
Smlrre meddelanden och notiser.

Insektprepararionens mel och medel.

Vid Entomologiska Fiireningens sarnmantride den z4 novemher rg52 stod pe
programmet en diskussion om ,Insektpreparationens mil och medell med under-
tecknad som inledare. Pi ftirslag av Jigmasbre Thure Palm besltit Ftireningen,
att inledningsanlitrandet och de viktigaste av de under det liiliande meningsut-
bltet framfiirda slrpunktema skulle publiceras i Entomologisk Tidskrift.

I cdnirqsonliirordet.

Innan vi biirjar diskutera insektpreparationens mil och medel, tror .iag det ir
lanrpligl, fdr att inte slga rtidvendigt, att de{iniera, vad som i det hir samman-
hanget menas med preparation. Ofta anvander man ordet preparation liktydi6
med uppsittning, montering. tr{an talar om opreparerat material och mmar dl
ouppsatt, omonterat. Och nir man seger om negon, att han har en vdlpreparerad
samling, menar rban i allmanhet, att hans djur iir snyggt och ordefltligt monterade.

Jag vill hir fatta preparation i en vidare och delvis annan bemiirkelse i ndra
anslutning till ordets egentliga betydelse rmt sprekligt sett. Preparera (pA latin:
praeparare) bet].deDfiirberedar, preparation (prae?aratio) alltsa ,{iirberedelser.
Preparation vill jag definiera som en f6rberedelse av djuret fiir ett Iiiljande stu-
dium av det.

Preparationens mil och medel blir sjilvfallet ganska olika beroende pi vad
detta studium galler. Det er t.ex. givet, att om man hos en fjiril vill studera
vad Heikertinger kallar >totalteckningenr, dvs. iiverensstimmelsen rnellan fram-
och bakvingarnas teckningsm6nster, si fir man preparera den pi ett annat satt
in om det giller alt bestrirnma den till artei. Det vaflliga dr att det studium, som
det hiir ar friga om, gir ut pa en bestennirg av djuret. I allmrinhet er alltsa
preparation en l6rberedelse av djtrret fiir determirationen och att preparera inne-
bar att sata djuret i ett sadant skick att det kan b€stammas. Det er denna
preparation, som har intresse fiir entomologerna i gemen, och jag kommer dir-
fiir att uppehalla mig bara vid den.

\er det geller insekter, som bevaras torra, ar monteringen ett mycket viktigt
led i preparationen eller kanske rattare sagt erl stor del av preparationen utfiirs
i sambarrd med monteringen. Allmant kan om monteringen segas, att den tjanar
till att ga;ra djuret litthanterligt och lirt atkomligt fiir understikning samtidigt
som det skyddas sa efiektivt sofi rntijligt mot everkan. En ur preparationsstmpunkl
Iullgod monterirrg skall utfiiras se, att de {iir determinationen n6dvindiga delarna
i mirjligaste man blir atkomliga f6r undersiikning utan sirskilda atg5rder. Det
kan aturligtvis ibland vara omtijliAt att satta upp ett djur si, att alla de delar,
som man beh6ver se fdr att kunfla bestamma det, blir synliga pi samma ging.
Jag teoker ldr serskilt pi monteringen av skalbaggar pi kartong. I minga fall
ligger kinnetecknen pi kroppens underliala- Eftersom man fiir det mesta ockse
btir kunna se och undersiika i;versidan, er det i si {all limpligt att hgga diuret
pe sidan. Ibland kan det vara niidviindigt att ta loss nigon del av djuret och
montera den f6r sig, eventuellt gitra ett serskilt preparat a\. der1. Jag 6nker de
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inte bara pa kopulationsorgauen eller delar av dem. Siirskilt antennbyggnaden
kan vara syir att studera, nir altennerna sitter fast pe diuret. Her iir det ofta
niidvdndigt att giira preparat. Alla preparationsitgirder vidtas naturligtvis best
och Ettast pi firska djur och tiir alltsl ske i samband m€d den f6rsta monte-
ringor av djuren. Si lingt det gar tiir man undvika ommontering av red:ur
uppsatta och torkade diur. Den ir alltid ftirenad med risker och tar tid i oniidan.
Det biir serskilt framhillas, att preparationen miste utfdras pi ett sedant safl,
att djuret inte deformeras och dess tuturliga habitus fiirvanskas. Det vill sirskilt
latt hinda, nAr man meste ta loss nigon del av djuret. Overhuvudtaget skatl elr
inseliit monteras s.i, att man utai vidare far ett riktigt begrepp om dess kropps-
{orm. Och se att man bekvamt kan mita kroppsliingdo och langden och bredden
hos olika kroppsdelar. Det innebir, att den monterade insekten i allmiinhet skall
inta en sa naturlig hillning och sdllning som mtijligt. Awikelser frin den regeln
skall bara {iirekomma, nir de ar motiverade ur preparationssynpunkt.

Det kan h;r vara pi sio plats att sega negot om den estetiska synpunktetr vid
monteringen. Fitr minga spelar den en mycket viktig roll: skalbaggarna skall ha
antenner och ben fnllkomligt symmetrislit ord[ade, hos f.iirilarna skalt vingarna
vara likformi$ spinda med bida lramvingarnas bakkant i rit vinkel mot krop-
p€xr. Det kan vi kalla fiir skiinmontering eller finmontering. Andra niijer sig med
en ur estetisk synpunkt mindre fulldndad montering: hos en skalbagge kan benen
i samma par tillitas vara olika riktade osv. Det skulle vi kunna kalla fdr normal-
montering. Si finns det ocksi de, som bara trar upp djuret pi nilen eller faster
det i en klick kliste. p: en bit kartong. Det slaget av montering, om vi nu skall
kalla det si, ar egentligen bara ett sitt att magasinera djuren, ett ganska oprak-
tisk satt fiir resten, siirskilt om man tar rikligt med klister. Determinationen av
ett material, dir djuren sitter pi lapparna som inkluser i magrrifika syndetikon-
droppar, hiir till de besvirligare uppgifterna.

Vilken montering er di att fiiredra I finmonteringen eller normalmonteringen ?

Det sager sig sjalvt, att ur preparationssynpunkt ir skiinheten av helt underordnad
betydclse. Ett firmonterat dl'ur ar alltsa ur dm synpunktm inte vlrdefulla.e an
ett normalmonterat. Ett nolmalmonterat djur, som vid uppsattningen har blivit viil
preparerat, ar givet att {iiredra lramltir ett finmonterat, som er otillfredsstellande
preparerat. Det Ar mycket stitrre id€ att anviinda tiden till att giira ett djur latt-
bestimt an till att ordna dess aitenner symmetriskt. Det vi skall efterstrava ar
den ur preparatioDssynpunkt fullgoda montcringen. Den kan kallas idealmontering.
Den ir i minga fall, kanske oftast ganska enkel att utfiira, inte mera omstendlig
6.n normalmonteringen. I andra fall ir den mera tidskrevande, t.o.m. mer an
{inmonteringen. llen den tiden fir marr sedar mer en vel igen, nir man skall
b€stAmma djuret.

Det ar alldeles givet, att man fi;r att kunna utfiira en dylik idealmontering
maste vara en mycket god kannare av den insektgrupp det geller. De atgarder,
som man skall vidta vaxlar frin fall till fall. \lan rniste veta, hur just dct djur
man har framfiir sig skall monteras. Det finns ingen standardmontering fdr eD
viss insektgrupp, som kan bli genomgeende tillfredsstatlande.

Jag kan hir irte ge narmare in pe monteringens alla detaljproblem. Bara ett
par saker skall iag ta upp. Ftirst uppsiittningen av skalbaggar pa kartongrek-
tanglar. Her tillempas numera allmant dragantmetode , fiir sttirre skalbaggar i
kombhation med syndetikon under kropDen. Dragantmetoden har sina stora vador,
i varie fall om den tilldmpas elligt anvisnirgarna i >Handledrring 16r insektsam-
larer- Dar Eses pi sid. 4r fiiljande: \'id prepareriigen stryks dragant 6ver kar-
tonglappefis hela tiversida, varefter man Dlacerar det farska (eller uppmjukade)
djuret pi dess plats och ordnar antelrner och ben i ritt lage. tr{an har minst en
minut pi sig, innan draganten torkar. Om monteringen misslyckats, eller man av
annan anledniDg vill ta bort djuret igen, behttver man bara droppa litet varmt
vatten 6ver det, {iir att det skall lossna.

Fiir det fiirsta kan jag inte alls Iiirstl, varftir man skall stryka dragant 6ver
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lappors hela yta, Det horde viil r5cka med dcn del av lapDen, dar djuret skall
{astas. Ne, det har mindre baydelse. Viktigare }r att om man ligger djuret i
ett mer eller mindre tjockt lager dragant med ben och antenuer utbredda, si kom-
mer afltennerna och av benen ltrninstone fiitterna att bli drinkta i klistret. Ofta
fer man nog ocksi upp klister pl kroppssidorna och t. o. m. pl iiversidan av
kroppen. Dragant har en synnerligen obehaglig itirmiga att nar det lorkar klibba
ihop behlringen, \'ilket karl yara till mycket stort men vid bestimningen. Annu
s;krar€ komrner dju.et att bli nersmetat med dragant, om man droppar vatten
ttver det f6'r att lossa det igen. Det riktiSa ar att fasta ocksl sml skalbaggar med
en minimal droppe syndetikon under kroppen. Sedan kan man mii.iligen Iesta
tarsema och antenDsp€lsarna vid lappen med dragalrt. Om man nu verkligen skall
fash dem. I vissa fall btir man inte gtira det. Pi aleocharinerna t. ex. behiiver
man fiir att skilja grupperna lt unders6ka tarsledernas antal pl de olika benparen.
Att g6ra det, i lall tarsen ir fisrad vid underlaget, ar mycket besverligt. Har
dm dessutom varit drenkt i dragant, kao det vara alldeles omiiiligt. Lika felaktigt
er det att genomgeende klistra fast hela antennerna. I regel b,iir man pl sin hiijd
fista bara spetser av dem. Det kan vara bra f6r att antennen skall str;ickas rak.
Att bidda ner altmnerna i dragant er direkt fiirkastligt. Nar draSanten torkar,
klibbar den ihop behiringen och giir ledgrinsenE otydiiga. Pi tal om ante{rema
vill iag ocksi framhalh, att de alltid bitr strackas raka. .4r de Iiir llnga att
strickas framit, si kan de ligeas bakit iiver kroppen. Om antennen ir kr6k, ir
det mycket besvirligare att rnata l;ingden och att Htima de olika ledernas in-
biirdes lingd.

Ocksa en detalj i friga om fjerilpreparationen vill jag dra fram, som vlnnor
Felix Bryk har framhillit fiir mig sotn ganska betydelsefull. Det galler vingarnas
stellning hos den monterade och spdnda fjiirilen. Vanligerr spiinner man ju fjlrilen
med framvingens bakkant vinkelrit mot kroppar och bakvingen under framvingm.
Yid den stillningen komme! en del av bakvingen att tackas av framvingen liksom
ocksi etr parti av {rarnvingen att diiljas av bakvingen. Det gtir i allmanhet inte
si mycket, fiir dessa delar saknar ltir det rnesta betydelse ftir determinadonal.
\fen hos vissa {jlrilfamiljer, t.ex. danaiderna, finns viktiga kennetecken och
intressanta tecknirrgsmorfologiska detaljer just pi den del av bakvingarna som
blir dold, nir {jirilen splnns pi det varliga viset. Ett siitt att g6ra denna del
syDlig vore att dra fram framvingm tillrickliat llngt- \Ien.eoklare - och mindre
oskiint ! - ar att som Bryk fiiresllr spinna ljitileo med bakvi getl 6ver fram-
vingen pi ena sidan.r

Till slut skall jag bara kort sammanfatta, vad jag vill ha sagt: Preparationen
skall vara en ftirberedelse av djuret ltir determinationen. Dess mil ir alltsi att
s:itta djuret i ett sidant skick, att det kan hestimmas sl Litt och bekvimt som
miijliat. De praktiskt-vetenskapliga synpunkterna :ir hir de avgiirande, estetiska
synpunkter er av helt underordnad betydelsc. Preparationens medel och ,netodea
ir i htig grad vixlande inte bara frln en insektgrupp till en aonan utan ocksi
inom eu och samma insektgrupp. Fdr att kunfla preparera fiirstklassigt miste
malr ovillkorligen ha en grundlig kunskap om den grupp dcr giller.

Jag hoppas, att det ocksi har blivit klart_av vad jag har sagt, att preparationen
inti 5r nigon bisak uta[ att det ivertom'ar synnerligen betydelsefullt, att den
blir rett och omsorgsfullt utftird. Bestimningsarbetet, som sarskilt vid omfattande
faunistiska undersijkningar ir synnerligen tidsiidande, underlittas oerh6rt, om
materialet ar .iktigt preparerat. Det arbete, som man legger ner pe preparationen,
ber ocksa frlkt pi ett annat satt: genorn iikad och befestad kunskap om de
djur man preparerar. Vid preparationen ser man djuren under f6rstoring ur olika
aspekter, bade hela djureo och enskilda kroppsdelar, rnan upptacker ofta mor{o-
logiska och lBbituella detalier av virde ftir bestemningen, man skaffar sig min-

1 Bryk har i en sirskild artikel i detta hafte (sid. 69 fi.) rrirmare lrtrett denna
friga.
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nesbilder av dessa detaljer liksom av djur€n i deras helhet, som er en stor till-
ging, nir man senare kommer att arbeta med samma eller narstaende former. Med
samma ratt som man kan siga: Ingm kan prcparera {iirstklassigt utan grundliA
kunskap om grupfren, kan man ocksi sdga: lngen nir verklig kunskap om grup-
peo utall att sjiilv preparera.

Dishrssionsiskigg en.

Jagmistare Thure Pahn: Mycket viktigt er att monteringen av smiskalbaggar
blir enhetlig. Detta iffreMr, att samma kroppsdelar hos olika individer i mtijli-
gaste min tiir inta sarnma lige pi kartongen. Ben och antenner skall alltsi
strickas et samma hill, huvudet inta sarnma stalhing i fiirhlllande till kroppen
i tivrigt, bakkropDsegmentm hos staphylinider dras ut lika mycket osy. Iakttar
man detta, se blir en direkt jimftirelse av motsyarande kroppsdelar mtijlig och
bestamingen av niirstiende, svlrskilda arter underlettas i hiig grad.

De estetiska kraven tiir, som inledaren har framhellit, fe sti tillbaka fiir fordrai
pl att preparationefl skall inriktas pi att underhtta bestimniDgen. Men de flesta
6,nskar nog att ocksa {e sin samling prydlig. Vad som mingen ging utgtir ett
hinder fiir detta ar den begrinsade tiden. Ftir egen del har .lag fiirstili liisa
Iregar sa, att ett par eller nigra styckm €xemplar ay varje art {inmontelas, medaD
resten normalmonteras eller bara magasineras pa kartong fitr eventuella {ramtida
b€hov. Det miste nimligen avgjort anses ftirdelakigare och yirdefullare att
bevara ett stort antal exemplar av varje art frin olika lokaler an att liigga ner
dyrbar tid pe att Iinmontera ett iital exemplar.

En koleoptrrolog stills ofta infiir dfrr sitt ationefl, att han liir att kulna ufider-
siika t. ex. genitaliema miste mjuka upp ett torrt djur. Det sker snabtlast genom
att Egga djuret i vatten, som upphettas till eller nem kokpunllen. Vid ett sedalt
lijrfaringssett hinder det inte sillan, att beharingen skadas. Den bringas i oord-
ning eller klibbas fast vid underlaget. Ibland tiverdras ytan av en tunn slernhinna,
som giir det svlrt eller rent av omiijli$ att studera exemlrlvis mikroskulDturo.
Finns det nigot yitt att f6rhindra seda.na skador eller att avhiilpa detn, om de
intrefrar ? (Jfr nedar Hansor och Lindroth.)

Preparator Bror IIaNotr: Insekter biir prepareras sa, att de r) i Eiijligaste
mln behiller form och fiirger z) blir si otimma sorn miijligt 3) blir litta att
undersiika 4) blir Etta att ordna 6verskadligt och vid behov omordna S) kar
etiketteras vart exemplar ftir sig.

Angiende punkt z vill jag framhilla, att det inte er [impligt att klistra hur
stora skalbaggar sorn hdst pa kartonglappar. Stora, tunga djur, sorn monteras pl
det viset, ligger efter negon tid pe bottn€n i samlingslidan med ber och antenner
mer eller mindre stympade. H;ir ir montering pl nil det erda riktiga-

Vill rnan ,paradpreparerat, sl giller det att inte gi Iiir llngt. Att t. ex. rycka
bort utstickande flygvingar pl en mooterad skalbagge fiir att giira exemplaret
mera prydligt:ir nat{rligtvis ur vetenskaplig synp$f,:t {ullkomligt liirkastligt.

Att behiringen skadas pi djur, som rnjukas upp genom lppvirmning i vatt€o,
kan man uodvika genom att man, ornedelbart efter det att mao tegit upp djuret
uf vattnet, fiir tiver det i en skel med absolut reft vatten och der b6dar d.t
grundligt. Pe ett djur, som har varit klistrat, finns alltid rester av lim, sorn liises
i vattnet vid uppvdrmningm. D€tta lim meste genom den niimnda badningsproce-
durtn skiiljas bort ordenrligt, arinars stelnar det till en hinna dver behiringen,
n:ir djuret torkar. SkitljvattDet ttir helst vara varmt, sa att man ocksi fir bort
fett, som insekten eventuellt har svettats ut. Sldant fett klibbar ihop hehlringen
och bildar ett lager pi kroppsytan, som giir det omii.iligt att understika finskulp-

Profcssor Corl H. Lidroth: Fiir rengtiring av nersmetade skalbaggar har W.
J. Brown rekommmderat, att man skall doppa dem i en blandning iv lika delar
ammoniak och vatten.
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Fil. dr Slellan F-rlotr.dsson: Vid mofltering av humlor och bin biir tnan {air att
underlatta bestdnningen bl. a. iaktta fiiljande: Av !'arie art skall i samlingen
finnas ett elle. flera spinda exernplar, se att vingamas ribbverk bekvimt kan
studeras. Hos Sphccodes-artetna skall pe ena sidan fram- och bakvingen skiljas
at, si att n1an kan unders6ka hakama, som hiller vingarna sammai. Bakkroppm
skall yid behov stdttas upp, si att den torkar i ratt Ege- S.iulker dm ner, kan
det bli svart eller om6,jligt an undersd,ka sterniternas skulptur m. m. Huvudet skall
inta en naturlig st,llning, si att mar ritt kan bediima dess utseende frarnif.an,
kindernas storlek osy.

Pi hannama bi;r man gerEst vid monteringen preparera {ram genitalierna fiir
att vid hehov ha dem lett tillgerEliga fiir uodersiikning. Di det giller detaljun-
dersiiklingar av de hanliga genitalierna, niste man {iirst koka dem i kalium-
hydroxidliisning. F6r humlor och giikhumlfi rekomrnenderar Pittioni en liisnirrg
bestiende av lika delar konc. KOH och vatten. Enligt min erfarenhet ge. det bra
att anvenda lut av sa pass stark koncerrtration fiir de nemnda grupperna och
ocksa f6r andra bin med starkt kitiniserade genitalier, t. ex. -lltholhold. Ofi
genitalierna ir mindre kraftigt kitiniserade, ir det Empligt att bitrja rned en
betydligt svagare koncentration, ca 5 

o/0.

Hos hannama av sliktena Bonbus och Psiri-r,rrs finns viktiga artkannet€cken
pi sjuode och ittonde bakkroppsstemiterna. Dessa plattor prepareras {rarn sarn-
tidigt med genitalorganet. Med en fin sax klipper man loss dern tillsa&mans med
g€nitalierna. Sedan kokas det hela och darefter liisgdr man fitrsiktigt de Mda
plattorna frin larandra och fren genitalierna. l{an lSgger dem sedan mellan tvl
obiektglas och fdr dem genom en spritskala lrin ioolo-ig till absolut alkohol i
och fiir hirdning- Denna hirdningsprocess tar ca 2 tim. i varje steg av spritskala[.
Sedan plattoma har fett torka, Iester man dem med canadabalsam pa en liten
rektanguliir kartong- eller cellofanbit, som sedan sticks upp pi nilen mellan djuret
och etiketten. Med genitalorganet fiirfar man pe alldeles samma sitt.

Hos minga arter ir genitalorganet fiirsett med me, eller mindre linga hir och
di ir det mindre limpliF att montera del torrt pi en bit kartoDg eller cellofan.
Jag giir di i stalet mikrodauerpreparai: Pe en bit cellofan anbringas en liten
mask av ritpapper indrinld med xylol eller toluol. Litet lartflytande crnadebebam
&oppas pi och i derl placeras geuitalorganet, sedan det fiirst har fiirts tiver {rin
absoht alkohol till xylol eller toluol. En liter bit cello{an hggs iiver som >teck-
glast och sedan fiir det hela torka, innan det sticks upp pi nilen. Vid mikro-
skoperirrg ligger mal prcparatet pi ett objektglas under mikroskopet.

Fil. dr lars Brlindin: Mingz tror, att det ir mycket besvirligt och tids6dande
att preparera Iram och unders6ka genitalorganen hos insekterna. I sialya verket
er det nog si, att man i lriga om kritiska arter betydligl snabbare och givetvis
ocksi sikrare nar resultat, om man gtir geaitalundersiikningar en om rnan fair-
sdker bestimma bara pe yttre k;inneteckm. Ftir att underhtta genitalpreparationen
biir man redan ner man nonterar diuret avskilja bakkropperr elle. bakkropps-
spetsen o.h klistra den fiir sig pe kartongen.

Nir det giller mindre iuseker med utifrin synliga genitalier ir fiiljande under-
siil,rringsoetod den bista och snabbaste: Bakkroppen eller bakkroppsspetsen, som
eveDtuellt l6rst har kokats i lut, laggs i nigra droppar vatten pa ett plant obield-
glas och fixeras latt i tinskat lige gerom att man sticker io den under en liten,
pi tveren lagd string av bomull. 6ver det hela laggs ett tult teckglas. Preparat.
som har tillverkats enligt denna enkla metod, kan studeras och ritas ockse under
mycket stark fairstoring (immersion).

Stockholm, Riksriruseet i febrflari t95J-
Tord NJholit.
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