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Under tre år har vi odlat på
museets innergård. Det behövs
inte så mycket plats för att få
stora, fina pumpor att växa.
Foto: Claes Enger

fakta om
säll

Tänk att få arbeta med det som man
gillar allra mest. Det är det många på
museet som gör, till exempel jag och
så Didrik och Lotta som jag träffat och
intervjuat. Lottas favoritdjur är sälar
som hon arbetar med på museet. Fast
sälarna hon arbetar med är döda och
Lottas jobb är att undersöka dem. Läs
om hennes arbete på sid 3-5.
Didrik arbetar som jourhavande
biolog och svarar på alla möjliga typer
av frågor om naturen. Vill du veta vilka
frågor som är vanligast när det är höst?
Då ska du kika in på sid 10-11.
Jag är inte så bra på att få växter att
överleva, därför är jag glad att vi har
haft en odling på vår innergård i sommar. När jag vill kan jag smita dit och
leta efter en mogen tomat eller dofta
på oregano. Nej, växtodling ska inte
bli min nästa hobby. Då är jag mer
inne på att börja samla på sten, för det
verkar inte vara så mycket att sköta
om. Åke, som vet allt om sten, har skri
vit på sid 6-7 om att samla på stenar.
Jag hoppas vi ses när museet firar
100 år eller när vi hälsar på Lotta och
hennes sälar. Mer om detta på sid 15.

Text: Charlotte Ek
Foto denna sida: iStockphoto
Övriga foton: Ingrid Asker, Charlotte Ek
Charlotta Moraeus och Anna Roos
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Undersökning
Men vad händer egentligen med sälarna
när de kommer till museet? Först väger och
mäter jag sälen, säger Lotta. Sedan undersöker jag utsidan som klor, ögon, päls och
hud. Efter det undersöker jag sälens olika
organ för att se om de ser friska eller sjuka
ut. Det är också viktigt att veta hur gammal
sälen var när den dog.
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LOTTA MORAEUS, 42 år
Utbildning: Biolog och geovetare
Favoritdjur: Sälar
Gör på fritiden: Är ute i naturen,
dyker gärna och fotograferar

Museosaurien har träffat Lotta Moraeus
som arbetar på en enhet på Naturhistoriska
riksmuseet, som bland annat sysslar med
miljöforskning. Vi undrade förstås vad
Lotta gör på museet.
Jag arbetar med att ta reda på hur säl
arna i Sverige mår, berättar Lotta. Det är
Naturvårdsverket som vill veta det och vi
hjälper dem att samla in fakta om sälar. De
flesta sälar som vi undersöker kommer från
Östersjön, eftersom sälarna där är lite mer
utsatta för miljögifter än de på Västkusten.

Många sälar
Det är ovanligt att få se en säl om man inte
bor vid havet och de flesta av oss har nog
aldrig sett en säl. Så hur kommer det sig
att museet får in nästan 200 sälar varje år?
Av de 200 sälar som vi får in varje år är
det 70 stycken som har drunknat, berättar
Lotta. Dessutom jagas sälar och prover från
dessa kommer också in till oss på museet.
Förutom de sälar som skickas till museet
så rapporteras det in cirka 150 döda sälar
per år. Oftast hittas de på stränder, men
kanske bara 10 stycken är tillräckligt färska
för att det ska vara någon idé att de skickas
hit till museet för att undersökas.

För att ta reda på det måste jag undersöka
en av sälens tänder, fortsätter Lotta. Jag såg
ar itu tanden och räknar hur många ringar
den har. För sälens tänder får en ny ring
varje år, ungefär som årsringarna på ett träd.
En mycket viktig sak som vi också vill veta
är varför sälen dog.

att till exempel undersöka hur sälen dog,
men då tar jag hjälp av en patolog. Det enda
som är lite speciellt är att magsäcken luktar
surströmming. Och har du känt surströmmingslukt så vet du att det luktar jätteilla.
Men det är kanske inte så konstigt att
det luktar surströmming i magen, för sälar
äter ju fisk. Många sälmagar har också undersökts för att få reda på vilka fiskarter de
ätit och hur stora fiskarna de slukat varit.

Sälrapport
Vad ska man göra om man hittar en död säl?
Då kan du fylla i ett formulär som finns på
museets hemsida, www.nrm.se, och som
du sedan skickar till oss. Då får vi veta var
någonstans som du hittade sälen och om
du skickar med en bild kan vi också se om
vi vill att sälen ska komma till oss, berättar
Lotta. För har sälen legat för länge kan vi inte
undersöka den, men vi vill ändå gärna veta
var och när du hittade den, fortsätter hon.
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Fast jag antar att ni Museosaurier helst vill
se en levande säl och då kan jag berätta att
lättast att se säl är långt ute i skärgården,
men de kan dyka upp nästan överallt längs
kusten. De senaste åren har man till exempel sett gråsäl mitt inne i Stockholm!

Frisk eller sjuk
Alla sälar undersöks för att se om de var
friska eller sjuka när de dog, det gäller även
de sälar där Lotta vet att de dog på grund
av en olycka, till exempel att de drunknade.
För många gråsälar i Östersjön har sår i
sina tarmar, berättar Lotta. Gråsälarna i
Bottenhavet kan ha tarmar som är hårda
och tjocka medan sälarna som kommer
från södra Östersjön, vid Skåne, oftast har
fina tarmar. Kanske beror det på immun
försvaret och nu ska vi börja forska om det
kan vara så, fortsätter Lotta.

Här undersöks en säls inre organ.
I bakgrunden ser du Lotta som tar
fram material som behövs.

Fisklukt
Vi på Museosaurien är lite nyfikna på om
det inte är lite läskigt att undersöka döda
sälar. Nej inte alls, säger Lotta, jag har arbetat som djurvårdare och då är man van
att ta hand om allt möjligt. Sälarna luktar
inget och de är ju lite av ett detektivarbete
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måste man kanske ligga gömd i en koja i skogen i flera
dygn, och hålla sig absolut tyst för att inte skrämma bort
dem. Dessutom syns många däggdjur bäst om man är
ute och smyger i skymningen.
Stenarna däremot vare sig flyger eller springer bort
när man närmar sig, man behöver inte bry sig om vindriktningen och kan prata högljutt, skratta och sjunga,
utan att riskera att skrämma bort dem. Man kan fotografera dem på hur nära håll som helst. Och det är absolut
riskfritt, stenar går aldrig till angrepp!

Börja samla sten!

fördelar med sten
De flesta svenskar gillar att vara ute i naturen,
åtminstone när vädret är bra. En del har
mer speciella hobbies – de gillar att titta på
fåglar, plocka svamp eller samla på insekter.
Och kanske är du en av dem som gillar att
fiska eller plocka blommor.
Om du tänker efter kan du nog rätt mycket om både växter och djur, men hur mycket
vet du om stenarnas värld? För de allra flesta
är all sten ”gråsten” och allt berg ”gråberg”.
Du kanske inte vet att stenar kan ha många
olika färger och utseenden, vara bildade på
olika sätt, och bära på en lång och spännande
historia?

Stenar är väldigt lättskötta
Att ha stenar hemma som hobby är väldigt
enkelt och praktiskt, särskilt om man är
lite lat av sig. Du kan ha dem på fönsterbrädorna som dekoration, och till skillnad
från krukväxter behöver du inte tänka på
att vattna, rensa bort vissna blad, eller plan
tera om dem. Stenarna nöjer sig med att
du tittar till dem lite då och då.
Och jämför man med husdjur är sten
arna ännu mer lättskötta och billiga i drift.
De ska inte ha någon speciell mat, faktiskt

inte någon mat alls. Och du behöver därför
inte heller gå ut med dem morgon, middag och kväll, eller göra rent efter dem i
kattlådan eller buren.
Stenar är föredömligt lättskötta, det räcker med att damma av dem någon gång då
och då om de ligger framme. De är garanterat rumsrena, lämnar inga hårtussar efter
sig och kräks inte på finmattan. Ingen av
dina kompisar lär heller vara allergisk mot
dem. Stenar kan inte ens dö, de bara vittrar
en smula. En sten kan du ha hela livet.

Stenar ligger still och flyger
aldrig iväg
Det finns alltså många fördelar med att
börja intressera sig för stenar. Stenarna
finns i naturen hela året om (även om de
kan vara översnöade på vintern). Den som
mest intresserar sig för blommor får passa
på under våren och försommaren, bärplockaren till sensommaren och svampvännen
under hösten. Stenar kan du titta på närhelst du vill på dagen, medan fågelskådaren måste upp tidigt på morgonen för att
ha störst chans att lyckas. För att ha turen
med sig och få se rovdjur som björn och lo,

ÅKE JOHANSSON som
skrivit texten om stenarna är
geolog och forskare på museet.
Det är också Åke som är en av
våra jourhavande geologer.
Åke säger själv att han då och
då samlar på sten och är dess
utom en ofrivillig kattägare.

Stensamlare kan man dela in i två grupper. En del bygger
upp stora mineralsamlingar som sorteras på ett systematiskt sätt och med stor sakkunskap. Andra samlar mer
osystematiskt på vackra och intressanta stenar från olika
håll, för att ha som dekorationer på fönsterbrädan eller i
trädgården.
Men stenar är inte bara intressanta och vackra att se
på, de kan vara till nytta också. Ända sedan familjen
Flintas dagar har människan använt sten till sina verktyg, och vårt moderna tekniska samhälle är i högsta grad
beroende av metaller och andra råvaror som kommer
Min första sten till min sten
från berggrunden.
samling hittade jag i vägkan
Så i stället för att tjata på din mamma och pappa att
ten i tioårsåldern. Det var en
bit massiv kvarts som förmod
du vill ha en hund, en katt eller ett marsvin, en egen ko
ligen härstammar från någon
som kan bo på balkongen eller en alligator i badkaret,
pegmatit, berättar Åke.
börja med att samla på stenar. Gå på stenspaning nästa
gång du är ute och går, och lär dig mer om stenarnas fascinerande värld. Vare sig du har stenar
N
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STENPYSSEL
De här stenarna är plockade
på en strand på Gotland och målade
med hobbyfärg. Det finns så mycket
kul man kan göra av stenar ...

vad det är
la till
Då kan du mej
log@nrm.se
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Text: Åke Johansson, artikeln
var första gången med i
Museosaurien nr 2/2012
Foto: Alexander Graff
Åke Johansson
Gunilla Kjellander
Louise Tenn
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höstpyssel

På hösten är skogen full med
rönnbär, kottar och fröställningar
från blommor som vissnat, och
som du nu kan ta med dig hem
Använd en
och göra något roligt av.
nål till att

FLER HÖSTTIPS

upp bären

på tråden.

trä

Till ugglan här intill kan du använd
a dig av lite
allt möjligt som du har hemma. Ögo
nen är
klippta av filttyg, men har du inte det
kan du
istället använda färgat papper eller
varför inte
knappar eller kapsyler till ögon.
Börja med att måla kotten och tillverka
ugglans
olika delar medan färgen torkar. Lim
ma fast ögon,
näbb och fjädrar och knyt fast en tråd
. Trä en nål
på tråden och trä upp rönnbär och
nypon eller
annat du funnit i naturen. Din uggla
är nu klar att
hängas upp till exempel i ett fönster.

Här är några av kottens ”fjäll” målade
med hobbyfärg som täcker bra och
gör
kotten extra färgglad.

Text och foto: Gunilla Kjellander
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Passa på att trä upp
rönnbär på en tråd och
knyt ihop till ett halsband. Rönnbär är fina
även som torkade.

9

Text: Charlotte Ek
Foto: iStockphoto
H. KrispCC BY 3.0
Juan Santos
Juan Emilio CC BY-SA 2.0

Jourhavand
e
biolog
Har du hittat något i naturen som du undrat över
vad det är? I så fall är du
inte ensam, jourhavande
biolog Didrik Vanhoenacker
får in över 4 000 mejl om
året med frågor om naturen.
Museosaurien har träffat
Didrik för att fråga honom
vilka som är de vanligaste
frågorna nu när det snart
är höst.

Frågor, frågor, frågor
Först av allt måste vi på Museosaurien fråga
Didrik vad man gör som jourhavande biolog. Didrik berättar att han svarar på frågor
som han får via mejl och telefon. Du har
kanske sett Didrik på TV eller hört
honom på radio, för det är många
som jobbar på tidningar, radio och
TV som vill att Didrik ska svara på
frågor om naturen.

Spindlar

Frågor om natur?
Har du sett något du funderar på vad
det kan tänkas vara? Då kan du börja
leta på museets hemsida under ”Fakta
om naturen”. Sedan finns det förstås
andra sidor på webben där du också
kan få hjälp. Om du ändå inte hittat
vad det är kan du mejla din fråga till
jourhavande.biolog@nrm.se. Tänk på
att bifoga så skarpa bilder som möjligt,
gärna tagna från flera håll.

Sten och fossil
På museet har vi också en jourhav
ande geolog, jourhavandegeolog@
nrm.se, som svarar på allt som har
med stenar att göra.
Vi har också duktiga paleontologer
som hjälper till om du hittat fossil.
Mejla då din fråga till jourahavande
paleontolog@nrm.se.

På hösten får jag mycket frågor om spindlar, säger Didrik. I vanliga fall är det inte helt
lätt att få syn på en större husspindel, för de
sitter lite mer gömda. Men nu under parningssäsongen är de mycket lättare att se,
fortsätter Didrik. Det beror på att hanarna
letar efter honor som de kan para sig med.
Sedan är det många som frågar om
de stora hjulspindlarna som kvadratspindeln och korsspindeln. De
spinner alltid nät som ser ut som
hjul. Nu på hösten är både spindlar och nät mycket större och då
är de såklart lättare att få syn på.

Svamp
Det kommer förstås många frågor om
svamp också. Det är inte bara frågor om
svampen man plockat är giftig eller inte,
utan många frågor handlar om svampar
som ser lite konstiga ut, säger Didrik.
Hjorttryffel är en sådan svamp och det är
ofta hundar som hittar den. Den finns i
marken och hundarna gräver upp
hjorttryffeln som ser ut som små
knottriga kulor. I mitten av kul
orna finns sporerna och de ser ut
som en kletig, svart smet.

Fåglar
Har du sett fåglar som du inte känt igen?
Det har du säkert, men på hösten är det
lite klurigare att ta reda på vad man sett,
berättar Didrik. För just på hösten får jag

mycket fågelfrågor. Men kan man inte titta
i en fågelbok om man vill veta vilken fågel
man hittat, undrar vi. Jo, säger Didrik, det
är klart, men det är lite svårare i slutet av
sommaren för då finns det många ung
fåglar och de ser inte alltid ut som
föräldrarna. I fågelböcker finns bilder på vuxna honor och hanar, men
inte alltid på ungfåglarna. Unga
rödhakar har till exempel inte fått
sin röda färg ännu och då är det ju
svårt att känna igen dem.

Inte ensam
Nu blir vi på Museosaurien lite nyfikna.
Didrik verkar ju kunna massor. Svarar du
verkligen på alla frågor själv, undrar vi.
Nej, svarar Didrik, jag får till exempel
mycket hjälp av de på museet som är experter på insekter. För många av frågorna som kommer till mig under hela
året handlar om insekter. Fast jag
får rätt många frågor om skelett
också, fortsätter Didrik. Är det
bara små delar av skeletten som
jag får se behöver jag hjälp av våra
”skelettexperter” här på museet.
Men det är inte bara anställda på museet
som hjälper Didrik att svara på frågor. Som
tur är känner jag en tjej som kan massor
om spindlar. Så jag brukar prata med henne
om jag får frågor om spindlar som jag inte
kan svara på, berättar Didrik.

Konstigaste frågan
Till sist vill vi gärna veta vilken som
är den konstigaste frågan som
Didrik fått. Oj, skrattar Didrik, jag
får rätt många konstiga frågor, men
jag kan ju ge ett exempel. Vad finns
det flest av, hajar eller kor? Svaret
är att det finns ungefär lika många
hajar som kor, nämligen 1,5 miljarder. Fast,
avslutar Didrik, det är ju lättare att räkna
kor än hajar, så vi vet ju inte helt säkert hur
många hajar som finns.
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Text: Charlotte Ek Foto: Naturhistoriska riksmuseet

På museet har vi som du säkert vet massor
med djur, växter, mineral och fossil. Men
varför samlar vi på så mycket och hur har
det gått till när vi fått hit alla föremål?
Det kan du i mitten av november uppleva
i en ny utställning på museet.
Läs här om några av de föremål som
samlats in och om resor som gjordes för
länge, länge sedan eller alldeles nyss.

Fläkten

till att
hjälper

xterna

torka vä

I förra numret av Museosaurien kunde

du läsa om Thomas Mörs som har gjort
flera forskningsresor till Antarktis.
Men Sveriges allra första polarforskare
var Anton Rolandsson Martin. Han fick
följa med ett valfångstfartyg till Spetsbergen år 1758. Han skulle dels ta reda på hur
klimatet var vid Nordpolen och dels beskriva naturen. Men stackars Anton som reste
med ett valfångstfartyg, för valfångarna
ville inte gå i land! Därför fick Anton bara
två timmar på sig att gå runt på en liten ö
utanför Spetsbergen. Därifrån fick han med
sig endast en skörbjuggsört och en sten.
Men från båtresan kunde han i alla fall
rapportera om hur klimatet var i Arktis.

Under sex år hade museet ett samarbete

med Paraguay för att utbilda biologer på
Paraguays Naturhistoriska museum. Det
de ville lära sig av oss var bland annat artkunskap och hur man samlar in olika djur.
Varje år gjordes 2-3 expeditioner och man
var borta i 4-6 veckor. Insamlingsresorna
såg olika ut beroende på vad som samlades in. Fiskforskare åkte båt och drog från
plats till plats medan fågelforskare slog
läger länge på samma ställe.

Under mer än 100 år har museet samlat in

föremål. De tidigaste resorna var mer som
upptäcktsresor och de kunde vara i flera år.
Då samlade man in allt från naturen; som
olika växter, djur och dessutom fossil.
På moderna forskningsresor är forska
re med som är specialister på en viss djureller växtgrupp. Man är ute i fält under
några veckor ända upp till några månader
och då samlar och studerar forskarna oftast
bara den gruppen av organismer som de är
specialister på. Nutida expeditioner är dess
utom oftast samarbetsprojekt med specia
lister och studenter från olika länder.

Museets forskare har samlat växter i tro-

pikerna under flera expeditioner. Många
av de tropiska växterna växer högt, högt
upp och därför använder forskarna en
cirka fem meter lång stång att plocka ner
växterna med. Ett vanligt anteckningsblock
och en blyertspenna är också viktigt att
ha med. Blyertspennan fungerar bra i tropikerna där det regnar mycket. Allt regn
gör att tropiska växter är mycket fuktiga
och för att de ska torka snabbare när man
ska bevara dem så använder man fläktar
som gör att de torkar fortare.

När man ska samla in växter och djur så

behövs det utrustning. För nästan 90 år
sedan var René Malaise på en insamlingsresa till Myanmar (Burma). Där uppfann
och testade han en ny insektsfälla som nu
är känd som Malaisefällan. Fällan liknar
ett tält av moskitnät. Malaisefällan används
fortfarande idag av forskare över hela
jordklotet när de ska samla in insekter.

Varför är det då viktigt att känna igen till
exempel olika fiskarter? Jo, titta på fiskarna
på bilden, visst är de lika? Den ena fisken
är en pacu som äter nötter och frukt och
den andra är en piraya som äter andra fiskar. Bägge arterna finns i Paraguay. Yngel
av pacu fiskas och föds upp till matfisk i
fiskodlingar. Vad tror du händer om pirayayngel av misstag kommer med bland pacuynglen och ges till fiskarna i odlingarna?

Det gäller att få med sig rätt utrustning
och ha ordning på sina saker när man ska
ut på insamlingsresor.
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Museosaurien, Klubbtidningen
Naturhistoriska riksmuseet, Box 50007,
104 05 Stockholm
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Ett älgskelett har

Under tre års tid har vi odlat på innergården på
museet. På framsidan av tidningen ser du en av
de pumpor som växte där. Hur mycket tror du
att den vägde?
Skicka ditt svar till Naturhistoriska
riksmuseet, box 50007,
104 05 Stockholm eller mejla
till museosaurien@nrm.se.
Senast den 30 november
måste vi ha ditt svar.

Rita en teckning
I det här numret kan du läsa om Lotta som gillar sälar
och om Åke som gillar sten. Vad gillar du mest?
Rita och berätta gärna vad du tycker allra
N
mest om när det gäller växter, djur, svamp,
TÄVL Y
ING
sten eller annat som finns i naturen.
Vi skickar ut pris till de som får med sin
teckning i nästa nummer av tidningen.
Skicka din teckning till Museosaurien, Naturhistoriska riksmuseet, box 50007, 104 05 Stockholm
eller mejla till museosaurien@nrm.se.
Senast den 30 november måste vi ha ditt bidrag.

.

Alicia Frenzel hittat

jubileumshelg!

museets hus
Kom och fira med oss att
ningar och spänfyller 100 år! Tävlingar, vis
helgen den 12-13
nande saker händer hela
helgen kommer
november. Program för
nare i höst.
på museets hemsida se

m simmar

tt älgar so
rsell har se

i sommar.

Edith Fo

urier

Häftiga dinosa

TACK

för era fotografier på spännande saker ni
sett i naturen. Vi har dragit två stycken vinnare.

Alicia Frenzel har hittat skelett efter en älg som
hon har tagit med hem. Alicia skriver att vi bar
hem flera delar, som kraniet, lårben, skenben,
ryggrad med höfter, revben, käkar och några
andra ben. Det var tungt och några delar fick vi
ta i stora påsar. Jag bar nästan hela ryggraden som
en lång pinne. Nu har vi skelettet i trädgården
tillsammans med delar av ett rävskelett som vi
har hittat på landet. Jag har även skelett från en
koltrast, ett rådjur och en horngädda som jag
fiskade upp i Soten i min forskarhörna.

inosex år älskar d
Daniel som är
har
rita dem. Han
saurier och att
till
r
ga
fina tecknin
skickat in flera
r
saurien. Här se
oss på Museo
du en av dem.

Du har väl inte missat
Forskarfnatt?
Där kan du träffa våra fors
kare och prata med dem om
deras spännande jobb på
museets forskningsavdelning.
De visar också spännande
föremål. Den 7/10, 4/11 och
2/12 mellan kl. 13.00-15.00
finns de i museets kassahall.

Endast för medlemmar
Gillade du att läsa om arbetet med att undersöka sälar
på sid 3-5? Kom då till museet den 20 november för
att träffa Lotta. Hon kommer att visa oss en säl och
några av alla de djur som kommer in till Lottas avdelning, t ex en utter eller en fågel. Vi träffas i huvud
entrén klockan 10.30 om du är 5-7 år, klockan 11.30
om du är 8-10 år och klockan 13.00 och du är 11-15 år.
Mejla till museosaurien@nrm.se och anmäl dig.
Glöm inte att uppge vilken tid du vill komma. Antalet
platser är begränsat.
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Sverige
porto betalt.

MUSEOSAURIEN
Naturhistoriska riksmuseet
Box 50007
104 05 Stockholm

BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning
återsänds försändelsen med
nya adressen på baksidan.

Som medlem får du allt detta!
• Delta i Museosaurieklubbens aktiviteter.
Rabatterbjudanden från Cosmonova.
Specialvisningar av våra utställningar.
Besök bakom kulisserna, m m.

•
•
•

Klubbtidningen Museosaurien 4 gånger om året (värde 60 kr).
15% rabatt i museishopen (vid köp över 50 kr).
Medlemskort.

Medlemskapet kostar bara 90 kr/år.

EDLEM?

IM
VILL DU BL

Maila din anmälan till:
museosaurien@nrm.se
Uppge ditt namn, födelseår, adress och
postadress.
Fick du tipset att gå med i Museosaurien av
en kompis? Uppge kompisens namn och
adress så skickar vi en värvningspresent till
honom eller henne, så snart du betalt ditt
medlemskap.

Vär va en medle
till Muse osauri m
en!

Och få en värv
ning
present med po ssten.

