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Sommerfuglfangst
– en introduksjon
Sommerfuglfangst kan være en spennende, morsom og ikke minst
lærerik aktivitet. Den kan tilpasses alle aldersgrupper og til et
passelig nivå og kan utføres nær sagt overalt og til alle tidspunkt på
døgnet. For barnefamilier kan sommerfugljakt gi en ekstra spenning
og dimensjon til turlivet. Ikke bare viser barn en uforbeholden
entusiasme til det å være jeger, men aktiviteten gir også umiddelbart
økt naturglede og interesse på tvers av generasjonene. På samme
måte vil det å studere sommerfugler egne seg godt som fordypning
i naturfagsundervisning eller som eget valgfag, eller som
fritidsaktivitet for folk som rett og slett bare ønsker å lære mer om
sommerfugler og naturmangfold.
Ved å studere sommerfugler og andre småkryp vil du komme
særdeles tett innpå naturen, og etter hvert vil du få god innsikt i
viktige mekanismer og fascinerende sammenhenger mellom artene
og miljøet ellers. Sannsynligvis vil interessen også vedvare, for

 Tussmørkesvermeren dødninghode Acherontia atropos er en stor og myteomspunnet
sommerfugl. Den tydelig avtegnede hodeskallen og evnen til å frembringe små skrik
gjennom snabelen, gjorde at man i tidligere tider gjerne tolket tilstedeværelsen som et
tegn på kommende elendighet som krig, pest eller død. En svært lik asiatisk art ble brukt
i den kjente grøsserfilmen «Nattsvermeren», med Anthony Hopkins i hovedrollen som
seriemorderen og kannibalen «Hannibal Lecter». Hos oss opptrer dødninghode som
fullstendig harmløs gjest fra Syd-Europa og Afrika, og er funnet over det meste av landet
og faktisk også på oljeinstallasjonene Oseberg B og Statfjord C i Nordsjøen. Den er også
kjent som honningrøver i bikuber, der den av og til blir funnet død. Foto: Frode Falkenberg.
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Sommerfuglens
bygning og levevis
Den viktigste egenskapen som skiller sommerfuglene fra andre
grupper insekter antydes gjennom det vitenskapelige navnet
Lepidoptera, som på latin betyr noe slikt som skjellvinger. En
sommerfuglvinge er nemlig dekket av ørsmå flattrykte hår
eller skjell som ligger omtrent som fiskeskjell, og som blant
annet inneholder fargepigmenter som kan pudre vingene i de
vakreste farger og etter svært så kompliserte mønstre. En annen
karakteristisk egenskap ved sommerfuglene er at de fleste av
dem har en sugesnabel i stedet for bitende munndeler, som er det
vanlige hos (de andre) insektene.
Sommerfuglene er også viden kjent for å gjennomgå en
fullstendig omvandling fra larve til vakker sommerfugl gjennom
den såkalte metamorfosen. Prosessen foregår i et innskutt
puppestadium der individet forandres totalt. Det er imidlertid
mange andre typer insekter som også gjennomgår fullstendig
omvandling, så egenskapen er slettes ikke unik. Sommerfuglene er
ellers en svært stor og variert gruppe insekter, og de finnes omtrent
på hele kloden i de aller fleste naturtyper. Noen arter kan være
utbredt over store geografiske områder, mens andre kan være
lokale og spesialisert til det miljøet de lever i.

 Når sommerfuglen skal innta føde, dannes det undertrykk i hodet. Snabelen
ruller dermed automatisk ut, og nektaren kan strømme fritt inn. Avbildet er en
tistelsommerfugl Vanessa cardui. Foto: Frode Falkenberg.
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DUMMYBILDE

Ulike typer antenner hos sommerfugler. Øverst fra venstre mot høyre:
Stor kålsommerfugl (familie hvitvinger), skogsmyger (familie smygere),
fjellbloddråpesvermer (familie bloddråpesvermere), irrfly (familie nattfly),
nebbspinner (familie tannspinnere), marsmåler og bjørkelurvemåler (begge innen
familien målere), samt eikespinner (familie ekte spinnere). Fotos: Lars-Jørgen Natvik.

Antenner

Sommerfuglenes antenner er føle- og lukteorganer som tjener til
en rekke formål. For eksempel er luktesansen svært viktig for å
finne næring, den kan brukes til å søke opp en partner og til å finne
frem til riktig plante for egglegging. Da disse oppgavene kan være
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krevende for en sommerfugl, vil luktesansen til mange av artene
være usedvanlig godt utviklet.
En sommerfuglantenne er bygget opp av segmenter som er festet
til hverandre i bevegelige ledd, og evnen til å kjenne duft er knyttet
til sanseceller på segmentenes overflate. Da en stor overflate vil
være gunstig for å gi plass til mange sanseceller, har mange arter
utviklet fjærlignende forgreininger som øker det totale arealet av
antennene kolossalt. Sommerfuglenes antenner kan også ha en rekke
andre former. For eksempel har dagsommerfuglene kølleformede
antenner med en klubbelignende fortykning ytterst. Andre arter kan
ha mer jevn fortykning mot spissen omtrent som en dråpe, noe som
blant annet gjelder bloddråpesvermere og metallsvermere. Videre
har svært mange nattsommerfugler tynne, trådlignende antenner,
noe som i en del tilfeller kun gjelder hunnene. Hannene trenger
gjerne bedre luktesans enn hunnene for å finne en make, og da er
det gunstig å ha forgreinede antenner for å øke sanseoverflaten. Den
store variasjonen i antennenes utforming gjør dem også viktige å
vurdere ved artsbestemmelsen.

Hørsel

Selv om syn og lukt utgjør de best utviklede sansene hos
sommerfuglene, har enkelte grupper også en svært god hørsel.
For eksempel kan mange nattaktive sommerfugler oppfatte de
høyfrekvente skrikene til jaktende flaggermus og umiddelbart
endre fluktrute for å unnslippe fienden. Hos sommerfuglene består
høreorganene av membraner lokalisert på hver side av kroppen. For
mange arter er disse membranene plassert på den fremre delen av
bakkroppen, men dette kan variere noe fra gruppe til gruppe.

Vinger

Sommerfuglenes vinger gjør dem i stand til å bevege seg over til
dels store distanser. Dermed kan de fly vidt omkring på leting etter
næring eller en partner, og artene vil stadig kunne oppdage nye
områder der næringsplantene for larvene finnes. Denne evnen til å
fly er nok helt avgjørende for mange arters overlevelse og utbredelse,
for dermed kan dyrene utvandre fra områder som utarmes eller
utbygges til andre steder med gunstig livsgrunnlag.
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som veps eller stankelbein, noe som utgjør et svært effektivt forsvar
mot fugler og andre fiender. Fangst med feromoner har imidlertid
vist seg å være særdeles effektivt for denne familien, og dersom
en av artene finnes på en bestemt lokalitet, vil det normalt dukke
opp hanner (og av og til hunner) bare få minutter etter at stoffene
er lagt ut. Mer bruk av duftlokking kan opplagt øke vår kjennskap
til disse ellers så anonyme insektene, og sommerfuglinteresserte
blir derfor stadig oppfordret til å forsøke metoden. Det er i seg selv
både spennende og eksotisk å se en glassvinge plutselig dukke opp
i fellen, og motiverende er det også å gjøre viktige oppdagelser som
bidrar til økt kunnskap om artenes utbredelse.

Lys og lysfeller

Lysfangst er ikke bare særdeles enkelt å komme i gang med, men også
veldig artig og spennende. Strengt tatt er det bare å plassere fellen
hvor som helst utendørs, plugge i stikkontakten og vente. I de fleste
tilfeller er ventetiden heller ikke lang, og for nye sommerfugljegere
vil det alltid være fascinerende å se de første store nattsvermerne
dundre ned i fellen. At det er et myldrende insektliv om natten blir
veldig tydelig ved en lysfelle. Du trenger heller ikke fare langveis
for å bedrive lysfangst av sommerfugler, idet en helt vanlig hage
vil kunne huse eller få besøk av flere hundre arter i løpet av en
sesong. Disse vil da være på vingene til ulike årstider, de vil variere
i hyppighet og en del kan til og med være immigranter som en
sjelden gang stikker innom på visitt. Ens egen hage vil derfor stadig
gi overraskelser selv etter flere år med lysfellefangst.
Som ellers i livet dreier lysfangst seg stort sett om å opparbeide
seg erfaring, og dette får du ved å bruke fellen flittig på ulike steder
og under ulike forhold.

Å bruke lysfellen i naturen

Plassering av en lysfelle utendørs er ingen krevende oppgave, men
noen få grunnprinsipper kan det være lurt å merke seg. Eksempelvis
vil du kunne påvirke effektiviteten av fellen vesentlig ved å forsikre
deg om at ikke andre lyskilder befinner seg i umiddelbar nærhet.
Forsøk har vist at to lysfeller i nærheten av hverandre til sammen
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Nattsvermernes tiltrekning mot lys
Vi mennesker er i stand til å se lys
som har bølgelengder fra omtrent
380 nm i det fiolette området
av lysspekteret til omtrent 760
nm i det røde området. Lys med
bølgelengder over 760 nm kalles
infrarødt (IR-lys), mens lys under
380 nm kalles ultrafiolett (UVlys). Selv om ikke menneskeøyne
er i stand til å oppfatte lys under
fiolettgrensen, så kan definitivt
en nattsvermer se ultrafiolette
lysbølger. Tiltrekningen mot UV-lys
er nemlig særdeles kraftig, noe du
som sommerfugljeger kan utnytte
ved å bruke spesielle lyspærer eller
lysrør som avgir stråling nettopp
i dette området av spekteret.
Responsen mot ulike fargespektra
vil variere blant annet fra art til art,
men grovt sett har en kombinasjon
av synlig lys og UV-stråling vist seg
å være det mest effektive for bruk i
sommerfuglfeller.

Også ved et helt vanlig utelys kan
det samle seg et betydelig antall
sommerfugler. Foto: Jan Erik Røer.

Vi mennesker er i stand til å oppfatte lys fra 380-760 nm, og vi definerer det synlige
fargespekteret fra fiolett til rødt. Sort område (IR og UV) er usynlig for oss, mens
nattsvermere også kan oppfatte lysbølger i UV-området av spekteret.

fanger dårligere enn én enkelt, da sommerfuglene i førstnevnte
tilfelle vil fly hvileløst frem og tilbake mellom fellene og ikke mot én
enkelt slik som ønsket. Du bør derfor vegre deg for å sette opp fellen
i nærheten av kraftige gatelys, utelys eller andre lyskilder. Videre bør
du unngå at for mye av omgivelsene blir opplyst, da dette vil føre til
at sommerfuglene vil sette seg rundt i vegetasjonen i stedet for å fly
97

Opplev og utforsk sommerfugler

Prinsippskisse av ulike typer lysfeller. 1. Lakenmetoden. 2. Robinsonfelle. 3. Heathfelle.
4. Skinnerfelle.

for sommerfuglene, som raskere vil roe seg ned etter at de er blitt
sperret inne i fellen. Dermed blir færre sommerfugler skadet ved
at de flyr seg i stykker. Når du den påfølgende dag skal undersøke
fangsten, kan du forsiktig løfte ut kartong for kartong for å plukke ut
interessante individer.

Typer av lysfeller

Et konsept som er blitt benyttet av entomologer i århundrer, er
en lyskilde plassert i nærheten av et hvitt laken (se figur, bilde
1). Metoden har forblitt nesten uendret, men lyskilden er i dag
modernisert ved at olje- og parafinlamper er byttet ut med elektriske
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kvikksølvpærer. Det er valgfritt om du plasserer lakenet vannrett på
bakken eller loddrett mellom to stenger, selv om sistnevnte alternativ
er mest praktisk. Poenget med metoden er at sommerfuglene skal
fanges med håv eller hendene idet de slår seg ned på det sterkt
opplyste lakenet. Du må derfor befinne deg i umiddelbar nærhet
og i årvåken beredskap hele tiden. Lakenmetoden er spennende og
spesielt godt egnet om du ønsker å ta barna med deg ut på nattlig
sommerfuglfangst. Den er også lærerik og morsom fordi man får
tid til å betrakte oppførselen til sommerfuglene. Naturinteresserte
som ikke tidligere har fått anledning til å studere nattsommerfugler
vil som regel bli svært overrasket over de mange og spennende
artene som slår seg ned ved lyset. Mange av våre store svermere er
også tiltrukket av lys, og spesielt tussmørkesvermerne gjør et stort

Et hvitt lakenoppsett med kraftig belysning vil tiltrekke mange nattsvermere, som
kan fanges i insekthåven etter hvert som de går inn for landing. Spesielt artig er det
å benytte metoden sammen med barn, som vil fremvise stor entusiasme i å være
sommerfugljegere på kveldstid. Foto: Svein Bekkum.
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av trestykkene monteres sentrert oppå den andre med to treskruer
slik at den underste har et utstikk på 2 cm i hver ende i forhold
til den øverste. 2B. Klipsene skrues fast til lysbrettet. 2C. Lysrøret
trykkes på plass i klipsene og ledningene fra koplingsboksen kobles
til de to endene av røret. Så kan lysbrettet endelig monteres fast på
fellekassen på tilsvarende måte som for kvikksølvlyset og lysfellen
med UV-lysrør er klar til bruk!

Fotodokumentering

Når en sommerfugl er fanget og skal dokumenteres, står du
overfor to valg. Det ene er å avlive, preparere og merke den, for så
å plassere den i en insektkasse – en metode som har vært nesten
enerådende frem til den fotodigitale verden gjorde sitt inntog
rundt årtusenskiftet. Et populært og miljøvennlig alternativ i dag
er nemlig å fotografere sommerfuglen, for så å slippe den fri.
De aller fleste sommerfugler lar seg artsbestemme ut fra et bilde,
men dette gjelder langt fra alle artene. Noen kan for eksempel
ha viktige kjennetegn på vingenes bakside eller i områdene
der vingene dekker hverandre, eller det kan være vanskelig å
fotografere sommerfuglen fordi den ikke vil holde seg i ro. En
del sommerfugler kan også ha svært like slektninger, og noen
må til og med dissekeres og undersøkes i mikroskop for sikker
artsbestemmelse.
For en nybegynner vil det ofte være vanskelig å vite om et bilde
er tilstrekkelig for senere å kunne artsbestemme sommerfuglen,
men med litt erfaring vil du fort ha nok oversikt til å avgjøre om
individet bør avlives. Merk også at en samling gjerne kan være
en kombinasjon av innsamlede individer og bilder. Du kan for
eksempel på en gitt lokalitet avlive ett eksemplar for å være sikker
på bestemmelsen, og eventuelt forevige flere individer med kamera
for å kunne dokumentere variasjoner eller utbredelse lokalt.
Fotografering gir for øvrig mulighet til å forevige sommerfuglene
i sitt naturlige miljø, eller om du vil dokumentere de tidlige stadier
som egg, larver eller pupper i naturen. Du skal ved fotografering
selvfølgelig være like nøye på å føre gode feltnotater som for
innsamlede individer.
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Fotoutstyr er i våre dager blitt forholdsvis rimelig, og kamera
av høy kvalitet er nå tilgjengelig for allmennheten. Det finnes en
rekke typer fotoapparater på markedet, og utviklingen går i et
enormt tempo hva gjelder ytelse og fysisk størrelse på utstyret.
Mobiltelefoner med kamera og små digitale fotoapparater er blitt
spesielt populære, og disse er da også de mest hendige å ta med
seg rundt. Imidlertid er de enkleste apparatene som oftest mindre
egnede til bruk for naturfotografering. For det første vil du fort
oppdage at optikken gir begrensninger for nærfotografering av
sommerfuglene, og for mange modeller kan du heller ikke bytte
ut objektivet. For det tredje vil kompaktkamera ofte være trege i
oppstarten, og det kan gå irriterende lang tid fra du trykker på
utløserknappen til bildet blir festet til bildebrikken. Om kameraet
tar seg for god tid, vil resultatet gjerne være at du kun sitter

Praktmånemåler Selenia tetralunaria er en av våre aller vakreste arter av målere. På dette
bildet er detaljene i vingetegningene skarpt gjengitt, og fokus på sommerfuglen
forsterkes ytterligere av at bakgrunnen har en dus kontrastfarge i grønt. Foto: Frode
Falkenberg.
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Preparering av en rapssommerfugl
Å myke opp vingene
Plukk sommerfuglen opp med en pinsett og legg den mellom peke- og
tommelfingeren med ryggen opp, slik at vingene blir hengende over
fingrene. For å myke opp vingene, kan du skubbe forsiktig i dem fra
undersiden med pinsetten, nærmest som å etterligne små vingeslag i sakte
film. Er du for hardhendt vil vingeribbene brekke. Poenget er å bedømme om
selve vingefestene lar seg bevege, og dernest myke dem opp ved gjentatt å
bevege vingene opp og ned. Om muskulaturen ikke lar seg manipulere, må
du avbryte forsøket og forlenge oppbløtningsprosessen.
Å sette sommerfuglen på nål
Finn frem en insektnål av passende tykkelse. Med et lett grep om
sommerfuglens kropp og bein kan insektnålen nå stikkes inn ovenfra og ned
i midten av brystsegmentet. Nålen skal være vinkelrett på sommerfuglen i
alle retninger, noe som kan verifiseres ved å sjekke at nålespissen titter frem

Preparering av en rapssommerfugl Pieris napi. Foto: Lars-Jørgen Natvik.
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omtrent midt imellom det midterste beinpar på sommerfuglens underside.
Dersom dette virker å være tilfredsstillende, så skyves nålen gjennom
sommerfuglen slik at omtrent 1/3 blir synlig over dyret og 2/3 under.
Valg av spennbrett
Det er alltid to forhold som er viktige for dette valget. Det ene er
mellomrommets bredde, som bør være tilstrekkelig til at sommerfuglkroppen
ikke skvises samtidig som den blir holdt på plass i rillen. Det andre er at
spennbrettets totale bredde ikke er mindre enn sommerfuglens vingespenn.
Om så er tilfelle, vil nemlig vingene blir stikkende ut med fare for å bli skadet.
Å sette sommerfuglen på spennbrettet
Stikk nålen med sommerfuglen vertikalt ned i midten av rillen, slik at
vingene blir liggende horisontalt på hver sin list (øverst til høyre i figur). Du
må eventuelt flytte sommerfuglen litt opp eller ned på nålen slik at vingene
blir liggende horisontalt på samme nivå som listene.
Montering av vingene
Nå kan du finne frem prepareringsnål, pergamentpapir og monteringsnåler.
Du begynner med å ta tak i den ene forvingen med prepareringsnålen ved å
stikke den forsiktig inn i en av de kraftige vingeribbene (i midten til venstre
i figuren). Så drar du vingen oppover, slik at vingens underkant blir stående
vinkelrett på kroppens lengderetning. Deretter legges det et passende
stykke pergamentpapir over vingen, og dette settes fast ved hjelp av
monteringsnåler på utsiden av vingekanten slik at denne ikke blir skadet (i
midten til høyre i figuren). Merk at papiret alltid skal dekke hele vingeflaten,
for ellers vil vingene lett krølle seg litt oppover der de ikke er tildekket. Nå
kan du montere den andre forvingen på samme måte (nederst til venstre i
figuren). Videre skal bakvingene posisjoneres omtrent som vist (nederst til
høyre), altså slik at bakvingenes fremkant kommer rett innunder forvingenes
bakkant. Prosedyren er den samme ved at du tar tak i en vingeribbe, flytter
vingen og fester den med pergamentpapir.
Kroppen og antennene
Se til at bakkroppen ikke har mulighet til å sige ned under tørkeprosessen.
Dette kan sikres ved å nåle fast en tynn strimmel av pergamentpapir formet
som en V (nederst til høyre i figuren), eller to monteringsnåler kan settes ned
diagonalt som støtte under kroppen. Antennene danderer du med et par
nåler til de står omtrent parallelt med fremkanten av forvingene (nederst
til høyre i figuren). For noen sommerfugler kan du med fordel bruke en fin
pensel dyppet i litt etanol til å praktisk talt gre ut antennene. Dette gjelder i
hovedsak arter med tynne, trådformete antenner.
Sørg til slutt for å feste en midlertidig etikett med funndata på spennbrettet
ved siden av individet. Sommerfuglen er nå ferdig montert og klar til å tørkes!
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Artsbestemmelse
Artsbestemmelse er en særdeles lærerik prosess. Ikke bare må
du sette deg inn i sommerfuglenes karaktertrekk hva gjelder
utseende, men også medta andre egenskaper som adferd,
flygemåte og biologi. Kunsten er å kombinere ulike kriterier og å
skille ut de avgjørende karaktertrekkene som gjør bestemmelsen
sikker. Dermed vil prosessen medføre at du stadig får innblikk
i nye arters spennende egenskaper, og du får økt kunnskap om
sommerfugler generelt.
At sommerfuglene fremviser stor artsrikdom vil du fort
oppdage. Under de første innsamlingturer kan dette gi en
fantastisk opplevelse av å tre inn i en helt ny verden av farger
og mønstre, der hvert individ du fanger i håven kan være ulikt
det forrige. Når fangsten så skal artsbestemmes, kan mylderet av
arter derimot fremstå mer kaotisk og uoversiktlig. Før du starter
på selve artsbestemmelsen bør du derfor skaffe deg en overordnet
oversikt over de ulike familiene, og du kan gjerne konsentrere
deg om de mest iøynefallende og karakteristiske gruppene
først. For å lette dette arbeidet, er det gitt en overordnet oversikt
over de nordiske sommerfuglfamiliene etter gjennomgangen av
artsbestemmelsen.

 Bloddråpesvermerne har blodrøde flekker på forvingene, og er lette å kjenne igjen
i felt. Her en seksflekket bloddråpesvermer Zygaena filipendulae. Foto: Frode Falkenberg.
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Dag- og Nattsommerfugler

I den norske sommerfuglfauna regnes individer innen familiene
smygere, svalestjerter, hvitvinger, glansvinger og nymfevinger
for dagsommerfugler, mens alle de resterende familiene tilhører
nattsommerfuglene. Førstnevnte kategori tilfredsstiller vår intuitive
oppfatning, idet dette utelukkende dreier seg om dagaktive og
fortrinnsvis solelskende dyr. Du vil derimot fort oppdage at
kategorien nattsommerfugler ikke er like uproblematisk. For
eksempel vil flere arter innen familiene målere og nattfly være på
vingene både om natten og om dagen, mens enkelte sommerfugler
innen spinnerne til og med kan være utelukkende dagaktive
og solelskende. Et sikkert kjennetegn på dagsommerfuglene er
imidlertid at de alltid har kølleformete følehorn. Nattsommerfuglene
kan ha ulik utforming på antennene, men aldri små køller.
Totalt er det registrert bare i underkant av 100 arter av
dagsommerfugler i Norge, mens antall nattsommerfugler overstiger
2100. Dermed er det en god strategi å starte med å sette seg inn i
dagsommerfuglene. I starten vil naturlig nok nattsommerfuglene i
sin helhet fremstå kaotisk, men etter en tid er det nettopp mangfoldet
som gjør det så spennende å studere denne gruppen insekter.
4%

96 %

Dagsommerfugler
Nattsommerfugler

Fordeling av antall registrerte arter av dag- og nattsommerfugler i Norge. Mens det
kun er registrert i underkant av 100 dagsommerfugler, er antallet nattsommerfugler
over 2100.
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Over: Dagsommerfuglene, her representert ved dagpåfugløye Nymphalis io, har alltid
kølleformede følehorn. Foto: Frode Falkenberg.
Under: Nattsvermeren spøkelsesroteter Hepialus humuli tilhører konvensjonsmessig
småsommerfuglene, selv om vingespennet kan måle imponerende 7,5 cm. Foto:
Frode Falkenberg.
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Familen vårspinnere teller hos oss kun én lett kjennelig art, vårspinner Endromis
versicolora. Hannene har rødbrune bakvinger, mens hunnene (avbildet) er større og har
fargetoner i brunt. Foto: Lars-Jørgen Natvik.

Vårspinnerne (Endromidae) teller hos oss kun én art, og den er
også lett kjennelig, nemlig vårspinner. Vingene hos begge kjønn
er tegnet i et umiskjennelig brunt mønster, men hunnen skilles lett
fra hannen på størrelsen, den langt lysere grunnfargen og ved at
hannen har rødbrune bakvinger. Hannene er delvis dagflygende,
mens hunnene kun flyr om natten. Avbildet i boken: Vårspinner s.
136 (hann) og 174 (hunn).
Påfuglspinnerne (Saturniidae) er vidt utbredt i tropene, men er
hos oss kun representert ved to arter, nemlig nattpåfugløye og
naglespinner. Familienavnet henviser til de vakre påfugløynene i
vingenes tegninger. Ellers har de redusert sugesnabel og mangler
hektemekanisme mellom for- og bakvinger. Hunnene og hannene
er ulike; hannene er minst og har sterkt kamtannede antenner i
motsetning til hunnenes trådformede. Adferden er også ulik, idet
hannene flyr i solskinn mens hunnene kun er på vingene om natten.
Nattpåfugløye er kanskje mest kjent for hannenes evne til å spore
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opp hunner på flere kilometers hold, og lar seg effektivt lokke med
hunn- og feromonlokking. Avbildet i boken: Nattpåfugløye s. 48
(larve), 49 og 90.
Tussmørkesvermerne (Sphingidae) omfatter noen av våre største
sommerfugler. Kroppens rakettform, de kraftige forvingene og de
små bakvingene vitner om at dette er dyktige flygere, og enkelte
av artene kan tilbakelegge flere tusen kilometer. Hos oss er fire
av dem rene trekkarter som ikke får fast fotfeste, men de dukker
likevel opp mer eller mindre regelmessig. Noen av artene er på
tross av familienavnet utelukkende dagaktive, mens de resterende
nattaktive er svært enkle å lokke til ultrafiolett lys. Avbildet i
boken: Dødninghode s. 10; smalkantet humlesvermer s. 13; stor
snabelsvermer (larve og voksen) s. 18; furusvermer (larve) s. 46;
dagsvermer s. 60; mauresvermer s. 81; ligustersvermer s. 175.
Smygerne (Hesperiidae) er lette å kjenne igjen på den kraftige
kroppen, det brede hodet og den store avstanden mellom

Tussmørkesvermerne er kraftige sommerfugler som kan fly over store distanser.
Ligustersvermer Sphinx ligustri er vår største innfødte art, og kan ha et vingespenn på
hele 12 cm. Foto: Frode Falkenberg.
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Systematisering og organisering av innsamlede sommerfugler
eller bildemateriale kan være noe av det mest meningsfulle med
insektsamlingen. Ikke bare er arbeidet med å systematisere
morsomt i seg selv, men du vil også lære mye i prosessen. Ved
å plassere individer av samme art ved siden av hverandre
i en insektkasse, vil du for eksempel raskt få et innblikk i
karakteristiske trekk for arten og enkelt kunne sammenstille
alle funndata for å studere typisk flygetid, hvilken naturtype
den tilhører, osv. Videre vil du gjerne organisere arter innen
samme familie som én enhet, noe som er hensiktsmessig for å
studere sammenhenger mellom nærstående arter hva gjelder
utseende så vel som biologi. De samme prinsippene vil gjelde
enten du har en samling fysiske individer eller fotografier.
Organisering av en digital bildesamling i en databasestruktur
gir mulighet for å gjøre ulike uttrekk basert på art, slekt
eller familie og dermed kan du på tilsvarende måte studere
fellestrekk og ulikheter.

 En godt systematisert samling av sommerfugler vil ikke bare fremstå som vakker,
men også være særdeles informativ. Her kan du studere særtrekk og variasjon for hver
enkelt art, slekt eller familie, og sammenligne funndata som flygetid, hyppighet og
utbredelse. Å ha en ryddig og oversiktlig samling er viktig enten den består av bilder
eller fysiske individer. Foto: Lars-Jørgen Natvik.
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dypfryser, og normalt vil det klekkes nye larver kort tid etter
opptining. En ny fryserunde etter et par uker vil imidlertid sikre
at pesten er bekjempet fullstendig.
Det beste vil alltid være å bedrive forebyggende tiltak mot
skadedyr, noe som verken er tidkrevende eller vanskelig. Første
tiltak er å bruke ekte insektkasser til å oppbevare samlingen.
Disse kassene er såkalt støvtette, noe som betyr at de gir god
beskyttelse mot selv de minste dyr som ønsker å ta seg inn.
Dermed vil den største trusselen være å tilføre nye sommerfugler
til kassene. Ferske dyr på spennbrett vil være spesielt fristende for
skadedyr, og sjansen for angrep er vesentlig under tørkeperioden.
Etter dyrene tas av spennbrettene, bør de derfor først settes i
en midlertidig kasse som fryses i to omganger. Deretter kan
sommerfuglene innlemmes permanent i samlingen.
Noen foretrekker å legge møllkuler (naftalen eller
paradiklorbenzol) inn i hver insektkasse. Som kjent avgir
stoffene fra slike kuler en svært ubehagelig lukt, noe som gjør
at skadedyrene i mange tilfeller vil velge et annet måltid enn
insektsamlingen. En del insektkasser har et eget rom eller spor

Aktuelle skadedyr
Boklus Liposcelis bostrychophila tilhører støvlusene, og er rundt 1 mm lang og
vingeløs. Den er egentlig et tropisk insekt, og finnes kun innendørs hos oss.
Som skadedyr er boklus først og fremst en ubehagelig gjest i kjøkkenskap,
der den kan forekomme i store antall og gjøre melposer og kornblandinger
lite appetittlige. Navnet har boklus fått fra evnen til å gjøre skade på bøker
som er lagret i fuktige omgivelser. De er for øvrig fryktet som skadedyr på
alt dødt organisk materiale, deriblant insektsamlinger. Boklus trives verken
i tørre eller kalde omgivelser. I oppholdsrom med vanlig, lav luftfuktighet
vil de ikke kunne etablere seg, men vil derimot trives godt i fuktige kjellere,
boder eller vindfang. I temperaturer under null grader vil de for øvrig raskt
omkomme, og fryseboksen er derfor særdeles godt egnet til bekjempelse.
Billefamilien klannere (Dermestidae) er enda mer fryktet enn boklus
i insektsamlinger. Spesielt larvene av museumsbille Anthrenus museorum og
vepsebolklanner Reesa vespulae vil kunne ødelegge en stor samling på kort
tid om de får herje i fred. Klannerne er heller ikke avhengige av fuktige
omgivelser, og de vil trives godt i vanlig inneklima i bolighus. De tåler også
kulde mye bedre enn boklus, og eggene vil normalt overleve temperaturen
i en vanlig dypfryser.
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En liten beholder med møllkuler kan festes i ene hjørnet av insektskapet. For å sikre
at kulene ikke faller ut og skader sommerfuglene, kan du forsegle beholderen med en
bomullsdott. Foto: Lars-Jørgen Natvik.

for innlegging av naftalen, men alternativt kan dette legges i et
lite glass som nåles fast i det ene hjørnet i kassen. Husk for øvrig
å etterfylle glasset, da luktene som avgis faktisk også medfører
at stoffet fordufter etter noen måneder. Siden både naftalen og
paradiklorbenzol er regnet for å være helseskadelige over tid, bør
møllkuler ikke benyttes om du har tenkt å lagre samlingen i rom
du til daglig befinner deg i. For øvrig er det anbefalt å begrense
bruken av møllkuler generelt. For eksempel kan du vurdere
å benytte naftalen kun sammen med sommerfugler som står
til tørking, for i denne fasen kan det være ønskelig med ekstra
beskyttelse.
Til slutt bør det understrekes at det beste tiltaket mot skadedyr
er å sjekke sommerfuglsamlingen jevnlig. Bekjempelsen kan
dermed starte før skadene er blitt store, og det er også lettere å bli
kvitt pesten på et tidlig stadium.
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