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Problemet rned fettspridning i

[HOW tO CiCan grcasy Lepidoptera]

SUNE OVERBY

torkade fibrilar

I tidskriften Lepidoptera 1980/81 nr 9 rlnnes ett

par artiklar som behandlar det gamla och v'1‐

kanda problemet med fcttning hos spanda och
torra Lepidoptera Det framgar av artikcln att

danska entomologer sannolikt inte fatt del av

senare ars posltiVa erfarcnheterl denna fraga hos

svenska kollcgcr. Har anser vi nog att till feno‐

menet fettning hos Lepidoptera rlnncs sedan
minst ett par artiondcn en n● aktigt fungerande

metod fё r efterbehandling, nanlligen en pa ratt

satt ttOrd aVfettning med fettlё sande vitska.I
Lepidoptcras artikel och fё r ёvrigt i en mangfald

andra liknandc i aldrc och nyare littcratur be―

handlar man avfcttning och nimncr tvitt med
diverse fettlё sande medel t ex.trikloretylcn och

bensin, men trots dctta tycks man i langden

ingenstadcs,cnligt litteraturen,fitt fram ett 16r‐

farande som lcpidopterologen vcrkligen ar nad
med.

Har i McHansverige praktiserar vi sedan lange

en avfettning i ren xylen, dir ttarilsexemplaret

far vara ncdsinkti vatskan under en vccka ener

mcra.Efter denna''tvattperiod''tas dct upp och

fir torka,lampligen pl ctt spannbradc,dar rnan

har iaskpapper bade under och ёvcr vingarna,

som evcntucnt ocksa hins ilagc av nilar.Andra
lё sningsmedel har ocksi provats har,mcn xyle―

nct tycks vara den gynnsanlmaste kompronlis―

sen Normalt crfordras tvi ener trc olika bad i

bUd aV Xylcn br att tt funstindig bord6sning av

kroppsfettet Ⅳlan bё ttar di med nedsankning av

excmplareti det rnest fetthaltiga badet och flyttar

sedan旬 IHlen eter 3-7 dagartili nhsta bad som ar

renare Dctta inncbar att man t‖ l ett antal av―

fettningar fё rbrukar xylen, cmedan ny vitska
miste tilllё ras cllcr bytas rclativt ofta i det sista

badet. Fё lfattaren har har infё rt en processfё r‐

battring, Si att man klarar avfettning med ett

enda xylcnbad,pa kortare tid och med avsevart

mindre itging av vatska. Genom att i badet
ocksi ha en litcn tygpase med aktivt kol absorbe―

ras kontinucrligt det kroppsfett som xylcnet 16‐

ser ut,och proccssen fungerar som avfettning i

sthndigt ren vatska.

Ursprungligen prOvades dcnna metod med en
pise kolpulver som absorbcnt, men detta be‐

fanns mindre lampligt,eftersom smarrc mangd

kolstoft konl uti vatskan Och kunde ibland depo―

neras pi fJarilen DO“ ёr visade det sig bittre att

ha kolgranuler encr _tablctter i pasen fё r att

undvika svarta korn pa fJ五 五len. Eftcr ett tags

anvandning maste man byta till nya kolgranuler

fё r att hilla xylenct rent Absorptionskapaci‐

teten fёr fett synes eme‖ ertid vara hё g fё r kolet,

si man far itskilliga gingers anvandning innan

det hr dags att byta kol.Anvindningcn av aktivt

kol blirilingden cnklare och myckct billigarc an

att avfetta cndast i cn folid aV Xylenbad. Badct

ska11lhmpligen sta i en burk med absolut tattsiu_

tande lock fbr att hindra avdunstning,t.ex enilg

konscrvburk med glas― ener plitlock och卜 ylen‐

resistcnt packning.Gummipackning duger ci,
cmedan vatskan angriper gumnli.

Ettbadsmctodcn med aktivt kol har praktise―

rats under nagra lr pa bldc dagrJarilar,svarmare

och nattflyn med mycket tillfrcdsstallandc resul‐

tat. Enda avvikelsen sonl fOrckommit ar hOs ar_

tcnソ イヽ′″,α s r′″α′, dar xylenet blir vackert grё n―
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ぬrgat och ttarilcn i宙 ss min avねrgad.Orsaken
till denna reaktion ar eJ klarlagd.

Vid avfettning i xylen kan komplikation intraf―

fa rned nilhuvud av plast sonl mJuknar cllcrlё ses

upp. Da」Or bё r hos sadana nalar huvudet fё rst

doppas i cellulosalack, cyanoakrylat ener ny―

blandad tvikomponcnts epoxyplast,som fartor‐
ka/harda innan nilcn exponcras fё r vatskan eller

dess inga. Detta ar giVetvis ocksi ctt argumcnt

fbr att alltid anvinda nilar ined metanhuvud.

Vidare f6rekommer efter avfettning att ving―

arna hos den bchandlade och torra ttarilen har

mer ellcr mindre forlorat formen fran det ur_

sprungliga spannbradet. Detta ar emenertid en―

bart ctt k五 teriunl pl att den varitinkorrekt nalad

eller ol,mpligt spand fё re avfettningcn och att

bort16sande av fettet lamnat rJarilen i ett span―

ningsfriare och mer neutralt skick lntrirar si‐

dant, maste konventiOnell uppmJukning, cven‐
tuel omnalning OCh ny preparation pa spannbr,_

de ske.

Det pHncipicHa problemet bakom avfcttningen

synes vara en biokenlisk process i ttarilskrOp‐

pen, dar sockerarter, som fJarilen suglt upp l

form av nektar frin b10mmor,omvandlas till
kroppsfctt,som success市 t brbrinns,om fJarilen
far fortsitta att leva.I engelsk entomologisk tid‐

skriftslitteratur fran 1935-1965 hittar man anvis‐

ningar om att radikallnedlet mot fettning ar att

hina ttarilen utan foda nagra dagar innan den

sattcs i giftglasct Den sv,ltpeHoden skall avse―

vart rninska kroppsfettet,Incn lar v,lsom mctod

oftast kollidcra med entomologens ёnskan att i

giftglaset stoppa endast snygga exemplar.Ytter―

ligare belysning av principproblemet far man
frin exemplar tagna sittande pa nektarrika
blommor cllcr sockerrikt lockbctc,dar fettning‐

cn i genomsnitt synes vara kraftigarc an vid ex_

cmplartagna pi bus
Sedan ar dct ocksl intressant och hittills

knappast detabstuderat av vctcnskapen att den
dё dattanlkroppens sockermangder kan omvand―

las,om in lingsamt,till fett som diffunderar ut

till可 urcts yta,detta trots att kroppen kan ha
utsatts fё r aggressiva amnen eller gifter sasom

cyanvate och etylacetat och dar den egentliga

livsprocessen ar derlnitivt avslutad

F61fattaren erkanner ined tacksamhct positiva

diskussioner i fё reHggande imnc med Erik v
Mcntzer

Litteratur

C助
ギ

P鷺歳 fTt出諄ilt棚 ;

Sune Overby
Tegn6rlunden 9,S-111 61 Stockholin,S、 veden

Fiireningsmeddelanden

Riksfё reningen

Till Svcriges Entomologiska Fё rening ar nedan_
staende forcningar anslutna Styrelsen fё r riks‐

breningen bestar av tva ledamё ter frin vatte

lokalfёrening: Gё ran Andersson (ordf), Lars
Hedstrom (v.Ordf),Sten JOnsson(sekr),Hugo
Andersson,Lars Brundin,Bengt Ekengren(kaS‐
s6r),Stig Hёglund,Hans Karisson,Bengt‐ 01of
Landin och Edvard Sylv6n.

Riksforeningens uppgift ar att fra司 a entOmo‐

login i Svcrige bl a genom att utgc cn fё r de
anslutna f6rcningarna gemensanl tidskrift― En―

tomologisk Tidskrift_att stё tta 10kalfё reningar‐

na samt atti ёvrigt sprida kunskap om entomo‐

login.

Lokalforeningarna
Fcir medlemskap i lokalf<ireningen tag kontakt
med sekreteraren i lokalfcireningen (se nedan).

Entomologiska fiireningen i Stockholm

Sty'relse och funktioniirer. Edvard Sylv€n
(ordf.), Stig Torstenius (v. ordf.), Hans Lund-
berg (sekr.), Lars Brundin, Carl-Cedric Cou-
lianos, Bert Gustafsson. Karl-Johan Hedqvist,
Lars Imby (suppl.) och Per-Inge Persson (suppl.)
samt Bert Gustafsson (skattm[stare och distribu-
tdr). Lokalredaktdr. Edvard Sylv6n. Atlress. En-
tomologiska fcirreningen. Naturhistoriska Riks-
mus6et. Sektionen fcir Entomologi. Box 50007,


