
Entomologens budord
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Diskussionen om etik och moral kring insektssamlandet har de senaste
åren förts frrimst bland icke-entomologer men också bland oss entomo-
loger_sjölva. Det hgr därför blivit angeTäget för sveriges entomoroger att
såväl inför sig sjiilva som inför kritiker och oinitieräd allmanhet"preci-
sera vad de står-för^i detta avseende. I|tarbetade etiska regler finns för
de entomologiska föreningarna i bland annat Danmark äch bngrana.
Sveriges entomologiska förening har efter några års kommitölarbete
samt debatter p_å å,rsstiimmor och entomologmbten nått fram till dessa
entomologens !yd9rd. De rir kortfattade men innehåller"i sin förtritade
budordsform allt det som rir väsentligt och självklart för varje sann ento-
molog.

1. En entomolog har intresse och engagemang
för naturen som helhet och strävar alltid
efter att öka kunskapen om de biologiska
sammanhangen.

En entomolog bemödar sig om att foreträda
entomologin på ett seriöst och respekting-
ivande sätt.

En entomolog är positiv till samarbete, sär-
skilt med likasinnade och med naturvår-
dande myndigheter.

En entomolog delar med sig av sina kunska-
per, i synnerhet till yngre och mindre erfarna
kollegor, samt när så behövs for att föra
naturvårdsarbetet framåt.

En entomolog intresserar sig för insektfau-
nan, arternas ekologi och etologi, samt enga-
gerar sig för hotade arters och miljöers fort-
satta existens.

En entomolog bedriver insamling av insekter
i syfte att öka kunskapen om insektema, och
samlar med gott omdöme.

En entomolog samlar inte fler exemplar av
varje art än vad som kan anses vetenskapligt
motiverat.

En entomolog är noga med att dokumentera
viktiga fakta under sitt fältarbete och att eti-
kettera sitt material så väI. att dess veten-
skapliga värde icke nedsätts.

En entomolog bedriver bytesverksamhet
med preparerade insekter endast i den
utsträckning som är motiverat för att få till-
gång till ett användbart referensmaterial.

10. En entomolog vårdar och bevarar sin sam-
ling för framtiden och ordnar så att den med
tiden blir överlämnad till ett museum med
naturhistorisk kompetens.

Sveriges Entomologiska Förening i dec. 1991.

Det är viktigt att entomologer sprider kunskap om insek-
ter på tex exkursioner. Foto: Bengt Oldhammer.
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