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Museet har sedan många år en frågeser-
vice dit man kan skicka frågor om insekter 
och andra småkryp. Man kan även lämna in 
fynd direkt till museet för att få hjälp med till 
exempel artbestämning. Längre tillbaka kom 
frågorna via brev, telefonkontakt eller inläm-
nades direkt, nuförtiden kommer det mesta 
via mejl, ofta genom att man skickar en bild 
på det kryp man observerat.

Förutom rena artfrågor handlar frågorna 
ofta om olika fenomen i naturen. Om en 
insektsart är väldigt talrik ett år, brukar det 
märkas i frågeskörden.

Det rör sig för det mesta om vanliga arter, 
men ibland kan dock ovanliga fynd eller 
observationer komma in på detta sätt.

Ett axplock ur årets frågeskörd
Många frågor handlar om fjärilar och den 
första fjärilsfrågan inkom redan i februari. 
Man hade då sett en citronfjäril (Gonep-
teryx rhamni) flyga utomhus den 20 februari. 
Frågeställaren undrade om det inte var väl-
digt tidigt, vilket det är! Det är dock inte 
helt ovanligt att man kan träffa på flygande 
citronfjärilar, till och med mitt i vintern. De 
övervintrar som adulter och kan tillfälligt bli 
aktiva om det blir mildväder.

Annars var det tistelfjärilen (Vanessa 
cardui) som dominerade frågeskörden 2019. 
Tistelfjärilen hade ett rekordår, fjärilarna flög 
talrikt i hela landet till och med i fjälltrak-
terna!

Arten är en av de migrerande fjärilar som 
kommer till oss från sydligare breddgrader 
varje år. Antalet kan variera mycket mellan 
åren och de tistelfjärilar som dyker upp hos 
oss i Sverige har ofta sitt ursprung i Nordaf-
rika. Det krävs dock i regel flera generationer 

Vinjettbild: Årets fjäril 2019, tistelfjäril, på hamp-
flockel - en mycket populär nektarkälla för fjärilar. 
Foto: Göran Andersson.
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av fjärilar för att ta sig hela vägen från Afrika 
och hit under en säsong. På hösten sker en 
återmigrering av individer kläckta i Norden 
som tar sig tillbaka till Afrika på samma 
sätt. Man har dock nyligen kunnat påvisa att 
det finns individer som faktiskt flyger hela 
sträckan från Nordeuropa till Afrika, kan 
vara ett rekord i insektsvärlden! 

En annan vanlig fjäril denna sommar var 
sotmätaren (Odezia atrata). Även den hade 
ett mycket bra år och fjärilen kunde ses i stort 
antal på många platser i Västsverige, vilket 
märktes i frågeskörden. 

En småfjäril som det talats mycket om de 
senaste åren, åtminstone i Stockholmstrak-
ten, är den snedstreckade ekstyltmalen (Acro-
cercops brongniardellus). 2018 påbörjades ett 
massivt angrepp av ekstyltmalen i Stockholm 
med omnejd. Ekarnas blad blev alldeles vita i 
delar Stockholmsområdet och detta fortgick 
även under 2019. Dock verkar angreppen av 
ekstyltmal inte varit lika stora i andra delar 
av landet, men en del frågor 
om arten inkom även hit till 
museet i Göteborg. 

Ekstyltmalen är en liten 
minerarfjäril, vars larver äter 
ur innanmätet på ekbladen så 
att det bildas stora så kallade 
blåsminor. Vid stora angrepp 
kan bladen på ekarna se helt 
vita ut. Orsaken till de massiva 
angreppen tros vara det varma 
vädret, vilket gynnat fjärilen. 
De gillar dessutom att över-
vintra i byggnader vilket kan 
vara en bidragande orsak till att 
de förökat sig så talrikt i just 
Stockholm. 

Slutligen inkom flera frågor 
om en fjäril som heter allmän 

poppelglasvinge (Sesia apiformis). Den tillhör 
gruppen glasvingar, med 18 arter påträffade i 
Sverige, av vilka flera är sällsynta. Många av 
arterna i denna grupp använder sig av mimi-
kry för att skydda sig mot predatorer. Just 
poppelglasvingen påminner om en stor geting 
i utseende och väcker ofta uppseende när den 
påträffas. I ett av fallen hade man observerat 
två fjärilar som parade sig.

En införd insekt som verkar ha etablerat 
sig permanent i Göteborg, är Leptoglossus 
occidentalis, en ny art av bredkantskinnbagge 
som dök upp i Sverige 2011. Tidigare har ett 
flertal exemplar påträffats inomhus i Göte-
borg, framförallt i Majorna, vilket nämnts 
i tidigare årstryck. Även de exemplar som 
rapporterades in till museet 2019 påträffades 
inomhus, ett fynd i Majorna och ett i Onsala. 
Arten verkar ha etablerat sig i delar av Göte-
borg och ett flertal andra platser utefter Väst-
kusten. Varför den ofta påträffas just inom-
hus är okänt. 

Ekblad med angrepp av ekstyltmal. Foto: Charlotte Jonsson.
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Många frågor handlade också om solitär-
bin och humlor som lever i vår närhet. Vi 
människor har blivit allt mer engagerade och 
medvetna om hur viktiga bin är som polline-
rare. Man vill gärna hjälpa till och gynna dessa 
i sin närmiljö genom att till exempel placera 
ut bihotell och plantera bra nektarväxter. 
Tyvärr är de bihotell som säljs i handeln inte 
alltid så bra konstruerade för bin så de förblir 
ofta tomma på invånare. Däremot söker de 
sig gärna till andra platser, till exempel föns-
terkarmar och elskåp, där de anlägger sina 
larvceller i springor och öppningar.

Det finns dock en oro för att solitärbin ska 
orsaka stick som leder till allergiska reaktio-
ner, så frågor om huruvida de är farliga för 
människor är vanliga.

Humlebon i trädgårdar och fågelholkar 
är ett annat ämne som det ofta ställs frågor 
kring till museet. Även där finns en oro för 
att humlorna ska attackera och stickas.

Donationer och nytillskott i 
samlingarna

Av de insektsfynd som lämnas in till museet 
kan ibland exemplar, som kompletterar eller 
bidrar till ny information, införlivas i sam-
lingarna. Dessa utgör dock en mindre del av 
nytillskotten i samlingarna, den största delen 
kommer idag via donationer från privata sam-
lare eller deras släktingar.

En samling som museet tog emot 2019 är 
Claes Eliassons fjärilssamling. En mycket fin 
och väl etiketterad fjärilssamling med huvud-
saklig inriktning på Sverige. 

Jan Jonasson, som under många år varit 
knuten till museet som fjärilsspecialist, har 
också börjat överföra sin egen fjärilssamling 
till museet. Den innehåller många arter av 
småfjärilar vilket är ett viktigt tillskott, efter-
som de flesta fjärilssamlare inte fokuserar på 
denna grupp.

Det finns ett intresse hos donatorer och 
även anhöriga till tidigare donatorer för vad 
som har hänt med samlingar eller objekt som 
tidigare donerats till museet. 

Hans Wärmlings insektssamling donera-
des genom släktingar till museet under 90-ta-
let. Den innefattar ett mycket fint material 
av nattsländor och fjärilar (de senare både 
tropiska och svenska). Några släktingar till 
Wärmling ville gärna besöka museet och se 
samlingen, vilket de naturligtvis fick göra. 
Samlingen förvaras i dag i ett magasin.

Det inkom även en fråga via Facebook om 
vad som hänt med ett getingbo från Långa-
reds prästgård som tidigare donerats till 
museet. Detta fanns tidigare till beskådan i 
basutställningen men flyttades till ett maga-
sin vid renoveringen av evertebratgången. 

Hane och hona av allmän poppelglasvinge.
Foto: Per Lekholm.
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Hänt i samlingarna under 2019
Arbetet med att digitalisera museets insekts-
samlingar med stöd av ArtDatabanken har 
fortsatt under 2019. När DINA-projektet 
stoppades på Naturhistoriska riksmuseet 
stoppades även arbetet med att migrera våra 
databaser till DINA. Det beslutades då att vi 
istället ska migrera våra databaser till Specify 
7 och vår databas flyttades från riksmuseets 
server till en egen server. Arbetet med mig-
reringen av evertedatabasen påbörjades i sep-
tember och fortgick under hela hösten. 

Drygt 4 550 poster av insekter registre-
rades under 2019, huvudsakligen tillhörande 
grupperna tvåvingar och steklar. Museets 
alla exemplar av hedpärlemofjäril (Argynnis 
niobe) registrerades också eftersom upp-
gifterna efterfrågats av en forskare vid Lin-
néuniversitetet i Kalmar.

Under året fortsatte arbetet med att 
bekämpa den långsprötade silverfisken (Cte-
nolepisma longicaudata). Silverfiskarna har 
spridit sig i stor omfattning i museets sam-
lingar och under året upptäcktes angrepp på 
etiketter i samlingar. En handlingsplan uti-
från IPM-standarden har börjat tas fram för 
att försöka stävja angreppet.

Samlingarnas användning
Ett flertal forskare har besökt museet under 
året för att studera och inhämta information 
från museets samlingar av insekter. Många 
frågor kommer också via epost. 

Här ges några exempel:
På Göteborgs Naturhistoriska Museum 

finns Olof Fåhreus (1796 – 1884) fina skal-
baggssamling. Det är en av få samlingar i 
museet som förvaras i sina originalskåp. 
Många nya arter har beskrivits utifrån detta 
material och samlingen innehåller även mate-

rial från andra skalbaggssamlare, eftersom 
dessa ofta bytte fynd med varandra. 

Flera förfrågningar från forskare har 
kommit de senaste åren på skalbaggstyper 
som härrör från denna samling. Det är fram-
för allt skalbaggar som insamlats i regionen 
Kaffraria i Sydafrika som eftersöks. Detta 
material har dock tidigare vid något tillfälle 
plockats ur samlingen och finns nu troligen 
utspritt på andra museer. Dock verkar enstaka 
typer finnas kvar i samlingen, men dessa 
är i regel inte uppmärkta som typer. Detta 
gäller till exempel långhorningen Philagathis 
wahlberghi som insamlades av J.A. Wahlberg 
mellan 1838-1845 i Sydafrika. Denna typ 
”återfanns” nu i samlingen tack vare att en 
forskare eftersökte exemplaret! 

Under 2019 startade ett nytt projekt på 
Naturhistoriska riksmuseet för kartläggning 
av Nordens vridvingar (Strepsiptera), finasie-
rat av Svenska Artprojektet. Mattias Forshage 
och Rasmus Hovmöller från NRM besökte 
oss och letade efter stylopiserade (dvs Strep-
sipter-angripna) steklar, framförallt sandbin, i 
museets samlingar. Sex exemplar hittades och 
är nu utlånade till NRM för vidare analys.

Något som blivit allt vanligare på senare 
tid är att forskare vill ta prover på material i 
samlingarna för att utvinna DNA eller för att 
utföra andra kemiska analyser. Vi är ofta res-
triktiva med att tillåta sådana provtagningar 
eftersom det ofta leder till att delar eller hela 
exemplar blir förstörda och inte kan användas 
för framtida forskning. Ibland kan museet 
dock tillåta prover av detta slag om det till 
exempel finns många exemplar att tillgå. Hos 
insekter avlägsnas vanligen ett ben eller annan 
del av djuret.

Ett exempel på detta är Johanna Hedlund, 
doktorand vid University of Exeter, som 
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besökte museet för att ta prover från troll-
sländor. Proverna ska användas till att göra 
analyser av väteisotoper för kartläggning av 
migrationsmönster hos trollsländor. Projek-
tet är ett samarbete mellan flera olika institu-
tioner, bland annat ingår Lunds universitet.

Väteisotoper i biologiskt material kan 
användas för att precisera geografisk här-
komst, och eftersom trollsländornas larver 
lever i vatten har de vuxna individerna väte-
isotoper som härrör från de vatten de växte 
upp i. I detta fall efterfrågades ett litet prov 
från trollsländornas vingar, alternativt ett 
ben.

Speciellt ett exemplar var intressant för 
forskarna. Det fanns publicerat i en artikel 
i Entomologisk tidskrift, 1988, skriven av 
Thomas Cedhagen. Det var ett fynd av Anax 
(Hemianax) ephippiger, infångat av Cedha-
gen i Israel och donerat till museet. Eftersom 
exemplaret hade ett löst ben fick detta använ-
das för provtagning och kommer på så sätt att 
bidra till forskningen på detta område.

Marcus Stensmyr, forskare från Lunds uni-
versitet besökte museet i jakt på exemplar av 
bananflugan Drosophila melanogaster, gärna 
gamla fynd från 1800-talet. Detta för att för-
söka utreda förekomsten av insektsgifter i 
äldre material kopplat till utdöende av insek-
ter. Exemplar av just Drosophila är ovanliga i 
äldre samlingar. I detta fall hittades dock ett 
exemplar vilket lånades ut och man kommer 
att använda en så kallad icke-förstörande 
analysmetod där bananflugan sänks ner i en 
vätska som ”tömmer” den på innehåll. Denna 
metod bevarar själva objektet (morfologin) 
men man kan troligen inte göra fler framtida 
kemiska analyser på materialet. Det blir dock 
ofta vätska över efter analysen och sparas 
denna kan den kanske användas i framtiden 
för andra kemiska analyser.

Långhorningen Philagathis wahlberghi. Överst 
hona, nedanför hane. Foton: Charlotte Jonsson.


