckeln sa att den blir sa kort sOm

m● ligt!Ju ner steg destojobbigare ar nyckcln br

anvandaren och desto■cr m● ligheter att ga fel.

Man skall salunda cfterstrava att gёra nyckcln

symmetrisk,dvs att vttje altcmativ delar mttgden

atcrstaende artcr i ungefな tva halfter.sag att en

nyckel omfattar 12 artcr Om den ar symmetnsk

sa att forsta steget dclar upp nyckcln i 6+6 artcr,

andra steget i 3+3,tredie i l+2 och巧 なdC l+1

arter sa ftt man i genomsnitt passera 3,7 steg(dVS

gёra 3,7 val)おr att bestamma cn art.Om nyckcln

i stallet skibcr ut en art i tagct sa ar man tvungen

att i gcnomsnitt passera hela 6,4 steg. Ju langrc

nyckeln tt desto stё rrc blir skillnaderna

l cn del fall kan det dock vara svart att gё ra cn

stHkt symmctrisk nycket.Dct galler spccicllt for

gruppcr dar det ofta fё rekommcr konvergenser

och reduktioncr av karaktarcr inOm slを ■【tcn och

ねmittCr(parasitsteklar ar valkanda br detta).I Cn

symmetrisk nyckel blir da dc fё rsta stcgcn ofta

svara och mangOrdiga och bestar av pastaenden
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mcd villkors― och altemativsatser,eller annu v放

mcd undantag fran nyCkClaltcmativcts karakttttcr

Gfr punktcma 15 och 16 nedan).StraVan att gё ra

en nyckelsa kortsom m● ligt far dafё rinte d五vas

sa langt att det gёrs pa bekostnad av nyckelns
anvandarvttlighet.Dvs det ar trots allt battre rned

en langrc nyckel sonl innehallcr latta Och klara

altemativ an en kOrt som byggcr pa svara och
oklara altemativ.

3. Fёr enkelhetens skull kan det vara frestande att

bёtta med att skitta ut nagra mycket karakteHs―

tiska artcr,en i tagct,i bO可 an av nyckeln. Men
dctta ar cndast inotivcrat om dessa karakteristiska

arter samtidigt tillhOr gruppens allra vanligaste ar―

ter.Bё riar man med att skitta ut Sallsynta arter sa

maste anvandaren myckct ofta passcra och,helt i

onё dan,ta stallning till dessa nyckelsteg.Omvant,

ar dct k10kt att fOrsёka nyckla ut de allmannastc

anema sa tidigt SOm m● ligt

4. Nyckeln skan endast innehana dikotoma steg,

dvs vid vattC punkt far endast finnas tva altemativ

att vatta mellan.Undcr kurscr har jag manga
gangcr sctt att onl det plё tsligt finns ett nyckelstcg

med tre altemativ sa lascr anvandaren bara de tva

brsta cftcrsom han inteお rvantar sig ett trette

Det kan vara frestandc att skriva:

. . .H. aus

..H.bus
H. cus

Men trots att nyckeln blir en rad liingre bcir man
skriva:

.H. aus
.23

H. bus
.H. cus

22. Huvud grdnt.
- Huvud rdtt. . .

- Huvud blAtt. .

２２

・
２３

・

Huvud grё nt

Huvud rё tt eller blatt

Huvud riitt.
Huvud blAtt

5. Illustrera nycklama rikligt. En bild kan ersiitta
minga ord. Skriv dock gama ut konkreta karaktii-
rer som bilderna illustrerar sa att man vet vad man
skall titta efter; t ex "Halssk<ildens sidor konkava
framfcir bakh<imen (Fig. 3)" och inte bara "Hals-
skrildens form enligt Fig. 3". Man kan ge hiinvis-
ningar i nyckeln till figurer som finns nigon an-
nanstans i artikeln. Allra biist iir dock om figurema
kan ldggas in i t ex marginalen i direkt anslutning
till nyckelsteget i fr6ga. Det blir dA mycket enklare
fdr anviindaren och misstag kan undvikas. Den
extrema formen av illustrationsgrad iir en ren bild-
nyckel. Sj[lv friredrar jag dock att diir finns At-
minstone n6gra ord eller allra minst nAgra pilar
som talar om vad det dr man skall titta efter.



56 υ√G夕 7・J′/1/ars

6. Man bё r halla forrnulcringama och texten sa

korta som maligt for att nyckeln skall bli kort och

karaktarema ovcrskadliga Det ar inte nё dvandigt

med fullstandig meningsbyggnad. Man skriver
med fOrdel''Ben hariga"framfё r''Benen ar hari_

ga''. Av samma skal kan man fё rkorta vissa ofta

anvanda temer,Inen det bёr dock ske mcd viss

aterhallsamhet och pa ett sadant satt att anvanda_

ren inte ftt svart att forsta vad som avses. Alla

termお rkortningar(likSOm terlner i ёvrigt)som
inte ar mycket uppenbara(cllCr framgar av nyC―

kelstegets illustrationer)Skall fOrklaras i ett sar_

skllt avsnitt fOre nyckeln.

7. Vatte Val vid en nyckelpunkt leder tin en
mindre grupp av arter(om man inte direkt kom―

mer fram till cn art),om i Sin tur delas upp vid

nya nyckelsteg. VarJe sadan grupp Skall hallas

samman pa ctt stalle i nyckeln och inte numreras

pa sadant satt att den splittras upp av andra sadana

grupper.Man bё r alltsa numrera nyckclstcgcn sa

hな :

l  aaaaaa(underslaktc A)        …           2
- bbbbb(underslakte B)                   4
2 cccccC                H.(A.)aus
― ddddd                                  3
3. eceeee
― fffffff

4 ggggg
― htth

Och inte sa har:

H.(A.)bus
H.(A)cus
H(B)dus

5

1. aaaaa(undCrslakte A)                      2
- bbbbb(underslaktc B)                    3
2.ccccCC                H(A)aus
― ddddd                              4
3 ggggg                    H.(B.)dus
― hhhhh       …           …           5
4 eccccc                _H(A)bus
― fffffff . H. (A.) cus

I fcirsta nyckeln iir undersltikte A samlat under
punkterna 2 och 3 och B i punktema 4 och framAt,
i den andra splittras undersliikte A upp av en del
av undersldkte B. Den senare varianten ger ingen
civerblick av nyckeln och omdjliggcir fcir anvdnda-
ren att sA sminingom kunna hoppa in och b<irja
en bestiimning mitt i nyckeln.

8. Det iir ett plus om nyckeln speglar artemas
naturliga sliiktskap, t ex genom att den bcirjar med
att skilja ut undersliikten, men det iir definitivt
inget man skall efterstriiva fcir sakens egen skull.
Taxonomiska enheter (sliikten, familjer etc) kan
vara uppsffillda pA basis av svflrobserverade karak-
firer, t ex genitaliers inre byggnad eller larvutse-

endc och dessutom kan sadana karaktarer saknas

hos vissa arter p g a sentida reduktioner.Det inns

inga skal att nё dvandigtvis prcssa in sadana den―

nicrande karaktarcr i cn bcstamningsnyCkel. Det

har sbvits allt fё r manga svara nyCklar bara fOr

attおrfattaren宙 Hお巧ajuSt den taxonomiska klas―

sifice五 ng han anvander och dcssutonl baserar nyc―

keln pa dc karaktttcr som dcinierar gruppema.
Alltsa,gё r nyckeln sa cnkelsom m● ligt,aven Om

taxa faller ut i en onaturlig ordning och spar pre―

scntationen av systcmatiken till dc scparata artbe―

sk五vningama.

9. Om det ar svart att nyCkla ut en art encr en

grupp i ett nyckelsteg,t ex pa grund av storrnorfo―

logisk diversitet sa lat den falla ut pa tva cller flera

stallen,trots att nyckeln blir langre. Altemativet

med ett nyckelsteg som innehaller inanga och var―

iabla karaktarer,villkorssatser och undantag ar be―

tydligt samrc.onl dct ar fragan om flera arter som

man tvingas lata ga med undcr bada altcmativcn

sa kan man spara rader genom att senare``skicka

tillbaka''dessa till det nummcr dな gruppen i fё r―

sta hand hamnade,i stallet for att nyckla ut samma

artcr pa tva。 lika stallcn i samma nyckel

10. Onl man anvander mattuppgifter i fom av
intervan och intervallen dclvis ёverlappar var―

andra sa maste man ta med yttcrligarc karaktarer

sa att alla cxcmplar gar att identifiera.(Dm alla

tillgangliga karaktarer ar mattuppgi■ er och vatte

karraktお sintervall dclvis ёverlappar menan dc
bada alternativen kan man ibland lё sa detta genom

att sla samman dcm till en fomcl dar resultatet

inte 6verlappar.Ett altemativ ar(a+b)/c,dar a
kan vara trettc antCnnsegmentets l加 gd,b fram―

vingens langd Och c tturetS kroppslangd Hjalpcr

hcllcr intc detta sa maste man lata dc arter som

ar tveksamina fortsatta under bada altemativcn.

11. Det ar bra Onl altemativcn vardcra innchaller

ett par olika karaktarcr.Pa sa satt kan man kanna

sig sakrare i sitt val. Dessa olika karaktarer bё r

hclst vattaS fran。 1lka dclar av kroppen.Om alla

tre handlar om t ex antenner sa kOmmcr inan intc

vidare om man atttag i ett diur SOm rakar sakna

bada antennema. 1」 tonl i extrcma undantagsfall

skall man dock intc ha rned fler an tre karaktarer

Dct far inte bli tal om uppsatscr som anvandaren

mastc traggla sig igcnom vatte gang han skall

anvanda nyckcln.Arten skan intc gCS en funstan_

dig beskrivning i nycklama,sadana gcr rnan scpa―

rat och dar far man den slutliga bekraftelscn pa



om man identifierat tturCt ratt.Altemat市 t kan

man ge en separat beskrivning inne i nyckeln cftcr

hand som artema faller ut,men den skall da vara

smastilt och markerad med t ex indrag sa att dct

klart framgar att tcxtcn inte har ined altemativcn

i bestamningsnyCkeln att gё ra

12. Satt alltid dcn cnklaste,rncst lattObseⅣ erade

och mest diagnostiska karaktaren fё rst,i stanet fё r

att fёtta nagon princip onl att t ex bё tta ined ving―

ama och sen fortsatta rncd antcnncma.Helst skall

dct racka att titta pa dcn forsta karaktarcn,rnedan

dcn andra och cvcntuclla trcttc huvudSakligcn
skall vara till fёr den som kanner sig osakcr Och

behёver bekraftelse pa valet.

13. Anvand kOnkreta karaktarer aven i det andra

altemativet.Skriv:

15 Baklar gulrё da                       H aus
―  Baklを svarta                  H bus

Skriv daremOt inte som alternativ:

一 Annorlunda                H.bus

Fёr vad skullc man da ha valt om man tycktc att

baklarcn var gulbruna och intc visstc vilken eller

vilka tなger altemativct kunde ha?Annu varc blir

det om nyckclsteget innehaner icra karaktarer

och man skriveri

15. Mandibler tvatandadc.Analribba inns Baklar
rё dgula Antcnner minst 10-segmenteradc   16

- Dcssa karaktarer おrekOmmcr cJ tillSam―
mans      ...              .           20

Htt tvingas man vatte gang undcrsё ka sitt ttur

med avseende pa alla dessa karaktね ℃r.(Dm dct

inte gar att uttrycka ett altemativ i konkreta karak―

tおer sa skall man lagga till yttcrligare steg och

dela upp karaktarema:

15 Mandibler tvatandade.Baklar rё dgula..     16
-  Mandiblcr trctandade. Baklar rё dgula cller

svarta      .。 ....   ..。 ・・ ・。・・・・・・・   22
16 Analribba rlnns.Antenner minst 10‐ scgmen―

tcrade                             ..... 17
-  Analribba  saknas   Antenncr  9-segmcntc―

rade                .。 .      。..・ ・ 21

14.Anvand kOnsekvent jamお rbara karaktな er i

de bada altemativen.Fё rvanansva■ ofta ser man

nyckelstcg som ser ut sa har:

31 Vingar gula ………………………・・…  32
-  Vingar prickiga         ..... ・      ・・ 34

Dessa karaktarer tt intejamお rbara.Med ovansta―

ende nyckelaltemativ sa kan man intc ga vidare

om man har ett ttur SOm har gula och pHckiga
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vingar ener t cx cnfargat rё da vingar. サミr det sa
att dctinom gruppcn bara finns ttur mCd enねrgat

gula vingar respcktive sag rё da eller grёna med
prickar,sa skriv ut det entydigt i nyckcln!Tyvarr

scr man avenぉ 巧ande Vanant

22 Huvud svart  Antenner minst  10-segmen―
tcrade,.                                23

-  Huvud vanligcn gront.Mellanskenbenets and―
sporre trekluvcn。 ....                    24

Med ett sa forrnulcrat karaktttsaltcmativ gar det

inte att bestamma de diur SOm har svart huvud

(utOm de,おmodligen tttaliga,som har svart hu―

vud och farre an 10 antennsegment, vilka skan

vidare till punkt 24).

15. Satt aldrig in undantag i nycklama:

17 Med ogrenad analribba. Bakvingar med ett
svanslikt utskott (Undantag A θ′s som
har bortreduccrat svansutskott och dar analrib―

ban grenar nara vingkantcn)               18
-  Analribba grenad. Bakvingar utan svansut―

skott.・ .  .      .・                    21

Andra vaHanter pa undantag ar astensker eller
siffror som hanvisar till cn smastilt fotnot.Ibland

besknvs inte ens utseendet pa den undantagna ar―

ten.Sadana nyCklar fOrutsattcr nastintill att anvan_

daren redan vet identiteten pa det han skall be―

stamma. Dessa klumpiga fomuleringar gar att
undvika genom att satta in ett extra nyckelsteg.

16.Undvik altemat市 satser(...eller...):

25. Antenner minst 20-segmentcradc. Ben svarta
..          ..                   26

-  Antenner hё gst 19-segmenterade eller ar benen
roda            .      。    ....・        28

1 stallct fё r''eller"ser rnan ofta''I annat fall ar.¨ ".

Fёr en oerfaren nyckelanvandare ar sadana alter_

nat市 satser kncpiga attお rsta,Maligcn kan det

vara nagot battre att fOmulera pastaendena som

villkorssatser:

25. Antenner minst 20‐ scgmcnterade. Bcn svarta
...                   26

-  Oln antennema har mer an 19 segment sa ar
bencn roda                             28

Men ocksa villkorssatser kan satta myrOr i hu―

vudet pa nybo可 are,Sa gar de att und宙 ka utan att

det kostar flera cxtra nyckelsteg sa bё r rnan gёra

det.

17. Anvand abs01uta karaktarer Och undvik rela‐

tiva.Skriv hellre''Minst 3,4 mm lang"eller'し nヽ―

tenner nar om dc viks bakat till halsskё ldens bak‐

kant'' i stanet for ''stor 獲 '' eller "Antenner
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langa". Rclativa karaktarcr fё rutsatter att man ar

val f6rtrOgcn mcd gruppcn och vct vad "stor'',
"lang''。 ch"kraftig"bctydcr just hos dcssa ttur.

Karaktarer typ''Huvud uppsvallt''respektivc''Hu―

vud■ omalt'',som ar svara att ёversatta i abs01uta

karaktarer,bё r illustreras.

18. Konstruera inte nycklar som forutsattcr att

man har en serie individer av olika kё n och alder

framfOr sig En nyckel far inte i ctt steg bygga pa

enbart hanar,lite senarc i ett annat pa enbart honor

ener cnbart larvcr. Man far hcllcr intc mitt i en

nyckel skriva''OIn vtten mcd grё na vingar"fOr

da star man dar med sitt enda exemplar sonl man

fangat pa h6sten.Hos vissa grupper ar det endast

m● ligt att identiiera endera kёnct,men dct maste

da tydligt framga att nyckeln endast gallerぉ rjust

det kё net.

19. Slutligcn, undvik langa nycklar! En nyckel

bёr inte innehalla over 50-75 altemat市 (nummcr)
fёr da tappar man snabbt ёverskadligheten, Nar

anvandaren har komnlit till slutet av nyckeln och

upptacker att han kommit fel sa ar dct inte langre

latt att minnas vid vilka stcg han var osaker i sitt

val.Har man ett stort slよtc(cller motsvarande)

mcd manga artcr som skall nycklas ut sa dela i

stallet upp nyckcln pa mindre enheter,tex i un―

ders12■ (ten,artgrupper cncr lika gama helt artifi―

ciclla indclningar baserade pa den tilltankta jatte_

nyckeins inledande stcg。

Maria och Thure Palms stipendiefonder

Entomologiska fiireningen i Stockholm

Flera stipendier pA tillsammans ca l0 000 kr kan s6-

kas av framfiir allt yngre entomologer men dven av

doktorander eller motsvarande.
Stipendiema iir avsedda fdr ett sjiilvstiindigt arbete

rcirande insekter. Noggrann plan erfordras rcirande

den entomologiska understikningen vartill medel
sciks. Kostnadskalkyl skall bifogas, liksom ocksi ytt-
rande civer eleven frin handledare, liiraren i naturkun-
skap eller motsvarande. Om medel stjks fr6n annat
h{ll skall iiven detta anges.

Ans<ikan skall vara inliimnad till Entomologiska
frireningen, Naturhistoriska riksmuseet, Box 50007,
10405 STOCKHOLM senast den I maj 1991.

Eventuella frigor kan besvaras av sekreteraren
Hans Bartsch pA telefon 0758-358 35.

Entomologiska fdreningen i Uppland

Den uppliindska stipendiefonden instiftades 1984 och
fcirvaltas av Entomologiska fdreningen i Uppland.

Avkastningen, i fdrviig beriiknad till ca 10 000 kr,
utdelas till insekt- och spindelintresserade ungdomar
som bidrag till kostnader ftjr milinriktade entomolo-
giska studier och undersrikningar. Behdriga att sdka
iir ungdomar som inte antrett forskarutbildning i ento-
mologi. Stipendiema kan utnyttjas frir resor och utgif-
ter fcir fiiltarbete, litteratur, materiel och utrustning,
som behdvs frir unders<ikningarnas och studiemas
planmiissiga genomfdrande.

Ansiikan skall inneh6lla detaljerad plan och kost-
nadskalkyl. Ansrjkan om bidrag firr 1991 inliimnas till
fcireningen senast den I maj under adress:

Entomologiska fdreningen i Uppland, Entomologiska
avdelningen, Box 561,751 22 Uppsala.


