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Bandepelaren ett nytt viktigt hjnlpmedel vid
biologieka iakttageleer

I dessa dagar, da bandspetaren blir alllmer popular, ir det kanske pl sin plals
att i en notis berdra ett omrede, dir den hittitls tagits i bruli i alltfiir ringa omfattninS.
nimligen som medhjilpare vid biologiska obseryalioner i falt. Hertiu Hmpar si8
nemligen den batteridrivna bandspelaren utomordentli8t.

Hittills har vid sAdana studier, dA ej filminspelning ulftirts, anteckningsboken
kompletterad med minnet fa1l sta f6r registreringen. Minnet bar som bekant sin
begrensning och er ej alltid fuUt lillfdrlitligt. Anteckningsboken er bra, men har ett
par yisentliga n&ckdelar. Dels hinner man ej skriva ned allt lad man skulle onskat rid
ett snabbt skeende, dels mesle man ta 6gonen frin studieobjektet medan man skriver.
Bida dessa nackdelar faller t ort \id antendandet ar bandspelaren. Det talade ordet
ir snabbt och hindrar ej samtidig, fortliipande obserlation. Samtidigt fir man all-
deles aulomatiskt ett tidsschema 'inbyggt" f6r helx skeendet. Finns speciella ljud,
frambringade av studieobjektel, si kommer dessa med, etminstone om man har en
limplig f6rstirkare lill mikrofonen.

Fiirutom iid de direkta iakllagelserna Iempar si8 bandspelaren utomordentli8t
till intalande ar en dagbok 16r t.er. en forskningsresa. Bekvimare och snabbare fir
man pa detta sett en fyllig skildring av crfarenheter och upplevelser. Man kan seder-
mera i mAn al'behol. i lugn och ro allvssna och 6verf6ra viktiga delar av upplag-
ningen till msskinsk ven text.

Bror Hqnson

Nigra anteckningar om skalbaggar frin en resa
i SmAland och Skine 19-24 april 1964

Under en resa i Smiland och Skene som ftirfattarna gjorde i april 1961 nolerades
cn del f-'-nd av skalbaggar, vilka kan vara virda alt publicera. Silunda konstaterades
bl.a. en del arter frin tradslag, fren vilka de tidigare ej rar kinda.

Kldckningar ur brakoed Rhafin|],s ttangula

Tetrops praeusla L-
Yid unders6kning av brakved (Fig. f) vid Horns6 den 20 april pltraffades i topp-

kvistar larver av som det vid kHckningen visade sig Tetrops ptacusta. Denna art
anges i Thure Palms , HolzkAfer II' fremst leva i lorra ldvtridskristar- AngrepPetr
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