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Ar insekter intressanta vid naturresursinventeringar?
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During the last few years a great number of regional and local nature surveys have been
undertaken in Sweden and other Nordic countries. The aim is to characterize the flora and
fauna in certain areas, to find areas and/or species of special value and in need of
protection. Although insects for several reasons are ofinterest for such purposes, they are
seldom used in such surveys mainly because of the diversity and species richness of most
insect faunas, which makes them difficult to collect, sample and identify. For practical and
economical reasons no survey can record the total insect fauna, but valuable information
can be obtained by concentrating the efforts to a few insect taxa that are known to be
characteristic for or dominating in the nature or formation type under survey. The selection
of taxa, planning of field work and evaluation of recorded material should be made by
entomologists, both professionals and amateurs. Such specialists are to be found in local
entomological societies, which should play an important part in advising and helping local
and regional authorities to get a better understanding of the faunas in surveyed areas.
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Dcn nordiska naturen har aldrig varit fё rcmal
fё r si manga inventeringar som nu. Man har
insctt att manga omradcn och naturtyper blir

antmer trangda och hotade av olika typcr av

cxploatcring. Dcn s.k.biociddebatt,som vi haft

scdan bё r」 an av 1960-talct har ocksa varit kraf‐

tigt bidragandc.I Sverige har framfbrant arbctc―

naisamband med dcn s.k.″ siska riksplanering―

cn ut16st ctt stort antal s.k. naturrcsursinvente‐

ringar. Dcssa skcr pa nera nivaer, mcn framst

rcgiOnalt och lokalt i rcgi av naturvardscnhctcr―

na pa vara lansstyrelser

Jag skulle tro att dct allraりeSta av de mcdcl,

som nu anslas till inventcringsarbctcn gar till

sadana s k. ёversiktliga naturinventcringar och
jag vill dattё r ta dcm till utgangspunkt har.

Syftct ined dessa invcntcringar ar i regel-Om

vi nu haller oss till dc biologiska delarna― att fa

ett bcgrcpp Onl vissa omradens fauna― och Oora―

karaktar,att spara upp skyddsvarda cner shrskilt

anmarkningsvarda omradcn och/cncr vaxt_。 ch

荀urartCr.oftast framhills s.k.''sallsynta''arter

som en stor tiligang f6r Omradct. Man utgar
ocksa fran att en hё g artdiversitet ger ctt omradc

ctt h6gt vardc.Ibland framhalis betydclsen av att

饉 fram''indikatorartcr'',som man mcnarskuHe

kunna anvhndas fё r att bcd6ma f6rekomstcn och

effektcrna av olika typer av mibё paverkan Pa
grundval av inventeHngsresultaten skall natur―

omridcna vardcras och ev. skё tselplancr g6ras

upp fё r att omridet skan kunna bchalla sin
skyddsvarda karaktar Unders6kningarna ari re‐
gel enbart kvaHtativa.

Nu kan man ju tycka att inscktcr(och viSSa

andra cvcrtcbratgruppcr) skunc vara yttcrst

lampliga fё r att gc ёnskadc upplysningar i dcssa

avseenden Faunan i de flesta nordiska naturty―

pcr domincras ju artmassigt av insekter,som ju

ocksa ar dcn bi。 1。giskt sett mest mangfOrmiga

街urgruppen.Kunskapen om manga artcrs och
gruppers lcvnadssatt,f6da,utbrcdning etc arju

intc dalig En stor dcl av ckosystcmcns biologis―

ka informationsinnehan star att rlnna hos dcss

inscktsfauna.M● lighctcrna att tt vardcftlH in―

fOrmatiOn om ett omrides faunastatus ar darfё r

stora genom att anvinda sig av insekter och and‐

ra cvertebratgrupper.Det 6nns goda exempel pl

dctta. F6r att ta exempel utanfё r Nordcn kan
namnas engClska unders6kningar 6vcr faunan pa
grasmarker(MoriS 1969)cncr dc studicr som
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画OrtS av faunan pa Junipcrus‐ omraden i s6dra

England(Ward 1977). Pa fragan om insekter ar
intrcssanta ur inventeringssynpunkt kan man

antsi a priori svara ett obctingatja

Men scr man nu pa publiceradc rcdogё rclscr

fё r dcn ovan namnda typen av naturinventcring―

ar, sa rlnncr man att sa inte alls ar fanet. I)e

utfbrda inventcringarna sysslar nastan utcslutan‐

dc mcd vixtcr(dvs fanerogamcr)och/eller ttg―
lar Man farlattintrycket att dct bara rlnns blom―

mor och fttlar i naturen.I cnstaka fall brekom‐

mer artlistor 6ver insekter elcr andra ''lagrc

diur'',mcn man slas da av att dcssa praktiskt

tagct hclt bcstir av triviala insektsartcr,som ar

vitt utbrcdda,allmant och talrikt fёrekommande
Och som har fёga cner inget informationsvardc

Listorna sagcr dirckt att inscktcrna har samlats

in pl ett fё ga planmassigt, 。selcktivt satt mera

vid sidan om dct egentliga inventeringsarbctet

ofta ar det heller inga entomologcr som ttOrt
insanllingarna.

Jag vill har insttuta att det naturligtvis finns

nera cxempcl,bldc,ldrc och nyarc,pa scri6sa,
goda inventcringar av inscktfraunor i Norden.

Man kan nimna undersё kningarna i Kilpittarvi

naturpark i Finland, Hansted―reservatet och pa

Laesё i Danmark,Hardangervidda i Norgc,Viri―

haure, Kulabcrg och Halltorps hage i Svcrige.

Dcssa har dock i rcgcliniticrats av cntomologer‐

na ttalva och ar ofta knutna till universitetens

institutioner lbland kan de vara priinarmatcrial i

vctenskapliga undersё kningar utf6rda av i stort

sett cn cnda pcrson sOm t.cx. Rolf Krogcrus'
monumcntala undcrsё kningar av sanddynernas
fauna i Finland och myrmarksartropoder i Fin―

land Och Sverigc.Dct rlnns ocksi cxcmpcl pa att

avcn lansstyrclscr kan f6rmas att anvanda sig av

cntomologcr(Widcnfalk 1975,Andcrsson 1978).
Dctta ar dock undantag som bckraftar rcgein

vid de 6versiktliga naturinventeringarna. En del

kanskc tyckcr att dct trots allt ar bra att atinins_

tonc litct inscktcr komincr mcd om an aldrig sa

ytligt MOt dct kan man invanda att om ett in―

samlat matcrial intc kan anvandas fё r inventc―

ringcns syften ar det bittre att det intc samlats

in Arbetet rned dessa trivia har anda tagit cn dcl

av de oftast antfё r knappa,ansiagna resurserna i

ansprak.Anda viktigare ar att eftersonl sadana

oselektiva triviallnaterial sallan kan anvandas

fOr cn scri6s analys och bcdё mning kommcr in―
sekterna latt i vanrykte bland ansiagsgivarna,

vars rcaktion litt blir:''Inan kan ju inte anvanda

dem fё r nagot vcttigt andamal''. slutsatsen blir

di att insckterna tt ar intrcssanta ur invente―

ringssynpunkt.

Orsakerna till dessa f6rhallandcn ar cnkla nog

Och bcror givctvis framst pa att dct som tidigare

namndcs som cn tillging, nimligcn insckternas

artrikedom, vid det praktiska invcntcringsarbc‐

tet blir en belastning.Svarigheterna beror pa:

1.Manga inscktsgrupper ar taxOnOmiskt svira

cllcr b● stぬ uigt kanda Och kravcr tillgang pi Spc‐

cialistcr fёr savol upplaggning av insamlingsar―

bctct som bearbetning och utvardering av insam―

lat matcrial.

2. Manga insektsgrupper kraver specien in―

sanllingsmctodik fё r att invcstcradc mcdcl skall

kunna ge godtagbart utbytc. Dct g01ler val av

insanllings― och extraktionsmctodcr, val av ratt

tidpunkt och ratt habitat fёr insanllandct. Aven

dctta kravcr tillging pa specialister.

3.Manga inscktsgrupper och― arter ar sa ofun_

standigt kanda bctriffande biologi, mib6krav,

naringSSatt etc.att dct ar svart cncr omaligt att

vardcra deras funktionclla rolli naturtypen(ekO―

systemct).

Dessutom hё r man ofta en del argumcnt av

typcn:''dc ncsta arju inda mestintrcsscradc av

vaxtcr och ttglar,vi nttcr osS med att inventcra

dem'' Dctta anserjag intc vara ctt scri6st argu―

mcnt vid cn inventering mcd dc malsattningar

sonl skisseradcs tidigarc.

Nu ar dct ttalvklart att en fl11lstandigt gcnom―

gripandc invcntering av inscktsfaunan inom ctt

aldrig sa litct omradc hclst skulle krava ltskilliga

spccialisters medvcrkan redan pa ttiltarbctsni―

vin. Detta ar dock blde ekOnOnliskt och prak‐

tiskt Omojligt vid dc flesta invcntcringar.Inncbar

da dctta att man mistc avsta fran att utnytla
insektcrna vid invcnteringarna? Dct anscr jag
inte  Man far betrakta invcnteringsmatcrialct

som ett stickprov pa vad som kan finnas, intc

som en fulisthndig fё rtcckning l)ct vasentliga ar

da att man planerar fё r att dcssa stickprov skall

bli sa informat市a sOm mttligt Man maste alltsa

Vttta i rrtingfaldcn av insckter.Detta kan ske pa

fё lJande satt:

1. Insamlingarna bcgrhnsas till ctt fatal taxa

(smarrc ordningar, famiber, artgrupper)som
man av 01lka skal vct ar sarskilt karaktaristiska

cllcr dominerande fё r den naturtyp inan avser att

inventera cncr som kan fё rvantas ge ёnskad in―

formatiOn.Bcroende pa syftet med inventering―

en kan ocksa utvttuas taXa sOm man vct ar funk_



tiOnellt bctydclscfulla (t eX. Vissa p01lincrare).

Urvalet av taxa mastc g6ras av spccialistcr och

vara byggd pa den kunskap vi har om olika na―

turtypcrs karaktaristiska inscktcr

2. Vi har ju ctt bcgrinsat antal naturtypcr i

Nordcn, oftast urskilJda pi naturgcografisk‐ bO‐

tanisk grund Flera ar gcmcnsamma f6r dc nor―

diska landcrna och ctt nOrdiskt samarbctc skunc

undcrlitta urvalct av taxa Kunskapcr och crfa―

rcnhctcr ian mcr cko10giskt inriktadc pr● ckt

(t.eX IBP― praCkt,Nordiska Barrskogslandska―

pcts Ekologi)dar myCkct basmaterial insanllats

sku‖e ocksa kunna utnytttas. Ett arbete borde

pabё ttas i cCntral rcgi att sammanst,1la sadana
taxa― listor ordnadc cftcr naturtypcr. Dct ar gi_

vetvis intc fraga om artlistor utan om lampliga

grupper(t cX mattligt Stora ordningar och famil―

jcr)

I flera fa‖ ar dock var kunskap om icra natur‐

typers karaktaristiska fauna dilig och ctt viktigt

6nskcmal ar att vissa viktigare naturtypcr gёrs

f6rcmal fё r seriё sa,allsidiga specialinvcntcring―

ar Bertil Kullcnbcrg fё rcs10g fё r flera ar sedan

att man borde starta en ''SvcHges Blologiska
Undersё kning''ett ёnskemal som i vatte fan br
insektcrnas dcl ar lika aktucllt idag Ett exempel

som manar till cfterお bd ar det entomologiska
invcnteringsprackt man nyHgcn startati Canada

(Danks 1979,Downcs 1974).
sadana spCCialinvcntcringar kravcr langrc tid

(kanskc 屁1ltarbcten undcr ctt par ar)。 ch med―
vcrkan av spccialistcr. Ett exempcl pl cn sadan

invcntcring ar den undcrsё kning av insckts-Och

spindelfaunan pa olands stOra alvar,som 1977
startadcs i regi av scktionen fOr cntOmologi vid

Riksmuscum och dar sarskilt faunan pa dc ka‐

raktaristiska alvarvhxtcrna studeras

3. Vid planlaggningen av ctt konkret invente―

ringsarbete vibcr man sedan bland dc listadc

inscktsgruppcrna dar spccialisten ocksi gctt an―

visningar oln tidpunkt, metodik ctc fё r insam―

lingarna Dct basta ar givctvis Om specialistcn

sJalv mcdvcrkar iぬ lt.Man bёr Ocksa i gOd tid

forsikra si3 0m att dct insanlladc matcrialct kan

bli bcsthmt och analyscratinom rirnlig tid.Dct ar

som vi vct lattarc att tt ett matcrial bcsthmt av

cn spccialist Om dcnne vct att det ar vettigt in―

samlat och sa pass fullstandigt att dct bOrdc vara

av intresse MOtsatsen ar narmast hopp16s.

Material insamlat enligt dessa riktlittCr kOm―

mcr att till samrrla kostand ha chans att kunna

anvandas fёr en scri6s bcdёmning till skillnad
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fran osclcktiva str6insanllingar av triviala arter

Aven ''negativa''fynd kan kanskc da ocksa an_
vandas
4. Vid planeHngcn av inventeHngen bё r man

battrc an hittills utnyttia rCdan publicerat rnate―

rial samt berlntliga sanllingar i pHvat och anman

ago. Det vore intressant att veta hur mycket
matenal fran det egna landet som annu ligger

obearbetat pa vara museer.

Dct g'1lcr ocksi att utnyttta den 10kala kun―

skap som kan innas Om ctt omradcs cncr cn
naturtyps inscktsfauna Sadan kunskap rlnns hos

de olika cntomologiska fOrcningarnas medlem―
mar de mi vara amatё rer eller yrkesverksamma

cntomologer Jag tror att fbrcningarna har har en

viktig uppgift nar dct ghller att informcra sina

medlcmmar Och samhallct i ёvrigt att undcrsё k―

ningar av dcn lokala faunan kan vara av stort
intresse och ge lika stor tillfredsstallelse sonl att

aka land och rikc runt pa jakt cftcr raritctcr till

den privata samlingcn.

F6rcningarna b6r ocksa fungcra som re■ 1lssin―

stanscr vid plancrade invcntcringar och bё r

Ocksi kunna ta intitativ till sidana. Goda kon‐

takter incd rcgionala och lokala myndigheter bё r

etablcras och lampligcn kan arbctsgruppcr fё r

dctta andamal bildas inonl fё reningarna

Dct flnns vissa tcckcn som tydcr pa att cn dcl

myndigheter och organ b6可 at inSe att dct ocksa

nnns inscktcri naturen ochjag tror att det ar hё g

tid att bё tta Cn diskussion om inscktcr och natur―
vard pa samma satt som dcn langc fbrts bland

botanister och ornitologer Nordiska cntomolo―
gcr kan pa gOda grundcr havda att ctt bcaktande

av inscktfaunan hёgst avscvart skunc ёka vara

mttligheter att bedё ma,vardcra och pa langrc
sikt virda rnyckct av var natur
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Filmf<irevisning

K ullenberg, B ertil: E u c e ra- pollinerade O p h ry s - arter

Blomman hos orkid6siaktct Oρ たりs stimulerar

genom doft―  och kanselretning hannarna av
vissa gaddstckcltypcr till kopulationsbcteendc

pa bloml,ppcn,ctt av kronbladcn.Bloml'ppen

fungcrar sOm honattrapp. Dc inbcgripna stc‐

kcisiaktena ar: εα′77′SOS(｀ο′′α, ノ4rgο gοり r′ s,

cο′′
`′

′s, И″グr`″α sl,И ″r/7ζ

'ρ

/1ο″α, Efrc′″α
,

Widenfalk, R  1975  Skalbaggsfaunan i Strё msh01m
med angransande Omradcn _Lansstyrelsen i Vast_

maniands lan Naturvardscnheten Meddelande nr
1975:17
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Under kopulatiOnsfors6k med blo■ 1lappen los_

sas pollinicr Och/cncr skcr poHincring Filrnen

bcskrivcr nagra fan av poHinering hos Errc′ ′α―

ponincrade Oρ ありs― arter samt nagOt om polll‐

ncrarnas ckologiska bakgrund.


