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Entomologens tips

Frystorka mjuka insekter hemma
Det iir ofta besvärligt att få vissa insekter att be-
hålla formen när de torkar. Inte minst gäller det-
ta fällfångat material av tvåvingar. Efter att ha
sett flugor torka ihop som russin testade jag att
istället sätta dem i frysen direkt efter montering.
Detta lyckades förvånansvärt bra. Senare ut-
vecklade jag metoden genom sätta insekterna i
en tättslutande burk, delvis fylld med blågel som
effektivt absorberar fukten. Metoden med frys-
torkning är vitt använd vid museer med där an-
vänds dyr apparatur som skapar ett vacuum i
frysbehållaren. Blågel kan införskaffas på apo-
teket eller via något kemilab, och det räcker med
ett cemtimeter-tjockt lager i botten av burken.
Insekterna torkas bäst när de redan är monterade
på nålar, vilka sticks i en bit frigolit, innan insek-
tema placeras i burken. Blågelen återanvänds

lätt genom att hettas upp i en öppen kastrull på
spisen, och det ändrar då färg från rosa (fuktigt)
till blått (tort). Det tar ett några veckor upp till
ett par månader för djuren att hinna torka- längre
tid ju större insekt.

Senare prövade jag metoden även på mjuka
larver och det fungerade för det mesta bra.
Långhomingslarver blev dock ofta missfärgade
eftersom dessa feta larver härsknade nzir de togs
ur frysen. Om de först får ligga i koncentrerad
sprit (minst 70Vo) nägra dagar lakas fettet ur, och
de ser ofta helt fräscha ut efter montering och
frystorkning. Metoden fungerar kanske även för
spindlar, fj ririlslarver och andra mj uki sdjur.
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