
Kommentar till T.-E. Leilers tips till skalbaggssamlare

Redaktё ren har givit inig tillfh‖ e att kommen‐

tera de fl・ amforda synpunkterna pa fyndortseti―

kcttcr,som fl・ amstallsi zoo TAX's regi.Jag ar

tacksam br denna malighct cftersom jag tydlig―

cn trots alla anstrangningar inte har uttryckt rnig

tydligt nog!

Dc ctikcttcr som vi tryckcr kan inneha‖ a hur

manga bokstaver och siffror som heist`ィ pp r〃′

24/rad. Vill man bara ha 10 st′ rad gar det rlnt.

Antalct radcr ar pa liknandc satt variabclt― vi

har tryckt ctikcttcr med sa manga som 8 rader

och vi hartryckt l― radiga ctikctter(fё r biOtOpan―

givclscr).Etiketternas storlck maste ju anpassas

till sitt ko■lmande anvandningSOmradc. Men
etiketterna sittcr ju inte pa nilarna som en

dekoration utan fё r att at efterfё 」ande gencratio―

ner ge viktig biologisk information.Dcnna infor―

mation kan givctvis dclas upp pa olika ctikettcr

om man sa onskar,mcn den bё r flnnas lned om

man vill tillfё rshkra sin sanlling ett maxirnalt

stort intrcsse i framtidcn!

Bctri∬ ande lagcsangiVclserna med koordina‐

tcr,som 6nskas,sa kan man teoretiskt angc hur

sma ytor som helst, rnen vi har fёresiagit i× l

km, vilkct innebar en battrc precisering av
fyndplatsen bl.a.av raritcter an mcd tradi■ oncll

ctikettering.Dctta behё ver dock intc betyda att

raritetcns cxistcns pa lokalcn hotas, nanlligcn

intc om sanllingcn (dcn privata ener museets)
bara visas fbr seriё sa samlare, vilkas moral far

fё rutsattas vara sa att dc intc aventyrar insektar‐

tcrs fё rekomst i vartland.

Siutligen nagra ord onl ckononli och kostnadcr

i samband med inscktssanllandct: lldor kostar
pengar,det ar sant, mcn skalbaggsspccialistens

tid arju vard en hel del avcn dcn.Sa kostnaderna

fё r framstalining av cgna ctikcttcr bё r inte utan

vidare avぬrdas, sarskilt Om dcn scs mot bak―

grunden av vad specialistcn i stallct skullc kunna

ha hunnit med under den tidcn Och lat osstinka

att man nagon ging vill framst'1la utbrcdnings―

kartor br skalbaggar pa samma satt sOm ttortS

br ttar‖ ar.Da skall man mcd utgangspunkt fran
ortsnamnet pa ctikcttcn lcta fram platsen pl en

karta och sedan ёvcrfё ra dct funna lagct till en

undcrlagskarta.Bctinkcr rnan att rnusccrna och

dc privata samlingarna tillsammans kan innehal_

la ёvcr iKll10 cxcmplar av vanliga artcr sa inscs

latt att manga arbetsmanadcr av skalbaggssam―

larnas tid ko■llner att ga till att utf6ra arbctc som

dct automatiska kartprograminet, bascrat pa

koordinatuppgifter, utfё r pl ctt fatal minutcr′

karta.

Mcn om vi nu har hclt olika uppfattningar om

vad insektssamlande skall lana fOr syftc och hur

dessa syftcn bast skan uppnis - lat oss di
acccptcra dcssa sklllnadcr och lat entomologer―

na ttalva rlnna ut vad som bast passar dcm.
Framtidcn far utvisa vilken riktning utveckling

ko■lmer att ta.
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