
Insektsskfldning - en fluga att ta pfl allvar!
urr cARoENFORS

Jiimftir fflgelskidningens utveckling
Fram till borjan av detta sekel var det b<issan som
sjiilvklart giillde nflr man "skidade" f6glar. Skiilet

- Itirutom traditionen - var inte bara att det var
svirt att fi tag i bra kikare utan iin viktigare var att
bestiimningsb<ickerna inte tog upp skiljekaraktti-
rer som gick att anviinda i ftilt. Det fanns forvisso
bocker med minga fina figelmilningar men de

fokuserade inte pi artskiljande karaktiirer. F<ir att
skilja pi en bivrik och en ormvrik miste man se

om tygeln var tdckt av fiallika {iidrar eller av
borst och fcir att skilja en dviirgbeckasin frin en

enkelbeckasin miste man avgora om figeln hade

12 eller l4 stjiirtpennor. Sidana karaktiirer iir bra
och liitta att anviinda om man har figeln i hand
men i princip viirdelosa om man skall bestiimma
den i levande livet pi lingt hill. Utover rena jii-
gare fanns det fcir hundra 6r sedan heller inte si
minga som intresserade sig lor fAglar. D.v.s. om
man inte samlade pe agg, vilket egentligen var en

verksamhet av helt annat slag.
Nu fcir tiden iir figelskidning niirmast en folk-

rorelse. Det finns en uppsjti av figelhandb<icker
med detaljrika bilder och en text som tar fasta pi
de skiljekarakterer som gAr att se i ftilt, medan s6-

dana karaktiirer som krdver att man har figeln i
handen overhuvudtaget inte niimns i ftilthand-
brickerna. Fflltornitologin fortsatter sttindigt att ut-
vecklas och nya skiljande karaktiirer upptiicks
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Flera insektsgrupper cir mdjliga att bestcimma, betrakta och beundra
direkt ute i naturen eller i t.ex. terrarier hemma. Allt eftersom det kom-
mer brittre illustrerade och mer fullstrindiga frilthandbdcker dkar mdj-
ligheterna. Det finns ganska mycket metoder och redskap som kan an-
vtindas vid ett sddant "insektsskddande". I den hrir artikeln ges mdnga
tips. Skddandet varken brir eller kan helt erscitta det klassiska sam-
landet. Driremot kan det bli en ny nisch som kan locka nya grupper att
intressera sig fdr insekternas sprinnande vrirld.
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samtidigt som utrustningen hela tiden blir biittre.
Arter som fdr ett par-tre decennier sedan i princip
ansigs omojliga att skilja et i frlt (t.ex. en del siill-
synta vadare och rovfiglar) bestlimmer man nu pi
lSngt h611 inte bara till art utan ofta ocksi till ilder
och kon. Samtidigt har "skidandet" vidgats s6 att
minga har som huvudsakligt intresse att mila,
fotografera eller spela in liiten av figlarna. Ater
andra studerar beteendet hos enskilda arter eller
foljer hiickningsframging hos figlarna i hemma-
markerna 6r frin ir. Det finns inte liingre nigon -
bortsett frin jiigarna - som med hedem i behill
skjuter llglar eller samlar iigg.

Jag kan se en del paralleller med en tiinkbar ut-
veckling av insektsintresset. Fram till nyligen har
det fcir de allra flesta entomologer varit sjiilvklart
att f6nga och stoppa alla intressanta kryp i gift-
burken, fcir att sen ta reda pi vad man hittat genom
att nyckla sig igenom kr6ngliga bestiimningsta-
beller. Nu bdrjar det komma fina ftilthandbdcker
over olika insektsgrupper - fast texten handlar of-
ta fortfarande i stor utstriickning om karaktiirer
som bara syns i handen eller under luppen. Samti-
digt viixer ute i samhiillet ett motstind mot att
d6da djur, ett motstind som alltmer iiven giiller
insekter (etminstone stora och ftirggranna) och an-
dra smikryp, Jaghar sjelv tydligt miirkt trenden
under en riicka av ir dijag lett faunistikkurser vid
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Fig. I . Inseldsshidning kan ske mdnga scitt. Man kommer mdnga gdnger ldngt med bara "ett naket dga". Hcir studier
av angrepp av en vedskolbagge pd asp. Foto: Rune Axelsson.

Insect watching on an aspen trunk.

universitetet. I flera liinder p5 kontinenten har
bl.a. detta gett sig uttryck i att fler och fler in-
sektsgrupper helt fridlyses.

En skillnad gentemot ornitologins utveckling [r
att man aldrig helt kan - eller bdr - komma ifrin att
samla in insekter. Vi behdver kontinuerligt tillftira
insekter till vrira samlingar som beliigg i olika sam-
manhang, fiir taxonomisk forskning och kanske ftir
kommande milj<ikemiska analyser. Jag vill dtirlor
inte nedviirdera det traditionella insektssamlandet
(i synnerhet si lAnge som det ftiljer "Entomologens
budord"; Ent. Tidskr. nr l-2, 1992) utan jag ser in-
sektsskAdandet som en ny nisch som kompletterar
det traditionella samlandet.

Genom att uppmuntra olika former av insekts-
skidning som inte fiirutsiitter ett d<idande tror jag
att vi kan ni nya grupper av naturintresserade och
diirigenom mingdubbla antalet entomologiskt in-
tresserade mtinniskor. Di kan vi samtidigt fii in
mycket mer naturv6rdsrelevant information om
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fiirekomster och trender hos insekter. Med gott om
insektsskidare skulle vi ocksi kunna komma ifrin
det idag ensidiga utnyttjandet av ktirlviixter och
fiiglar vid naturvirdsbedrimningar - flera under-
s<ikningar har ju visat att dessa traditionella grup-
per ofta inte iir siirskilt representativa ftir orga-
nismviirlden i sin helhet. Vi skulle ocksi ffi en be-
vakning av menga fler viirdefulla naturomriden:
"Ingen fir rdra min iing diir det finns trumgrEis-
hoppa och svartfl2ickig blAvinge".

Fig. 2. Apollofiiiril (Parnassius apollo). En insektsmd-
lare kan lyftafram och visa den lilla viirlden som ofta cir
sdfantastiskt vacker. Mdlning: Bjdrn Dal.

Apollo. In insect painting one can show lhe beauty in the
small cosmos ofthe insects and their surroundings.
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Brist pfl bra fiiltfaunor
Hur kommer det sig att insektsskidning inte redan
iir en populiir och utbredd sysselsiittning? Brist pi
bra fiiltbestAmningslitteratur ar en central orsak.
Och de b<icker som trots allt bcirjar komma iir of-
tast inte kompletta, d.v.s. ett stdrre eller mindre
antal arter saknas. Detta iir en springande punkt:
Man vill kunna kiinna sig siiker pi att det iir en
rddhjon (Pyrrhidium sanguineum) man har fram-
fiir sig och att det inte finns ett antal snarlika arter
som inte finns med i boken. Man vill ocks6 ha en
total overblick dver gruppens alla arter fcir att veta
vilka man sett och inte sett och var man skall leta
efter de saknade arterna. Det kiinns meningsl<ist
att "kryssa" arter om man inte har en fullstiindig
artlista. Fdr en hel del grupper (i synnerhet bland
tvivingar och steklar) finns det tinnu inga katalo-
ger eller checklistor 6ver vilka arter som p6triiffats
i landet.

Alla kringliga latinska namn tycker menga er
besviirligt. Jag tror att skall vi fi en folkrcirelse si
m6ste vi ha svenska namn pe vira kryp. On<idigt
och dumt tycker en del. Omiijligt sdger andra.
Men man har lyckats att satta namn pi 2 700 arter
fi[rilar - ett imponerande jobb! Jag tror dock att
namnsiittningen bcir gdras med omsorg. En del av
de namn som iir i svang idag iir viil l6nga och
klumpiga. Motstindare till svenska namn blir inte
omvAnda av namn som Mindre molnbrrimlcnopp-
yecklare. Jag tror i vilket fall att de svenska nam-
nen starkt har bidragit till att tidigare dAligt kiinda
grupper som lavar och svampar har fitt ett si fan-
tastiskt uppsving bland naturintresserade under
senare er, och smi{iirilarna tycks nu iiven vinna
terriing bland ! iirilssamlarna.

Att det finns 25 000 arter insekter i Sverige och
sannolikt flera miljoner i viirlden skriimmer ocksA
menga. Det kiinns om<ijligt att tranga in i en sidan
myriad och skaffa sig en dverblick av den. Fram
tills nyligen var man ocksi m.e.m. hanvisad till att
sAtta sig ned med svira nycklar om man inte alls
visste vad man hade ftir insekt framftir sig. Det in-
nebar givetvis ett ofantligt hinder fcir att bara niir-
ma sig insekternas viirld.

Fdr skalbaggar och fiiirilar fanns det visserligen
tidigt imponerande illustrerade bricker. TAnk pi
Reitters Fauna Germanica, Kdfer (1908-16, i
nytryck 1982). med gissningsvis ett par tusen
skalbaggsarter ftirniimligt illustrerade. Calwer's
Kdferbuch (i flera upplagor under borjan av 1900-
talet) hade ockse en l6ng rad fint illustrerade arter.
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Fig. 3. Anvdndbara redskap fdr en insektsskddare. Till
vdnster en pannlupp Till hdger en yattenkikare med elt
plexiglas i botten. Dcir inget annat anges c)rfotografier
och teckningar av Ulf Gardenfors.

Tbols useful for insect watching. Head-worn
magnifying-glass and a water field-glass

FOr storfierilarnas del har man ganska liinge haft
tradition med bra bilder. I Sverige fick vi 1941
Svenska firirilar (Nordstrcim m.fl.) som linge var
standardverket.

Men ndr det giiller insekter generellt har det va-
rit diligt iinda tills vi 1988 genom Insekter i Eu-
ropa fick en bra bilderbok med pilitliga teck-
ningar. Hiir kan man snabbt orientera sig om vad
man har framftir sig eller skaffa sig en generell
<iverblick av insektsviirlden. Sen kan man vdlja ut
en mindre grupp i taget att studera i detalj. Varftr
inte starta med trollsliindor med 56 after i landet,
eller hoppriitvingar med 39 arter? Eller ta sig an en
familj eller begriinsad grupp inom de stdrre ord-
ningarna, t.ex. linghorningar (ll5 arter), dag-
fiirilar (knappt 130 arter) eller sociala getingar
(14 arter). Idag tror inte bara vanligt folk utan ofta
iiven entomologer att det Ar omcijligt att bestiimma
minga insekter i ftilt. Jag gdr mig inga illusioner
om att vi skall fi fiilthandbricker med anviindbara
karaktiirer ft)r att kiinna igen varenda insektsart
men vi kan ni mycket liingre iin vad vi hittills
&iort. Titta pi omitologerna! I minga fall iir det
itminstone m<ijligt att med hjelp av bilder direkt
komma fram till riitt sliikte. Genom att sedan
nyttja karaktArer i befintliga bestiimningsnycklar
kan man ofta med lupp och insekten i handen eller
i en burk ockse satta rett artnamn p6 den.

Kikare, ultraljudsdetektorer och terrarier
Redan idag finns mrijligheterna att skida en hel
del insektsgrupper i ftilt eller i terrarier. Lit oss
tittaph lite utrustning som kan underlatta detta.
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Fig. 4. Ultraljudsdeteklor av enklaste modell Mer
avancerade modeller med digital display och s k.

tidsexpansionfinns riven. Med en ultraljudsdetektor kan

insekter som producerar stora delar av sitt ljud i hriga

frekvenser ldtl detekteras och identiJieras.

Ultra-sonic detector.

Det allra enklaste iir givetvis att bara observera
med blotta ogat. Utrustad med en portion tilamod
kan man komma lingt med att sitta stilla eller
ligga pi magen pa nigon liimplig plats och bara

observera. Smi djur kan kriiva (och tilliter ofta)
att man anvdnder nigon slags florstoringsglas, an-

tingen man betraktar dem pi plats eller plockar
upp dem. En pannlupp (Fig. 3) med ett par-tre
gingers ftirstoring (kan k<ipas frin t.ex. Clas Ohls-
son ftir ca 400:-) Ar ett utmarkt redskap fiir niir-
studier. Tyviirr ligger dock fokus ganska nara sa

man fer ingen strirre overblick.
For skygga insekter kan en kikare vara ett bra

hjiilpmedel. Niirgriinsen iir hiir viktig. Minga stan-

dardkikare har en niirgr[ns pi 6-7 m eller iinnu
liingre, vilket inte duger om man vill iigna sig it
insektsskidning pi allvar. Man vill helst ned pA

Atminstone 3-4 m. I synnerhet om man ocksi slii-
par pi mycket annan utrustning sA ar det be-

Insektsskddning

handigt med en liten och liitt kikare. Zenith 8x22
DWCF har en niirgriins p6 2,3 m och viiger 270 g
(1140: hos Naturbokhandeln pi Oland) och
Swarovski 8x20B har en niirgriins pi 2,5 m och
v'ager 215 g @aaU:-). Ett alternativ [r en mon-
okullir kikare. Hama 8x20 har en niirgriins pA

27 cm (l) och en vikt pL 120 g (795:- hos Gunnar
Olssons Foto AB i Stockholm). Den kan dessutom
genom en enkelt pisatt medftiljande tillsats an-
viindas som lupp med24x forstoring. Som kikare
har den dock ett litet synfiilt och iir ganska ljus-
svag. For t.ex. trollsliindor som sitter pi viixter ute
i en gol eller sjo kan en tubkikare vata anviindbar.

Ar man intresserad av livet under vatten (och
inte gillar att snorkla eller dyka) sA Ar en vatten-
kikare (Fig. 3) idealisk (kan k<ipas frin t.ex.
KEBO Lab, Stockholm, for ca 1000:-).

Minga insekter iir nattaktiva. Med en pann-
Iampa (altemativt en ficklampa) kan man studera
livet vid savande trid, doftande buskar, etc. Jag

tror att det finns spiinnande nattaktiviteter i minga
miljcier som vi entomologer 2innu inte upptiickt.
Vad hiinder i en gril eller pi en hdgiirtsang eller en

strandiing pi natten? Hur minga har anvtint
vattenkikare pi natten? Man kan med fcirdel ocksi
hiinga eller satta ut doftbete som attraherar insek-
ter. Att locka med kvicksilverlampa tir viilkiint
men inte desto mindre spiinnande for det.

En hel del insekter har ett singliite (i synnerhet
hoppriitvingar, men iiven en del skinnbaggaq stri-
tar, skalbaggar och liirilar) och mflnga kan identi-
fieras pi latet. Fitr hoppriitvingar hnns det band-
inspelningar att kcipa (se nedan). Dessa tillAter b6-
de direkt jiimlorelse ute i ftilt (om man har en band-
spelare med sig) och att man i lorviig kan liira in de

olika arternas liiten. Med en bandspelare med en

bra riktmikofon kan man sjiilv gcira inspelningar.
De flesta av de spelande insektema har en stdrre

eller mindre del av repertoaren i h<iga och fiir virt
ora ohcirbara frekvensliigen. En ultraljudsdetektor
(Fig. a), som transformerar de hoga frekvenserna
till lAgre, horbara ljud, ar di ett idealiskt instru-
ment. Den enklaste modellen (D-100; har en ma-
nuell ratt med skala lor frekvens) kostar ca 2 000:-
(Pettersson Elektronik AB i Uppsala). Det hnns
mer avancerade modeller som liven har s.k.
tidsexpansion, diir ljudet iiven "dras ut" i tiden och
diirfor kan analyseras mer i detalj, vilket underliit-
tar identifieringen (den enklaste, D-140, kostar ca

9 400-; en smiickrare modell och med digital dis-
play,D-240, kostar 12 250:-). Flera virtbitare men
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iiven griishoppor och vissa andra insekter iir liittare
att identifiera och inventera med en ultraljudsde-
tektor. Med tilltagande 6lder och successivt fbr-
s[mrad hrirsel hos lyssnaren rikar anvdndbarheten.
Helst bor man kombinera detektorn med en band-
spelare si att man i efterhand i lugn och ro kan
lyssna pi liitena.

Aven insektsskidaren kan givetvis ofta behdva
eller vilja fiinga djuren och ft)r det finns olika slags
hivar (se t.ex. Lindroth 1974). Djuren kan stude-
ras direkt i felt i t.ex. ett trig och di kan en
pannlupp vara bra. Ett altemativ iir att ta insek-
tema med hem och ha dem i terrarium eller akva-
rium. Di kan man iiven ftilja beteenden och ftido-
val och kanske Aven fii dem att reproducera sig.
Detta kan utvecklas ganska lingt. Enkla exempel
ar att ta hem fiirilslarver och fbda upp dem eller
plocka hem vedbitar och se vad som kliicks. En
nigot mer avancerad variant iir att pi viren-fiir-
sommaren ta ned ett pebdrjat getingbo (med drott-
ning, och arbetare om det finns), ta bort ytterhdljet
och fiista sjiilva kakorna under locket i en lSda med
ingingshil och plexiglasgluggar som kan tiickas
ftir (Fig. l0). Har man l6dan pi balkongbordet el-

Fig. 5. Aspfiririlar (Limenitis populi). Insehsviirlden
bjuder pd stora mdjligheter till vaclcra och spdnnande
motiv lbr en konstncir - en nisch som fdrvdnansviirt fd
ha upptrickt. Mdlning: Bjdrn Dal.

Poplar Admiral, a beautiful example of what insect
painting can be like.

Fig. 6. Man kan lcigga ut olika slags lockbeten fdr att
attrahera insekter Det fnns emellertid riven en hel del
"naturliga" lockbeten vdrda att skiirskdda, sdsom kada-
ver blommori saufldden, tickor och andra svampar. Hdr
en stinksvamp med bl.a. spyflugor.

Stinkhorn (Phallus impudicus), a natural bait, here

attended by bluebottles and otherflies.

Fig. 7. Om man vill undersdka exempelvis insekters
rdrelsemdnster kan man med fArdel miirka en del diur.
Detta kan ske med tusch (t.ex. pdfiiirilsvingar), tipp-ex
eller genom att klistra pd lappar eller smd tygreJlexer.
Hrir grdn hedvdrtbitare (Metrioptera bicolor) miirkl
med ett s.k. bimtirke som fdrselts med en sffia. Foto:
Oskar Kindvall.

A tvvo-coloured bush-cricket marked with a commercial
bee-mark. This is one ofseveral possible ways to mark
insects for various studies.

Insektsskddning

Fig. 8. En bladluskoloni kan bjuda pd mdnga spiinnande
observationer Hrir skogsmyror som mjdlkar barkblad-
ldss (Cinara kochiana) pd en liirkstam.

Aphid colony on larch-trunk attended by Formica ants.

ler terrassen kan man i lugn och ro studera genom
glaset hur boet och getingsamh6llet v6xer och
fungerar. Det gir iiven utmarkt att sjiilv anliigga ett
myrsamhiille (se Chinery 1979; i denna rekom-
menderas Lasius-artel men det iir lEttare att fA tag
i drottningar av t.ex. Formica fusca eller
Myrmica-arter). Fler tips om terrarier fiir humlor
m.m. finns i boken Insekter som hobby.

Andra alternativ att fii studieobjekt pi niirhill iir
att i triidgirden griiva ned burkar eller vidhalsade
flaskor ftir humlor, placera ut bamburdr fiir t.ex.
hilbyggande rovsteklar och bin eller att plantera
nektarrika blommor. Hdr finns mycket teknik att
uppfinna och utveckla.

Fotografering av insekter krlver en del utrust-
ning och knep, men det gir jag inte niirmare in pi
utan hiinvisar till litteraturen nedan. Videofilm-
ning ar ett annat altemativ. Genom att siitta pi niir-
bildslinser (som forstorar l-4 x) kan man med da-
gens liitta videokameror fE bra upptagningar.
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Fig. 9. Bladldss kan ocksdji besdk av parasilsteklar. Till vcinster en 2 mm ldng bladlusstekel (av arten Ephedrus
niger) som ldgger ett rigg i den levande lusen Till hdger: Parasitstekellarven inuti bladlusen (htir illustrerad med en
annan bladlusart) kan i sin tur rdka ul fdr dtt bli parasiterad qv en annan porasitstekel, i detta fatt en mm-ldng
Allorysta. Liigg mdrke till hur olika de bdda steklarna beter sig nc)r den kigger ett dgg i bladlusen. Bdda teckning-
arna dr giorda efter observationer delvis med hjcilp av lupp, av steklar i aktion ifdlt.

Left: A parasitic wasp ovipositing in an aphid. Right: A hyperparasitoid ovipositing on an (other) aphid parasitoid
larva within an aphid. Note dffirent positions of the wasps. Both drawings based on observations made in jield.

Studiefiilt - kryssa, inventera, mAla

Precis som det iir bland figelskidare kan man ha
minga olika inriktningar eller syften med sitt
insektsskidande.

En variant ar att helt enkelt ltirsdka se si minga
arter som mdjligt inom en grupp, d.v.s. ett renodlat
"kryssande". Detta kan latt utdkas med irskrys-
sande och landskapskryssande. Man liir sig att
kiinna igen arterna i ftilt och kanske redan pi hilt -
nya igenklinningskaraktiirer kan inkluderas i ftilt-
bcickerna. Snart nog vill man kanske tiven folja
populationsstorlekarna hemmakring eller i vissa
omriden 6r frAn ir, studera fenologi (klackning,
flygtider, ankomst ftir migranter, etc.) och lev-
nadssatt generellt.

Aven ett enkelt kryssande genererar faunistisk
information (utbredningsuppgifter, Itirekomster
<iver tiden) som iir viktig.

Ju mer man standardiserar och upprepar obser-
vationerna desto viirdefullare blir de. Uppgifterna
kan bli en del i en miljddvervakning. Aven hiir
finns en del metodik att lara av ornitologerna.
T.ex. linje- och punkttaxering (Fig. I I ). Man rdk-
nar dA alla individer av den studerade gruppen
liings en rutt (linje) eller under nigra minuter frin
bestiimda punkter (som iiven kan vara t.ex. sav-
ande triid, komockor eller blommande buskar).
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Detta upprepas och man kan Iiilja ftiriindringar
<iver iret och mellan 6ren. Den hiir typen av tax-
eringar iir dock vtiderkiinslig si det giiller att viilja
j limfcirbara fcirhillanden.

Man kan uppskatta eller beriikna den totala
populationen av en art i ett omride pi flera olika
satt. Ett iir att f6nga ett antal individer och miirka
dem med t.ex. nagellack, tipp-ex, tusch eller pi-
klistrade miirken. Efter ett tag iterviinder man till
samma plats och fingar pi nytt ett antal individer.
Av proportionen miirkta/omarkta individer kan
man beriikna omridets totala population. F<ir den
som vill fcirdjupa sig i metodiken eller syssla med
mer avancerad forskning finns en uppsjci av tips i
Southwood (1978) och en hel del ster even att
finna i Fiiltbiologernas Knuffa fcir insekter, del II
(1986) samt i Insekter som hobby (1979).

Ett fiiltjag skulle vilja sli ett slag fiir iir studier
av spridning, bide pi lokal nivi och i form av re-
gelriitt flyttning. Inom bl.a. naturvirden beh<iver
vi mycket mer information om enskilda arters
spridningsformiga och -tendens. Vi behciver veta
hur l6ngt t.ex. vedlevande arter klarar att ftirflytta
sig den dag det kniper. Utan sidan kunskap iir det
svirt att pi ett vettigt satt kunna planera landska-
pets utformning fcir att siikerstiilla liimpliga livs-
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miljoer for olika artgrupper. Studier av fcirflytt-
ning kan kriiva miirkning av individer vilket kan
ske med ovan niimnda medel. Arter som iir aktiva
pi natten kan man miirka genom att klistra pi smi
tygreflexbitar och sedan leta upp med hjiilp av
fick- eller pannlampa.

F<irvinansviirt minga insektsarter flyttar re-
gelbundet. Det iir viilkiint att en rad liirilar, t.ex.
amiral, tistelfdril och gammafly, Arligen kommer
in till Sverige i stora miingder. Men hur minga
flyttar tillbaka pi htisten? Hur minga av vira
blomflugearter iir regelbundna migranter? Har de

striick av getingar som setts i Falsterbo om h<isten

varit tillftilligheter, eller [r det ett regelbundet fe-
nomen? Och ar det i sA fall fr6gan om arbetare,
kiinsdjur eller en blandning? Vilka iir vira biista
striicklokaler fcir insekter under vir, sommar och
host? Det f<irsiggir Ziven regelbundet stora passiva

inflriden av insekter med syd- och ostvindar - fe-
nomen som kan studeras med lampa pi natten el-
ler i driftrtinder och pi ytvattnet liings havsstriin-
derna (se Baranowski & Giirdenfors 1974).

Det finns massor av spiinnande beteendestudier
att gora. Detta sysslade man ganska mycket med
pi 1800-talet och under bcirjan av 1900-talet, vil-
ket ledde till en rad underbara populiirvetenskap-
liga bcicker (inte minst av Henri Fabre, men iiven
t.ex. Gottfrid Adlerz i Sverige). Trots dessa herrar
och m6nga efterltiljande entomologers studier
(med upptdckter som stiindigt fir en att hiipna) si
iir det pi det hela iinnu endast ett fetal arter som iir
vilstuderade. Och tiinker man pi vilka fantastiska
och varierande anpassningar vi har sett iiven inom
niirbesliiktade grupper av parasitsteklar, myror,
flugor etc., s6 forstir man hur mycket spiinnande
det fortfarande finns att upptacka. Idag har vi
dessutom en god kunskap f<ir att tolka och forklara
insekternas invecklade beteenden ur ett evolutio-
niirt perspektiv.

Ett trevligt siitt att observera iir siitta sig ned

med ett skissblock och rita spiinnande beteenden
som man ser. Jag ser fram emot minga viilillust-
rerade artiklar i Entomologisk Tidskrift baserade

pa fiiltstudier!
En idag niistan tom nisch tir insektsmiLlning.

Tlink si mAnga duktiga figelkonstniirer vi har i
Sverige idag. Antalet konstniirer och illustratdrer i
Sverige som regelbundet jobbar med insekter iir
idag lattreknade. Detta trots att figelkonstniirer-
nas arbetsmaterial i Sverige omfattar mindre iin
450 arter (inkl. de allra siillsyntaste giistema) och

Insektsskddning

Fig. 10. Lddafdr getingstudier Sjtilva boet htings i en

stdltrddsgunga dver en tvcirgdende stdng Lddan har ett
ingdngshdl framtill som man stdnger till med ett
aluminiumbleck ndgra dagar i btirjan fdr att finja
getingarna vid den nya boplatsen. Nedtill pd gaveln

Jinns en foderlucka drir man matar (med honung, in-
sektslarver, etc) under de dagar getingarna hdlls inlds-
ta. Runtom och upptill finns fdnster av plexiglas vilka
alla kan tcickas fdr med exempelvis aluminiumluckor
(och som bdr vara stringda ncir man inte studerar dju-
ren) Teckning efter getingldda konstruerad av Gunnar
Sjddin

Boxfor breeding ofsocial wasps. A nest is collectedwith
its queen in early summer and put in the box. The outer
layer ofthe nest is removed. The openings o/ the box are

shut for a few days to get the wasp accustomed to the
place. During this period the queen is supplied with

food, e.g. honey and insect larvqe. Then one canfollow
,li:*.r, and function of the colony during the sum-

den konstniirlige entomologen har 25 000 arter
med kraftigt varierande utseende och levnadssatt
att viilja oih vraka bland. Aterigen ser jag fram
emot mAnga fina bilder i El i fiilthandbcicker och
givetvis runtom pi vira konstgallerier.

Fotografering av insekter iir det redan idag en

del som sysslar med, men iiven hdr finns stora
miijligheter till utveckling (och inkomster om man
iir duktig).

Insekter kan iiven studeras genom spir och liim-
ningar. Det giiller i hdgsta grad vedlevande insekt-
ers angrepp, diir det dock idag saknas heltiickande
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Fig. 11. Insekter som cir rdrliga eller som har spelliiten
kqn inventeras med linje- eller punkttaxeringsmelodik. I
fdrstndmnda fellet fdljer man ldngsamt en i fdrvtig ul-
yald route och anlecknar allt man observerar Vid punkt-
taxering stannar man vid bestdmda punkter och anteck-
nar de insekter mon ser under t.ex. en treminuterspe-
riod Bdda metoderna bygger pd att de upprepas och re-
sultaten jtimfdrs

Principles for line transects and point counts, methods
thal can be used when estimaling insect population
density .

bestiimningsbricker. Tyviirr kriiver detta dessutom
ofta destruktiv metodik, i form av barkfliikning
och ibland yxhuggning. Galler och minor kan man
diiremot skida och identifiera utan att skada n6-
got. Ner det giiller galler finns ocksi en forniimlig
bestiimningsbok (Coulianos & Holmisen 1991).

Framtidsperspektiv
Hur kan det di se ut framover nar det giiller in-
sektssk6dning? Jag riiknar med att vi fir allt fler
och bAttre ftilthandbcicker som ar viilillustrerade.
Multimediatekniken pi CD-skivor gcir frirmodli-
gen ockse stort intig. Det <ikade intresset f<ir
skidning genererar och driver fram kunskaper om
fler karaktiirer (inkl. beteenden, uppehillsort, fe-
nologi) som Ar anviindbara ftir ftiltbestiimning. Vi
fir minga fler entomologiskt intresserade mannis-
kor dlir kdnskvoten inte iir alls lika sned som idag.
Vi fir skidarklubbar som ger ut medlemsblad med
irsrapporter <iver observationer, inventeringar,
ftiltbestiimningstips och -problem. Minga kom-
mer att fara runt och kryssa insekter. Kanske fiir vi
automatiska telefonsvarare som berattar om de se-
naste heta observationerna och kanske detta i sin
tur tvingar fram rapport- och raritetskommitt6er.
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Vi kommer att fA massor med insektsfotografer
och -konstnerer som standigt civertriiffar varandra.
Arets insektskonstner koras. Siikert anordnas det
skidarresor sdderut och till tropikerna.

Vi kommer siikert ocksi att fi insektsskidare
med stdrre ambitioner som regelbundet invente-
rar, gdr beteendestudier eller mer eller mindre av-
ancerade forskningsprojekt. Insekter kommer att
anviindas som redskap i naturvirden. Vid den stor-
skaliga landskapsplaneringen tas hiinsyn iiven till
insekternas behov. Minga reservat bildas frir att
skydda sirbara eller intressanta insekter. Fdrhopp-
ningsvis leder det okade intresset iiven till en
uppryckning av entomologin som forskningsiimne
pi universitet och h<igskolor.

Troligen kommer samlandet av strirre och viil-
kiinda former av speciellt fiiirilar, skalbaggar och
trollsliindor att minska. Detta bide diirlor att de
gir att kiinna igen i fiilt och fiir att manga mdnnis-
kor kommer att tycka att man inte skall d<ida in-
sekter. Men till skillnad fr6n utvecklingen inom
ornitologin tror och hoppas jag att det klassiska
samlandet inte kommer att upphdra. Vi kommer
alltid att behciva samla in insekter. Ratt menga
kommer vi alltid att behriva ta drid pi om vi Over-
huvudtaget skall kunna identifiera dem. Vi beh<i-
ver ocks6 heltackande samlingar - inklusive av
vad vi tror iir liittidentifierade arter - ftir den taxo-
nomiska forskningen. Sannolikt kommer vi fram-
over allt oftare ocksi att gi tillbaka till de gamla
samlingarna och analysera insekters innehill av
t.ex. olika miljrigifter. Hiir fungerar samlingarna
som ett slags miljcikemiskt arkiv. Insektsskidan-
det skall inte i nigon nlimnviird utstriickning er-
s6tta samlandet (vi kan inte al.vara minga av de fi
samlare vi har idag) utan komplettera och i hdgsta
grad utveckla entomologin.

Litteraturiiversikt
Nedan listarjag titlar som innehiller ett stort antal
illustrationer, griinsdragningen har ibland dock va-
rit svar. Jag gcir inget ansprik pA en fullstiindig
fiirteckning. I en del fall har jag sjelv inte sett
bdckerna men har fors<ikt viirdera dem utifrin be-
skrivningar. N6gra av bockerna gir idag tyvarr en-
dast att kcipa antikvariskt. Priser i svenska kronor
om inget annat anges. I <ivrigt fiirekommer DKr:
danska kronor (lDKr = l:20); f = brittiska pund
(lf = l0:-); DM: tyska mark (l DM:4:50), SF:
schweiziska franc (lSF = 5:60). Prisema iir hiim-
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tade bl.a. frin Naturskyddsfiireningens katalog,
Naturbokhandeln (Stenisa, 380 62 M<rrbyl6nga),
Apollo Books (Kirkeby Sand 19, DK-5771
Stenstrup) och Natural History Book Service,
Totnes, Devon, U.K.

For forteckningar over konventionell bestiim-
ningslitteratur hiinvisar jag till Cronberg m.fl.
(1985), Lomholdt m.fl. (1984) samt Kerrich m.fl.
( I e78).

Insekter generellt
Europas insekter M. Chinery (6vers. och bearb. C.-C.
Coulianos), 1988 (omtr. 1993). Mer iin 2000 arter avbil-
dade. Den hittills bast tiickande (de flesta familjer iir re-
presenterade med 6tm. nigon art) och med detaljrika,
pilitliga bilder. Bra arturval (det man letar efter finns
ofta med) och ganska ofta framgir i texten hur man skil-
jer avbildade arter frin n2irstiende, ej avbildade.2l0:-.

Insektsboken. J. Zahradilk & F. Severa (<ivers. och
bearb. B. Gustafsson), 1979. Tiden. Ca 800 illustrerade
arter. Ej likaj?imn representation som fdregiende.

Smdkryp. A. Sandhall, l99l (2:a uppl.). Bonniers.
530 vackra I?irgfotografier av 445 arter ryggradsldsa
djur. Arterna indelade efter 1 I olika biotoper vilket
ibland gdr att det ar svirt att hitta fram till okiinda arter.
Kommer trol. att nytryckas, dA ca I00:-.

Field Guide to the Insects of Britain and Northern
Europe. B. Gibbons. Beskriver ca 1 500 insektsarter.
700 fiirgfotografier. 15 f.

Insekten. H. Reichholf-Riehm, 1984. Mosaik Verlag.
524 vackra ftirgfotografier och 89 teckningar av 45 1 eu-
ropeiska insektsarter, presenterade i systematisk ord-
ning. Tysk text. 30 DM.

Vad jag finner... Almqvist & Wiksell. Viilkiind serie
om sex delar, vardera representerande en biotop. Fdr in-
sekternas del ?ir det friimst...i skogen, pd dker och ring,

.pd sandmark och hed samt ...i sjd och zi som iir intres-
santa. Illustrationema 5r inte alltid s6 exakta si man kan
ganska siillan vara siiker pi att det iirjust den illustrerade
arten man har framfor sig. Ca 200:- per band.

I ns e kter i frirg. B.-O. Landin, I 98 8. Almqvi st & Wik-
sell. 261 nordiska insekter i ftirg. D6 ftirsta upplagan
kom ut 1 953 fyllde den en viktig funktion, men kan idag
inte miita sig med nigon av ovanstAende bdcker. 215:-.

Mille-pattes, arachnides et insects de la Rigion
Miditerranienne. J. Haupt. Delachaux et Niestl6. En
guide tilt de vanligaste mAngfotingarna, spindlarna och
insektema i Medelhavsomridet. 45 SF.

Bestimmung wirbelloser Tiere im Geldnde. Bildtafeln

fiir zoo lo gis ch e B es limmun gsiibungen und Exkurs io ne n.

H. J. Miiller, 1995 (3:e uppl.). Gustav Fischer. Innehil-
ler svartvita bild-bestiimningsscheman ftir niistan 2000
arter eller sliikten av ryggradsl6sa djur i Mellaneuropa.
Det iir silunda ingen konventionell ftilthandbok. Text pi
tyska.48 DM.

Insektsskddning

Skalbaggar
Fauna Germanica, KdJbr E. Reitter, 1982 (Faksimil-
tryck, ursprungligen I 908- 1 9 16). Verlag R. LUbeck. Det
klassiska 5-bandsverket med storleksordningen tvi tu-
sen arter illustrerade med iinnu orivertriiffade ftirgbilder.
Omtryckningen ar tyvarr en ren faksimil, si nomenkla-
turen iir kraftigt ftr6ldrad.

A Field Guide in Colour to Beetles. K. W. Harde & F.

Severa, engelsk bearbetning av P. M. Hammond, 1984.
Ursprungligen pi tyska. I 080 arter iir mycket fint illus-
trerade (teckningar i ftirg) och ledsagas av en kort men
informativ text, diir ganska ofta niirstiende arter be-
skrivs. Vid varje art anges iiven en sifferkod som refere-
rar till det stora verket Die Kdfer Mitteleuropas. Arlur-
valet iir friimst mellaneuropeiskt, men boken fungerar
iindi bra som en inging till den svenska skalbaggs-
faunan.

Die Kcifer Mittel- und Nordwesteuropas Zahradnlk,
1985.64 l?irgplancher. Boken tar upp 900 arter. 300:-.

Skalbaggar i fdrg L. Lyneborg, svensk bearbetning
C.-C. Coulinos, 1979. AWE/Gebers. 475 ganska grovt
tillyxade ftirgbilder. Texten dock informativ.

Kiifer beobachten - bestimmen, Vol. l. J. Trautner
m.fl., 1989. Rikt illustrerad med vackra fiirgfoton och
svartvita teckningar. 261 DKr.

600 Kdfer nach Farbfotos erkannt. F. Sauer, 1993.
Vackra fiirgfotografier. 172 DKr.

Guide des coldoptires d'Europe. G. du Chatenet.
Delachaux et Niestl6. Text pi franska. 56 SF.

The Carabidae of Fennoscandia and Denmark, l-2.
C. H. Lindroth, Fauna Ent. Scand 15, 1985-86. 130 arter
avbildade med ftirgfotografier. Beskrivningar och nyck-
lar till samtliga arter finns i boken. 648 Dkr.

The Buprestidae of Fennoscandia and Denmark. S.

Bilj, Fauna Ent. Scand 1 0, 1982. 24 arter avbildade med
fiirgbilder. Beskrivningar och nycklar till samtliga arter
finns i boken. 170 DKr.

Longhorn Beetles of Fennoscandia and Denmark. S.

Bily & O. Mehl, Fauna Ent Scand 22, 1989. De 83

minst vanliga av omridets 120 linghorningsarter illus-
trerade med vackra fiirgbilder. Beskrivningar och nyck-
lar till samtliga arter finns i boken. 385 DKr .

Fjdrilar
Hiir finns en imponerande uppsjd av b6cker, varav en-
dast ett urval tagits med. Stora och dyra serier (tiickande
Europa, Palaearktis resp. v2irlden) ar daftill under pro-
duktion.

Europas dagfidrilar L. G. Higgins & B. Hargreaves,
svensk bearbetn. B. Dal, 1 983. Bonnier Fakta. Over 400
arter illustrerade tillsammans med text och utbrednings-
kartor pi samma uppslag.

Fjririlar i naturen Europas daglljarilar. Nordeuropa.
B. Dal, 1978. Wahlstrdm & Widstrand. Alla dag-

{iirilsarter nedanfdr !iillkedjan vackert illustrerade. Bo-
ken indelad efter biotoper vilket ftirsvirar den systema-
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tiska 6verblicken. En annan del av samme ftirfattare
tiicker Mellanewopa. 7 7 :-

Nordens dagfiririlar. B. Gullander, 1959. Norstedts.
Frirutom illustrationer till imagines finns ett mindre an-
tal larver och puppor illustrerade.

The BullerJlies of Scandinavia in nature. H. J. Hen-
riksen & I. Kreutzer, 1982. Skandinavisk Bogforlag.
Vackra ftirgfoton av Skandinaviens dag{iirilar, dess ha-
bitat och ofta puppor, larver och iigg. Utbredningskartor.
Stort format. Finns iiven p6 danska (orig.). 470-1275
DKr.

Fjririlar i Sverige. L. Imby. 1989. Rab6n & Sjtigren.
De 322 vanligaste fiZirilsarterna i Sverige aktuellt och
karnfullt presenterade. Bra urval av arter och utmtirkta
ftirgfoton pi samtliga. Ca 250:-.

The Butterflies of Britain & Ireland. J. Thomas & R.

Lewington, 1991. Varje art illustreras med mycket fina
ftirgbilder av imago i olika former, puppa, larv och iigg.
248 DKr.

The moths and butterJlies of Great Britain and
Ireland. Emmet & Heath (eds.), 1976-. Storbritanniens
storfiiirilar i 11 volymer. Alla arter illustrerade i fiirg.
370-650 DKr/vol.

An Illustrated Guide to Butterflies of Brilain and Eu-
rope l, Feltwell & B. Hargreaves. Bida k6nen av river
400 arter dagfi2irilar illustrerade. l7 f.

A Photographic Guide to ButterJlies of Britain and
Europe. P. Sterry, 1995. lllustrerad med 300 1)irgfoton.
7f.

Butterflies and Day-flying moths of Britain and Eu-
rope. M. Chinery 1989. Collins. Mer iin 360 arter dag-

liirilar och 260 arter andra dagflygande storliirilar il-
lustreras med imago, puppa, larv och tigg i 1500 ftirgbil-
der. 9 f (Hft.).

Colour Identification Guide to Moth of the British
Isles. Skinner, 1988. Fina ftirgbilder pi dver 800 arter
svarmare, spinnare, nattflyn och miitare. 650:-1420 DIk.

Nordens svdrmare och spinnare B. Gullander, 1963.
Norstedts. Fdrutom illustrationer till imagines finns ett
mindre antal larver och puppor illustrerade.

The Hawkmoths of the Western Palearctic. A. R. Pitt-
away, 1993. Sviirmarna i Europa (till Ural), Nordafrika
och Mellersta Ostern. Fiirgbilder pi alla 57 arterna samt
pi larver av 40. 55 f.1622 DKt.

Svrirmare och spinnare i Europa och Nordafrika. P.-

C. Rougeot & P. Viette, svensk bearb. B. Gustafsson,
1980. Albert Bonniers. Fdrgfoton pi niistan alla arter.
Beskrivande text och utbredningskartor.

Nordens Ugler. P. Skou, 1991. Apollo Books. Samt-
liga Nordens arter nattflyn och sprdtflyn illustrerade
med ftirgfotografier samt noggranna beskrivningar och
utbredningskartor. I 140: J600 DKr.

Nordens nattJlyn. B. Gullander, 1971. Norstedts. Ft r-
utom illustrationer till imagines flnns ett mindre antal
larver illustrerade. M6nga tindringar av de vetenskapliga
namnen har skett sedan boken gavs ut.

Nordens Mdlere. P. Skou, 1984. Apollo Books. Samt-
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liga Nordens arter mAtare och sikelvingar illustrerade
med fiirgfotografier samt noggranna beskrivningar och
utbredningskartor. (Finns iiven i en engelsk utgAva
1986.) 840:J440 DKr.

The Sesiidae of Fennoscandia and Denmark. M.
Fibiger & N. P. Kristensen, Fauna Ent. Scand 2,1974.
Samtliga22 arter glasvingar i Nordeuropa iir illustrerade
med fiirgbilder. 120 Dk.

Nordeuropas Pyralider E. Palm, 1986. Apollo Books.
Samtliga Nordeuropas arter mitt!iirilar illustrerade med
fiirgfotografier samt noggranna beskrivningar och
utbredningskartor. 440 DKr.

The British Pyralid Moths. A Guide to their ldentifi-
cation B. Goater, 1986. Alla Storbritanniens 208 arter
mott illustrerade. 22:50 0 / 280 DKr.

Nordeuropas Prydvinger E. Palm, 1989. Apollo
Books. Samtliga Nordeuropas arter plattmalar illustre-
rade med fiirgfotografier samt noggranna beskrivningar
och utbredningskartor. 420 DKr.

The British Tortricoid Moth, Vol. 1-2. J. D. Bradley
m.fl.,1973 och 1979. Storbritanniens vecklare och
gnidmalar, illustrerade med ftirgmilningar. 320 + 580
DKI.

The Nepticulidae and Opostegidae of North West Eu-
rope. R. Johansson, E. S. Nielsen, E. J. van Nieukerken
& B. Gustafsson, Fauna Ent. Scand 23:1-2, 1990. Samt-
liga 125 arter dviirgmalar och ogonlockmalar i Nord-
och Mellaneuropa iir illustrerade med fina ftirgbilder.
891 DKr.

The Scytrididae of Northern Europe. B.-4. Bengts-
son, 1984, Fauna Ent. Scand 13, 1984. Samtliga arter
korthuvudmalar i Nordeuropa iir illustrerade med fina
ftirgbilder. 208 DKr.

The Elachistidae of Fennoscandia and Denmark. E.
Traugott-Olsen & E. S. Nielsen, Fauna Ent. Scand 6,

1977.BAda k6nen av samtliga 77 arter griisminerarma-
lar iNordeuropa iir illustrerade med Ilirgbilder. 300 DKr.

Collins Field Guide to Caterpillars of ButterJlies &
Moths in Britain and Europe. D. J. Carter & B. Har-
greaves, 1986 (omtr. 1994). Collins. Larver av mer iin
500 arter storfiiirilar illustrerade, ofta tillsammans med
bild av imago och viirdviixt. Bilderna gmpperade efter
v?irdviixt. 15 f. I 260:-.

Steklar

Getingar, bin och andra steklar i fdrg. H. Anthon,
svensk bearbetning C.-C. Coulinos, 1982. AWE/Gebers.
163 ganska grovt tillyxade ftirgbilder. Texten utft)rlig
och informativ.

Die Wildbienen Baden-LYirttembergs I -2. P.

Westrich, 1990. Ulmer Verlag. Tvi tjocka band: del I
innehiller mycket info. om binas biologi, del2 gir ige-
nom levnadssiitt m.m. fijr de 6ver 500 tyska arterna,
vilka illustreras med fantastiska f?irgfotografier. Morfo-
logiska beskrivningar liksom bestiimningsnycklar sak-
nas dock. Text pi tyska. Ca 100 DM.
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Hummeln. Bestimmen, ansiedeln, vermehren, schilt-
zen. E. von Hagen, 1988 (2:a uppl). Neumann-Neud-
amm. Europas humlearter illustrerade med (lite kantigt)
milade bilder samt fiirgfoton. Dertill en illustrerad be-
st6mningsnyckel. Text pi tyska.

Danske Humlebier og snyltehumler K. Hammer & N.
Holm, Natur og Museum, 1970. Schematiska fiirgbilder
p6 de danska arterna. Diirtill illustrerad nyckel samt be-
skrivningar.

De sociale gedehamse. L.-E. Kruse Pedersen, Natur
og Museum, 1975. Svarwita bilder pA de danska sociala
getingarna. Diirtill illustrerad nyckel.

Bienen und Verwandte. F. Sauer. Innehiller 206 farg-
fotografier pi myror, bin, getingar och eventuellt andra
steklar. Text pi tyska. 143 DKr.

Dryinidae and Embolemidae of Fennoscandia and
Denmark. M. Olmi, Fauna Ent. Scand 30, 1994. Niistan
alla av omridets 35 arter av dessa smi och ofta vinglosa
stritparasiterande gaddsteklar iir illustrerade med ftirg-
bilder. Beskrivningar och nycklar finns ocksA i boken.

Tvdvingar
Myggor och Jlugor i fdrg. H. Anthon, svensk bearbet-
ning C.-C. Coulianos, 1982. AWE/Gebers. 252 ganska

grovt tillyxade ftirgbilder. Texten utfdrlig och informa-
tiv.

Danmarks sviruefluer E. Torp, 1994. Apollo Books.
Danmarks blomflugor illustrerade med bl.a. fiirgfoton
pi samtliga 270 arter samt med beskrivningar och ut-
bredningskartor. 300 DKr.

British HoverJlies. An lllustrated Identification Gui-
de A.E. Stubbs & S. J. Falk, 1983. Beskriver 256 arter
varav 190 iir illustrerade med fina, detaljrika ftirgmil-
ningar. Har aven en rikt illustrerad bestiimningsnyckel.
33:50 f eller 325 DKr.

Colour Guide to HoverJly Larvae. G. E. Rotheray,
1994. 96 llirgfotografier illustrerar ett urval larver av

blomflugor. 20 f.

H opprritv in gar o c h s kinnb a ggar
Grasshoppers and allied insects of Great Britain &
Ireland. J. A. Marshall & E. C. M. Haes, 1990. Harley
Books. I 2 hna ftirgplancher. Beskriver med utftirlig text
alla omrddets 52 arter hopprtitvingar, kackerlackor och
tvestjiirtar. 20 f (hft); 320:- (Inb.).

A Field Guide to the Grasshoppers and Crickets of
Brilain and Northern Europe H. Bellman, 1985. Col-
lins. 78 arter illustrerade med 168 hna fiirgfoton. Illus-
trerade nycklar finns till artema och iiven till dess sing-
liiten. Samma bok finns pi tyska (Heuschrecken, beo-
bachten bestimmen. 1993, ny uppl), di 192 DKr. Atm.
till den ftrsta tyska upplagen h<irde ett kassettband.

Guide des sauterelles, grillons et criquets d'Europe
occidentale. H. Bellmann & G. Luquet, 1995. De-
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lachaux et Niestl6. Mer iin 200 arter griishoppor, syrsor
och virtbitare i Vasteuropa illustreras med 300 fiirg-
foton. Text pi franska. 50 SF/61:50 f (i senare fallet
ink1. den CD - se nedan - som ljudillustrerar alla ar-
tema).

Wanzen. Beobachten - kennenlernen E. Wachmann,
1989. Neumann-Neudamm. 217 arter skinnbaggar iir
presenterade med oftast {ina fiirgfoton. Bestiimnings-
nyckel till familj hnns. Text pa tyska. 183 DKr.

Sldndor
Trollslcindor i Europa. A. Sandhall, 1987. Interpub-
lishing. 325 vackra f?irgfoton <iver arterna i Nord- och
Mellaneuropa. Innehiller en bildbestiimningsnyckel
som 2ir till bra hjelp vid fiiltbestiimnhg.220:-.

The DragonJlies of Europe. R. R. Askew, 1988. Alla
Europas I 1 4 arter avbildade i ftirg. Utftirlig text, illustre-
rade nycklar samt utbredningskartor. 55 f. / 627 DKr.

A Field Guide to the Dragonflies of Britain, Europe
and North Africa. J. d'Aguitar, J.-L. Dommanget & R.
Pr6chac, 1986. Collins. 140 avbildade arter, dock en

aning bleka och diffusa bilder.
Skindor. A. Sandhall, U. Norling & B. W. Svensson,

1977.ICA bokftirlag. l4l vackra flirgfoton av arter ur
alla de grupper som kallas sliindor. Text rtirande identi-
fiering iir mycket knapp eller saknas ofta helt. Serien
omfattar ytterligare sju vackert illustrerade bdcker om
olika insektsgrupper och spindlaq men antalet arter ar
ganska begriinsat.

Dagslcindor i dringvatten. T. Bengtsson & K. Bo-
strdm. 1979. Scandioavian Flyfishing, Almhult. Fiirgfo-
ton och enkla nycklar till de flesta svenska arterna.

MayJlies. Janet Harker, Naturalists' Handbooks 13,

1989. Richmond Publishing. 14 arter dagsliindor illus-
trerade med fiirgbilder. Hiiftet innehiller diirtill dels rena
bildnycklar dels illustrerade traditionella nycklar till de

brittiska arterna, av s6viil imagines som nymfer. Serien
omfattar fler hiiften behandlande olika grupper med va-
rierande illustrationsgrad. De senaste behandlar nyckel-
pigor resp. spyflugor.

Galler och andra angrepp
Galler En frilthandbok om gallbildningar pd vilda och
odlade vcixter. C.-C. Coulianos & I. Holmisen, 1991.
Interpublishing. En utmiirkt bok med 250 mycket bra
fiirgfoton. Dartill finns en lZittanviind bestiimnings-
nyckel omfattande I 100 galler, vilket innebar att nastan
allt man hittar finns med.

The Pocket Encyclopedia of Plant Galls in colour. A.
Darlington & M. J. D. Hirons, 1975. Blandford Press.

Ca. 300 ftirgfoton och -teckningar + en del svartvita. Ej
alls si tackande eller vacker som ftiregiende, men tex-
ten pA behandlade arter kan ibland ge ett komplement.

Skador pd barrtrdd. A. Aronsson m.fl., 1995. Skogs-
styrelsen. En slags bildbestiimningstabeller samt fakta-

t49



Ulf Grirdenfors

beskrivningar av bl.a. insektsangrepp pA barrtriid. Foto-
grafier och milade bilder. 350:-.

Skador och sjukdomar pd trcid G. Hartmann m.fl.,
1989. Bokskogen. En diagnosbok f<ir bl.a. svamp- och
insektsskador pA barr- och l6vtriid.

En bok om skogens h(ilsa E. Annila m.fl., 1988.
Samerka, AB, Helsingfors. Faktarutor och ftirgbilder pi
insektsskador.

Skadegdrare i skogen. H. H. Eidmann & A. Kling-
str6m, 1990 (2:a uppl.). LTs ftirlag. En del teckningar
och fotografier pi de arter som upptriider som skadedjur.

Taschenbuch der Waldinsekten. Grundriss einer ter-
restrischen Bestandes- und Standort-Entomologie. A.
Brauns & H. Mtinden, l99l (4:e uppl.). Gustav Fischer.
I fiirsta hand en textbok som behandlar ca 850 arter men
innehiller ockse en hel del bilder av olika utvecklings-
stadier samt angreppsbilder. Text pi tyska. 82 DM.

Atlas der durch Insekten und Spinnen verursachten
Bciume-und-Strducher beschddigungen. Z. Schnaider,
1976. Panstwowe Vydavnictvo Naukowe. Svartvita bil-
der illustrerar en l6ng rad gnag i barr, blad och ved av
olika insekter och spindeldjur. Brett arturval, dock med
betoning pi skadedjur. Text pi tyska, polska och ryska.

Lj udins p e ln i n gar o c h b e s krivningar
Sensommarljud - syenska grcishoppors och vdrtbitares
s dngl citen. Kasettband. Naturskyddsftirenin gen. I 5 5 :-.

Songs of Swedish Bush-crickets. I. Ahl6n. Inst. ftir
Viltekologi, SLU, Uppsala. Kassettband med de 9 arter
virtbitare som stridulerar L?itena itergivna si som de
l6ter i en ultraljudsdetektor. Latena finns verbalt och vi-
suellt beskrivna i artikeln Ultraljud hos svenska vdrtbi-
tare. I. Ahl6n,198l. Ent. Tidskr. 102:27-41. Kassetten
kostar 75:-.

Grasshoppers qnd allied insects of Great Britain &
Ireland. Kassettband med sdngltiten. 6 f .

Guide sonore des sauterelles, grillons et criquets
d'Europe occidentale. F.-R. Bonnet, 1 995. Delachaux et
Niestl6. CD-skiva med singliiten frin 71 arter grashop-
por, virtbitare och syrsor i Viisteuropa. 22 SF.

Heuschrecken, beobachten, bestimmen. H. Bellman,
1985. Neumann-Neudamm. Kassettinspelning av Mel-
laneuropas hoppriittvingar med bra Ijudkvalitet.

B ioakus tik der europdischen Lau b h euschrec ken. K.
G. Keller, 1988. Oscillogram av <iver 200 arter hopp-
ratvingar i Europa. 240 DKr.

Fotografering
Fotografering av insekter och andra smdkryp. A. Sand-
hall (1973) i boken Smikryp (l:a uppl.).

Photographing Nature. Insects H. Angel, 1975.
Fountain Press. Bra bok om hur man biir sig it ftr att fi
motiven, diiremot handlar den ej om teknik.

Lehrbuch der Kleintierfotogrdfe. H. Pfletschingeq
I 973. Kilda-Verlag. Bra bok, som dven inrymmer en del
teknik. Skriven pa tyska.
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Tack
Ake Sandhall tipsade mig om bokfttrlag pi kontinenten
samt om litteratur om insektsfotografering. Bengt Ehn-
strdm hjtilpte mig med litteratur om bl.a. skogsinsekters
angrepp. Gunnar Sjridin lAnade ut en getingbox ftir av-
ritning. Bjdrn Dal, Oskar Kindvall och Rune Axelsson
stiillde v?ilvilligt illustrationer till mitt ftirfogande.

Summary
Parallels with the development of ornithology is
made: A century ago most ornithology was exe-
cuted with a rifle, and this exercise was often
necessary for the identification. Today, the situa-
tion is quite different and there are plenty ofhigh
quality field identification guides. Bird-watching
is now also a widespread activity. A similar deve-
lopment may be possible for the entomology,
although we can never do completely without
classical collectings. Material for taxonomic revi-
sions will always be needed and many species will
probably never be possible to identiff in the field.
Insect-watching can be focused on just seeing as

many species as possible, but can also include in-
ventories, studies of behaviour, migration, photo-
graphing, painting, etc. A review ofdifferent acti-
vities as well as useful equipment and literature
accurate for field identification is presented.


