
Tips till skalbaggssamlare

TOR―ERIK LEILER

I Handledning fOr insektssanllare har prof.

Cari H.Lindroth beskrivit olika metoder fё r in‐

samling, preparation, fOrvaring m.m. av insek‐

ter. Ha■ et innchaner en mangd goda uppslag
aven f6r erfarna insektssamlarc, men det ar i

brsta hand avsctt som町 1lpreda n5r den entusi‐

astiske nybё ttaren, den presumtivc cntomolo―
gen. Variationsbredden hos insekterna har na―

turligtvis utgiort den stё rsta svarighCtcn■ 5r R5r―

fattaren nar det gallt att vaua ut,vad som skulle

tagas med i ha■ et ener inte. En fё rutsattning fOr

handledningens tillkomst var ju att dcn skune

kunna erttudas ungdom och nybё ttarC till ett

ёverkonlligt pris.Denna artikel ar i f6rsta hand

avsedd fё r skalbaggssamlare.

Grundat pa positiv och negativ erfarcnhet ut―

vecklar varic entOmO10g under arens lopp sitt

cgct satt att sё ka biotoper,att sanlla,registrcra

och preparera ut6ver vad man kan l,sa sig till.

Som entomolog med huvudintresse fOr i tr,le―

vande skalbaggsarter och deras utvecklingssta‐

dier harjag under ett kvarts sekel haft f6rmanen

att ofta fa samarbeta med vannen dr Thurc Palin.

I olika situationer har han valvilligt delat med sig

av ett langt livs erfarcnheter.Under rninga resor

tin sydeurOpa och angransade omradcn har vi

exkurerat i de mest skilda nliliё er pa hёr_eHer
synavstind frin varandra inen efteritlikval kun_

nat konstatera att vi funnit pafallandc manga
olika arter.Undcr influcns av olika referensmo‐

dcncr i ttarnan har vi uppenbarligen skilda ma―

ner att arbeta ener med andra ord,den entomolo―

giska nasan styr oss mer eller nlindrc under‐

medvetet till olika undersёkningsottekt.
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Konlmentarer till utrustningen: En i bottncn

vitmalad alunliniumbricka mcd starkt sluttande

kant att anvinda vid vittiande av sallgOds fbrva‐

Insanllingsutrustning

En utlandsresa kan bli aktucH incd kort varsel

och min normalpackning pa utresan farinte vaga

mer an 16 kg.Pi ctt kort harjag den cntomolo―

giska utrustningen fё rtecknad pl ena sidan och
kl五der,toalettsaker ctc.pl den andra. Fё rutom

att fёrteckningen underlattar packandet, mot‐

verkar den onё dig nervositet ёvcr att ha glё mt
nagot.助alvfallet maste den modineras efter br‐

utscdda samlingsm● ligheter,arstid m.m.

Entomologutrustning 16r utrikes myg

Karta

Anteckningsbok
Pennor,Blyerts

Axeiviska
Bag o.Natbag
El―lampa m.siadd
Pannlampa m batteri

Termometer
Extra glasёgon

Solgiasё gon
BHcka
Paraply

Nathav f6r akvarium

Kratta rned spade

Extra kniv o Yxa

sall。 .sallpasar

Havar。 .Fangstskalar

Plastduk o ―pasar

Segeldukshink

Exhaustor
lttektiOnsspruta

Borste o.Pensel
Pincetter o.Lupp

Pannlupp
Tap o Sn6ren
Etylacetat

Caris 16sning

ROrhallare

Prep.samiarnbr

Rena rё r,Stora r6r

Rё r fёr puppor

Stora o Sma askar

Bomul o.Plaster
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ras i resvaskans lock dar den,ven fungerar som

skydd fё r ёvrigt innchan. En 60-75 W enampa
mcd ett par mctcr siadd och en kontakt med
olka uttag ar Ofta nё dvandig Som komplemcnt
till inbyggd ener svaglysandc armatur vid kvalls_

tinllnarnas sillgodsgenomging. Den oumbhrliga

luppen och ttadcrpincctten fё rvaras i hё gerrlc_

kan ねsta vid lamplig kCtta PlaStduken br
Vitttning av singods i ttilt bё r vara av vavplast

vars nagot strava yta ar att fё redraga i synncrhct

i fuktigt vidcr. En hav for akvarieisk ttr latt att

ha i axelvaskan och praktisk att finga vattcn‐

baggar mcd Smanaskorna med etylacetat och
Cal・ls 16sning(alkoh01ノ 96%ノ 34,formalin/40%′
12,etylacctat 4,aqua dcst.50)ar fbrscdda mcd

droppkork som undcr Лygresan bytes ut mot
vanlig kOrk. R6rhallarcn att ぬsta framtin pa
l市rcmmcn ar sydd av veckade mattband jhmte
bakstyckc med tunnel och lika stort 6vel・ fans―

lock av kraftigt tyg. Dcn rymmcr 10 st glasrё r

7× 1,5 cm宙 lka kan brdelas pa bbande shtt:2
r6r till lノ 3 fyllda med CaHs 16sning,3 rena
tomma rё r brlcvandc ttur OCh 5 rё r prcparcra―

dc mcd etylacetat. R6rcn mcd Caris 16sning
marks pl kOrken mcd Cl,C2osv.,rё rCn fё r

lcvandc material med A,B,C osv.och ёVriga
sanllarr6r incd k6pta gumincradc nummerctikct‐

ter.

I sthHct f6r dcn ganlla skrapiga mctodcn med

sagspan,vari smabaggar ibland intc kundc ater―

■nnas, prcparcrar jag sanllarrё ren f6re avresan

salunda En bit vitt hushillspapper viks flera
gingcr till ctt ca l,5 cm brett band,vilket runas

harttill cn lagom stor propp som pressas nerinot

rё rets bottcn.Proppcn fuktas lncd 5 droppar vat―

tcn och inattas darcftcr incd ctylacctat,dock inte

sa rnycket att kondcns bndas i r6rct.Dcnna pre―

parcHng brukar racka ,vcn i varmt vadcr. En

litcn rcscrv av ctylacctat bё r inga i faltutrust―

ningen bl.a.till ittcktiOnssprutan f6r att taga dё d
pa stora insekter.

Som komplcmcnt till samlarrё rcn harjag mcd
ctt par stё rrc prcparatr6r 10× 3 cm vilka marks
mcd 01,02 osv.Likasa ingar cn ask mcd smarё r

av olika kaⅡ bcr for puppor. Dcssa rё r har i

fё rvag inuti kl,tts lncd ctt par iagcr hushanspap―

per och f6rslutits mcd bomuH. En av f6rutsatt_

ningarna fё r lyckade klickningar ar just att
puppan ar omgivcn av ctt lagcr absorberande

matcrial.. .ju stё rrc puppaju tiockare pappcrs‐

lagcr.Pappcrct kan fuktas och omformas om sa

crfordras De 3-4 medfё rda pasarna avsedda fё r

si‖gods ar sydda av bilcn pa vita kasscrade

nylons● ortOr.Nylontyg har brdclcn att intc
absorbcra fukt som bomu‖ styg. Pasarna skall

vara rynlliga, si att det gar latt att sc om nagra

smattur krupit upp pa vaggarna.

Sortering av dagens fingst

Frampl kvhlskvistcn ska‖  dagens skё rd be―

handlas med brtur br lcvande ttur i hCmfOrda
grcnbitar, svampar och sangods. Gcnom att

undersё ka cn dcl av dct hcmfё rda materialct

fё rsё kcr inan att tll viss imago sakcrstaHa dcss

iarvcr och puppor,varcftcr cxemplar konscrvc―

ras i Caris 16sning och isolcras fё r klackning.

Kllckpinnarna som hcllrc b6r fё rvaras fbr torrt

an for fuktigt, kan ibland lampligen runas in i

tidningspapperdatrycksvartan inotverkarmё gcl―

bildning. I fraga om klackningsmatcrial ar det

sardclcs viktigt mcd noggrann markning Och
datering av r6r, burkar, grenbitar ctc  vilka

svarar rnOt utfё rliga anteckningar i dagbOkcn.

Nar inan skaⅡ vittia Sangodset ёppnas piscn

fOrsiktigt och insidorna synas noga cfter upp―

krupna sma trё ga artcr sisom E″″′′″′/1″0″ ,

7r14′力′frs, rra(・ ヵソp力′ο′Irs ochノ4(.α ′′′s, vilka lit―

tast antraffras pa dctta satt. Dc ar hopkrupna i

sallgodset nastan omaliga att uppticka.Om sall_

godsct inneha‖ cr sma ёmtiliga artcr som ptilii―
der,psclaphider,scydmaenidcr,b6r de fё rvaras

separati mlrkta smarё r Det har alltid bJudit mig

emot att i synncrhct i exo● sk mi」ё ёverlimna
den spannande gCnomgingen av sangods till cn
Berlesc― apparat; cn forutshttning ar dock bra

buS,pannlupp och ev.cxhaustor.
Sedan dagcns rOr i rё rhinarcn byttS ut mot

nya ska‖ de preparcras fё r langtidsfё rvaring. I

vanliga fan har jag bara ttur fl・ an cn lokal i ett

r6r,Incn om dct blir ont onl rё r kan naturligtvis

街ur frin 01ika platscr― markta och atskilda mcd
pappcrsproppar― staplas i rё ren. En propp av
fuktat hushanspappCr och nagra droppar etyl―
acetat brcs al■ id ncd ёvcr tturCn,scdan dcお r―

setts lncd cn iapp mcd uppgift om plats,tid och

pa baksidan rёrcts nummcr. Om fOrvixling ar
utesluten kan iarvcr frin skilda lokalcr fё rvaras i

samma rё r med Caris 16sning.Detta skall di
framga av r6rnummcrmarkcring i dagbokcns in‐
gress och av anteckningar. F6r att skydda lar―

verna hr dct fё rdelaktigt att upphava skvalpan―

det i rё ret med en pappcrstuss   . smilarvcr
fastnar l,tti bomull.               ‐



Ovcrst i dagbokens marginal inramar jag da―
gens rubrik,t.ex.
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Landets namn anges med bokstivcr cnligt bi―

larnas internationcna natiOnalitctsbctcckning,en

mctod somjag bёttade med rcdan 1959.Provins―

namn ar dct mera shnan nё dvindigt att angc

utrikcs,di staden ener turistorten ar kand.Dar―

emot kan dct vara bra att prcciscra platsen med

by― cllcr■ odnamn, vadcrstreck och httd ёVCr

havct. Pallns satt att skriva veckodagsfё rkort―

ning framf6r datum kan reko■llncndcras. I nc‐

dersta radcn anges numrcn pa dc rё r som kom‐
mit till anvindning.

Dagens antcckningar bё ttar med uppgift pa
tcmpcratur,helst vid samma tidpunkt dag efter

dag, och cn kort bcskrivning av vidrct. I)arpa

fё jcr cn bcskrivning av dagcns cxkursionsplats

och dess natur i stort.Under resp.r6rs numiner

antccknas scdan narmarc hur skalbaggarna in―

sanllats, t.cx salining av sur 16vfё rna i alkarr

samt namn pa intrcssanta artcr. Har insekterna

insanllats gcnom siaghavning brukar jag ange
namnen pa domincrandc vaxtancr, vilket kan
vara bra att vcta vid besthmningen av Lο ″g′′α″―

s〃s,ン4ρ′ο″etc.Sarskilt noga arjag mcd anteck―

ningarna om fё rckommandc vcdinscktcr och
dess fёrstadicr, tradsiag OCh dcss status. Efter

hand kompletteras anteckningama lncd data om

klickningar m.m. Dct kan inte tillrackligt ofta

framhallas att en noggrannt fё rd dagbok ar lika

bctydclscfl11l som insektssamlingen;den skallju

framdclcs kunna lamna upplySningar om da ak_

tuena artcr och utg6ra sanllingcns ryggrad.

Kvlllcn innan jag tar itu med preparering av

街urCn i Ctt rё r,tё mmcr jag ut innchallet och
rengё r diurCn Om sa crfordras,skiber fran oint_

ressanta individ och f6rdclar resten artvis ener

efter storlck i nagra rё r mcd fuktad pappers―
prOpp encr sma glasburkar incd 4-5 1ager fuktat

laskpappCr i bottnen, plus nagra droppar ctyl‐

acctat. Finns bland de frinskilda tturCn manga

cx.av ntton art som jag framdelcs kan tankas
Viba ha tillging till,16rvaras dc i paskrivna pap―

pcrsrullar mcd bomunsproppar i andarna. I
fraga onl utlandskt material sparas ёverloppsex‐

emplarcn till nagon intresserad.
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Preparering av larver

Larverna prepareras i fёuande 4-stegs skala:
96,多 alkohol,ren alkohol,50,ら rcn alkohol och

50%xy16n,xy16n.Efter ett dygn i vattc vitSka

skan larvcrna torka langsamt. De monteras pa

uppklistringslapp cncr trekant tillsamlnans med

data och om mttligtimago.

ルlontering av skalbaggar

FёbandC hCnl』 orda VCrktyg(Fig l)anVands
vid monteringen:Vansterhandens klassiska fast―

haHningSVCrktyg, hargaffcin A,g6rs av en grov

巧adcrs pcnna,pa vilkcn nara den ihaliga spctscn

ett snitt gё rs pa tva rnotsatta sidor sa att tvennc

lika nabbar bildas. Pa dessa avskars ttalva top―

parna och i snittet skars ett litct jack CIcnom

lirnning och surning incd sytrad 7-101nm upp pa

pennan flxeras ett grovt och starkt harstra,som

darefter llggs i topparnas urnypningar, spanns

och fastlimmas pa dcn motsatta sidan Om pcn‐
nan skars av med 01ika ttupa snitt kan man pl

den grundare skurna sidan komina ninnare
smattur med harstrit En liknande tradgaffel B

mcd fln nylontrad och avsedd fё r lite stё rre diur

gё rs av ett avskurct pcnselskaft,vari tva grova,

avnupna och i spctsarna tillplattadc inscktsnalar

kё rs in litc konvcrgcrandc.I dc tillplattadc spct―

sarna gё rs jack fё r traden som rlxeras pa ovan

beskHvet satt. Genom att lagga en lagom brcd
t● premsa runt tradcn mcd klstcrsidorna mot

varandra och asta rcmsans ncdcrdcl pa skaftct

C,饉r man m● lighet att halla fast kuuriga

nyckelpigor rn.m.utan att de kan krypa ur grep―

pet bakat.

H6gerhandcns frimsta montcringsvcrktyg ar

en avklippt och bad spCtsanda av cn inscktsnal,

inkёrd i ctt avskuret penselskaft D.Ett gott tips

ar att gё ra ctt hal i skaftet med den spctsiga

andcn och scdan platta ut dcn avklippta innan
den k6rs in i halct Hirigenonl undviks att nalen

snurrar runt i halet. Det ar bra att ha nagra lik_

nande verktyg med olika grova nalar och ba‐
ningar samt mcd ombad Spcts br gcnitalopcra―

tioner och dylikt E Genom att platta ut en bttd,i

blda andarna avklippt nallitc langrc i cna andcn,

饉r man ctt bra vcrktyg att lyfta smadJur mcd

sedan det fuktats F.[り うlVa spetscn g6rs tudclad
br att halla f・ ast med.Pa samtliga skaft mcd bttd

nal harjag ncrtill〔jort en litcn urgrё pning fёr att

kunna khnna nhr jag haner det ratt. En liten
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Fig I Prepareringsvcrktyg for skalbaggssanllare ―A Hargamel_B Tradgaffcl― C Hargaffel for kullriga

skalbaggar― D Bttd preparcringsnal― E BoJd prcpareringsnal mcd spetskrok― F Plattad prcpareringsnal― G
Skalpcl― H Nalgaffel

Equipment for rnounting beetles

skalpell G kan dct bli av cn grov utplattad nil

cftcr slipning. SIutligcn ctt praktiskt verktyg H

spccicllt avsctt att hana fast ctiketter med vid

utskrift bestlendc av tvi avklippta grova nalar

fastsatta i ctt pensclskaft,nalgaffeln.

Alltfё r ofta scr man i insektssamlingar att na―

ladc inscktcr skadats sa att antcnncr,vingar och

bcn ligger pa ladans bottcn Ocrsattliga exemplar

rensas ideligen bort,da dc salunda fё rlorat sitt

vctcnskapliga vardc _ intc nё dvandigtVis pa
grund av skadediurSangrepp utan darf6r att dc

blivit sprёda av aldcr och saknat erfordcrligt

skydd.助,lv mOnterarjag nastan alla skalbaggar

pa papplappar. 。 .undantagna ar bara stora och

klumpiga arter som L″ (.α ″″s,0,Cr′s,DI・ rお (.″ s

ctc.Fё r att ko■llna fran bcrocndct av kё pta upp‐

klist五 ngslappar gёrjag dem可 五lV av vit homogen

clfcnbenskartong Dcn s.k.bokbindarkartongen
har ctt''fuskskikt''menan vit 6vcr― och undersi―

da och haner ei fargCn.Elfcnbenskanong 160 g
lampar sig Val,spec br mcdclstora ttur.Kar‐
tongcn skars i striinlor 8, 14, 17,24, 30 och 40

mm breda,de flesta 8 och 14■ lin.Till dc senare

rackcr 120 g kartong utmarkt. Av 8 mm, dcn
mcst anvinda, klipps nagra dm upp i 3 6 mm
brcda bitar som fё rvaras ёvcrskldligt i en flat―

bottnad ask.Metoden har dcn fё rdelen att brcd―

dcn kan vaHeras och anpassas till cxcmpclvis

smala kortvingar och brcda nyckclpigor.

Dc ncsta skalbaggarna hr sma och dc rnonteras

undcr prcparcrings■likroskop pl cn 5 cm rund

korkplatta, klう dd med tunt tyg fё r att hindra

街urCn att glida. Samma syfte har nagra。 lika

stora gropar i plattan.Vid montcring av svarbes_

thmbara artcr,spcc.staphylinidcr villjag rekom―

mendera envar att preparcra fram genitalia och

klistra upp dcm jhmte sista bakkroppslcden pa

lappen vid skalbaggen encr att atminstone lossa

det sista scgmentet och darcftcr ater klistra fast

det pa plats. Detta undcrlattar scnarc bcstim―

ningen av artcr som inte gar att bcstamina sakert

utan tillgang till gcnitalorgancn.Fё r att undvika

dct fruktadc nlissё dct att aedcagus undcr prepa―

rationsarbetet spratter ivag fё r alltid,brukarjag i

sthnct fёr vattcn som avdunstar fbr snabbt,lagga

bakkroppsspetsen i litc saliv. Ett undcrlattandc



satt att preparera myckct sma ttur sOm ptiliider

ar attilta litc klister torka in pa lappen och strax

darefter montera kraket pa samma plats i lite
vatten som snabbt fbrsvinner.

Vid inontering av stё rre skalbaggar,t.ex.〃α″―

ρarr/s,彙istes baggen■ led en strang RX lim llngs

undersidan,varcftcr antenner och tarser klistras

fast pa lappcn. Pa sanlma satt behandlas stora

skalbaggar som Ca″ αι′s, vilka dock fё rst rnon―

terats och fitt torka pl en glasskiva 16r att kom―

ma fran spanningar. Som fOrstarkning under
uppklistringsiappar“ r stora ttur limmas langs

mitten en kraftig pappremsa varigenom nalen

sticks. I samband med att stora skalbaggar och

iarver lilnmas fast vid sin iapp kan de rlxeras

yttcrligare genonl att rlna insektsnalar undcrifran

fёrs genom lappen och in i tturet,Varefter 6ver―

delen av nalarna bits av.

Etikettering

Fragan om fyndortsetikettemas utformning
har under senare ar aktualiserats i samband med

databehandling av entomologiskt material. Ex‐

perter har skapat etiketter rned 5 rader pa upp till

24 boksthver och siffror i varie rad,koordinatsy―

stem som hanvisar till mycket begransade om―
radcn, ''exempelvis skalbaggar i ett visst trad''

osv. Mcn vem vill blottstana en raritet i en si

ёmtilig biotop som ctt innanmurket trad och
va」ёr?Etiketterna ar dubbclt sa langa, 16 min,

som monteringsiapparna fё r nertalet skalbag‐

gar. Detta medfё r inte bara att sanllingen ser

estetiskt otymplig ut,utan ocksi att den kraver

dubbelt si stort utrymme.Gar merparten av
vara entom。 loger, amatё rerna, Ined pa denna
ckonomiska uppoffring?

Scdan manga ar gё rjag mina etiketter pa bl―

jandc satt.Nar ett宙 sst material arぬ rdigmonte―

rat,raknar jag antalct nalar fran varie 10kal fOr

att fi franl en ungearlig gemensanl namnare rned

tankc pa det erforderliga antalet koplor av ut‐

skriften Skall ett stort antal ttur frin samma dag

och plats etiketteras,kan samtliga uppgifter skri‐
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vas ut vilket kanske tarvar en 4‐ radig etikett.En

2‐ ener 3-radig etikett avsedd f6r handskrivct

datum pa baksidan ar daremOt iampligarc fOr

enstaka fynd cller br platser dit man beraknar

att aterk。 .lina.Etiketterna skrivs ut pa maskin i

6 kolumner pa A4 ark varvid ungeぬ r lika langa

uppgifter,hё gst 14 bokstaver,paras in i sanlina

kolumn.Extra radavstand menan raderna hrinte
nёdvandigt,men en tom plats att sticka nalen i

bё r sparas i nlitten nara den hё gra kantcn

GR Korfu
STRINILAS
9.11 1975

T‐E Lciler

Jag brukar berakna 20 st 3‐ radiga c‖er i5 st 4-

radiga ctiketter pr kolumn som vidstaende ex_

cmpel, da 5 kopior ger 75 st STRINILAS―
ctiketter. Arket med utskriften avfotografcras

och 16rminskas c. 3 ganger vid kopieringcn, sa

att vatte c● kett blir hё gst 10 mm ling.Mctodcn
ar enke1 0ch billig,isynncrhet om man kan gё ra

kopiorna可 ,lV.Den ger ocksi manga variations―

mttligheter till kompletteringsetiketter somi Sil―

lad ur graskompOSt,Klackt ur.… Kom ihag att

det pa de ant vanligare plastadc kopiornas
baksida inte gar att skriva datum mcd blyerts,

men min tuschpenna Caste‖ TG O,13 klarar dct

fёrstis.Etikctter avscdda fOr olika lokaler hem‐

mavid,liksom andra sthncn som brukar besё kas,

fёrvaras i med pappremsor inrutade cigarcigar‐

rettaskar.

Pa arbetsbordet till hё ger star en behallarc for

insektsnalar nr o,3 och 5 samt en ekkloss med

tva hal fbr att flxcra avstandet fbr uppklistrings‐

lapp och fyndortsctikctt pa nalen.Dar star aven

tre genomskinliga r11lnburkar,en ined rent vatten

och tva med Modocon klister16sning. Om klist―

rct blir br 10Ckt genom avdunstning,ar det
nanlligen praktiskt att ha en extra burk till
hands.

Ja,sa harjag serverat rnina arbctsvanor och‐

verktyg och hoppas att de skall bli till hi'lp och

gc uppslag till fё rbattringar.


