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Sakta men säkert börjar begreppet rödlista smyga
sig in i det allmänna medvetandet. I vissa kretsar
måste man ännu förklara saken mer i detalj för att
undvika missförstånd - det kundeju faktiskt vara
fråga om något slags åsiktsregistrering på vän-
sterkanten - men det räcker vanligen med att
säga rödlistade arter för att någorlunda bildade
människor skall förstå vad som avses. Det är en
bra början. Förr hette det hotlista, och vad den
förtecknade sade sig självt, med vittgående miss-
förstånd som följd. En rödlista är en objektiv
sammanställning av fäkta om ett antal djur- och
växtarter som av olika anledningar är försvunna
eller på tillbakagång inom ett land eller annat
område. Huruvida dessa trender är att betrakta
som problem, vilket de förvisso otla är, kan i
princip endast avgöras art för art. Denna process,
som i grund och botten handlar om värderingar,
är ogörlig utan en gedigen rödlista. I Sverige
finns nu en av världens bästa.

Den rödlista som ArtDatabanken under Ulf
Gärdenfors ledning nu har publicerat skiljer sig
avsevärt från tidigare utgåvor. För första gången
omfattar den samtliga bedömda organismgrup-
per, allt från kärlväxter och däggdjur till sjö-
gurkor, inalles 4 120 arter, av vilka ungefär hälf-
ten är insekter, som vanligt med klar tonvikt på
skalbaggar (l 123 rödlistade). Av landets totalt
58 000 kända arter har 34 procent varit föremål
för bedömning, och den enskilt största vita fläck-
en finns som väntat bland steklarna. där endast 8
procent av de ca 9 000 arterna är bedömda enligt
rödlistans kriterier. Också inom den stora grup-
pen tvåvingar (ca 6 000 arter i Sverige) återstår
det mesta att göra, men den ambitiösa behand-
lingen av grupper som blomflugor, harkrankar,
bromsar och vapenflugor antyder att ingenting är
omöjligt.

Till nyheterna hör även förändrade kriterier
och kategorier för rödlistningen. Det gamla sys-
temet med kategorierna 0 (försvunnen), I (akut
hotad), 2 (sårbar), 3 (sällsynt) samt 4 (hänsyns-
krävande) har övergivits helt till förmån för de
nya kategorier som på senare år har utarbetats av
IUCN. De sju nya nivåerna, som sträcker sig från
EX (globalt utdöd) till DD (kunskapsbrist), är på
många sätt fullödigare än de gamla, och inte
minst ger de bättre möjligheter till jämförelser
länder och regioner emellan. Vidare specifieras i
många fall även de kriterier som ligger till gund
för artens placering i en viss kategori. Anledning-
en till att barskogsfjällflyet (Xestict sicera) har
hamnat i kategorin VU (sårbar) framgår således
av koden A1c,Bl+2abcd, ur vilken man med
hjälp av rödlistans kodnyckel kan utläsa en hel
del om artens populationsminskning och kryrn-
pande utbrednin gsområde.

För den som har tillgång till Internet finns se-
dan ytterligare information på ArtDatabankens
hemsida. Detta är ett utmärkt system som medger
uppdatering av listan och fortlöpande publice-
ring av nya artfäktablad. Själv surfade jag omgå-
ende in i den väldiga databasen för att få reda på
varför jordlöparen Elaplru,s uliginosus nu har
gjort entrd på rödlistan. Något artfaktablad fanns
ännu inte, bara en kortfattad upplysning om att
djuret har gått starkt tillbaka under det senaste
halvseklet. Av den tryckta rödlistan framgår att
arten, som fordom var känd liån hela landet, nu
endast finns kvar i sju län. I alla övriga län är den
klassad som utdöd. Till min förtjusning upptäck-
er jag här ett fel. Elaphrus uliginosu.s står som
utdöd i Stockholms län, men jag tog den så sent
som i fjol här på Runmarö. Belåtet lutar jag mig
tillbaka i stolen och tänker att det var som fan.

Vi är nu inne på det som jag tror är en av de
riktigt stora fördelarna med listor av det här sla-
get. De gör samlandet intressantare och menings-
fullare än förut. och de stimulerar till ett ökat flö-
de av information mellan amatörer och naturvår-
dare. Rödlistade arter är kort sagt roligare att hit-
ta än andra. och att hitta de förmodat utdöda är
roligast av allt. I och med redovisningen av arter-
nas förekomst län för län öppnar den nya rödlis-
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tan för i det närmaste obegränsade möjligheter
att göra fynd av det här slaget. Den praktfulla,
vedlevande blomflugan Chalcosyrphus piger
var inte känd från Mellansverige sedan Zetter-
stedts tid förrän jag håvade den här på ön i som-
ras - som sagt, man mår som en prins när man
kan göra egna krumelurer i marginalen. Och om
vi amatörer bara skärper oss och verkligen rap-
porterar våra fynd kan vi skapa den databank
som naturvården behöveq på sikt kanske även

med detaljerade utbredningskartor på nätet.
Nu vore det väl måirkligt om jag inte också

hade en del invändningar. Och visst harjag det,

men hur noga jag än lusläser boken blir de inte
annat än marginella. Klassificeringen av de na-

turtyper i vilka respektive arter förekommer
tycks mig något grov och tyvärr som giord för ej

sällan vilseledande statistik av typen "x antal ar-

ter hotas av skogsbruket". Djur som ännu dröjer
sig kvar i slottsparker, all6er, trädgårdar och lik-
nande biotoper sprids i listan ut över naturtyper-
na skogar, jordbruksmark och urbana miljöer på

ett sätt som jag inte riktigt förstår meningen
med, och möjligen är det så att just den kolum-
nen bör göras mer detaljerad eller helt enkelt
slopas med hänvisning till utförliga faktablad på

nätet. Annars vill jag gärna påpeka att den nya
rödlistan inte blir lika lätt att missbruka i reto-
riska sammanhang som de tidigare. Domedags-
basunerna har inte heller liudit som förr i sam-

band med publiceringen, möjligen på grund av

att ArtDatabanken denna gång har undvikit de

nakna och lika hotfulla som outgrundliga siff-
rorna och istället styrt det mediala intresset mot
mer begripliga resonemang om situationen för
vissa organismgrupper, däribland dyngbaggar
och bin.

Direkt irriterad blir jag av alla fåniga svenska
namn. Vill man framstå som seriös bör man av-

hålla sig från att hitta på namn som glansbakig
veddyngmygga. Och hur skall man kunna uttala
och dessutom komma ihåg alvarmalörtögon-
lappmal, siamesisk tvillingdystermal och dub-
belpunkterad slankstarrminerarmal? Om j ag har
förstått saken rätt är detta en eftergift åt dem som
är allergiska mot latin. Jag betvivlar att effekten
blir den avsedda.

För den ordinäre naturvårdsbyråLkraten är bo-
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ken givetvis oundgänglig. Han kanske inte som
den maniske samlaren märker av dess rena un-
derhållningsvärde, men han kommer att ha stor
nytta av den i naturskyddsärenden av skilda
slag. Förhoppningsvis kan den bidra till att fler
kommuner och länsstyrelser finner det värt att
inventera insektsfaunan i särskilt intressanta
områden, och låt oss hoppas att också en och
annan biologilärare sätter den i händerna på

ungdomar som visar fallenhet för entomologi.
För till syvende och sist är det på amatöramlarna
det hänger. Även bland de mer än 200 experter
som har varit direkt inblandade i rödlistans till-
komst finns många amatörer, och bland upp-
giftslämnarna är de alldeles säkert i majoritet.

Inte minst av den anledningen bör man ta på

största allvar det förslag som fiamställs i rödlis-
tans fylliga inledning, rörande tillkomsten av en

svensk nationalfauna, det vill säga ett bokverk
som i komplett skick skall göra det möjligt att
artbestämma samtliga i landet förekommande
arter. lngenting främjar samlandet som god be-
stämningslitteratur. Ett gott exempel är den

blomfluge-boom som pågår i hela Europa,
mycket tack vare att det på korl tid kom ett antal
bra böcker. Av samma anledning tror jag att
Rödlistade arter i Sverige 2000 kommer att föra
mycket gott med sig.

Nå, men hur står det då till med den svenska
insektsfaunan? Nzirmar vi oss avgrunden, eller?
Tja, det där är inte helt lätt att utläsa av rödlistan,
och det är väl heller inte avsikten. Att vissa arter
försvinner är ett stort problem, att andra gör
sammalunda är inget problem alls. Bland de i
Sverige utdöda arterna förtecknas fortfarande
sådana som vi medvetet har utrotat och fiir allt i
världen inte vill ha tillbaks. Andra torde vara på
reträtt på grund av orsaker som inte har med
människan att göra. Faunan tir dynamisk. I ett
globalt perspektiv är situationen gynnsam, defi-
nitivt inte hopplös, men det hindrar inte att jag
till fullo instämmer i rödlistans skrivningar om
oroväckande fragmentering av populationer, ett
allt torftigarejordbrukslandskap och att den an-

nalkande ålderssvackan i våra skogar är ett olöst
bekymmer.
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