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Mitt pA dagen den 7 mq 1993 bescikte fcirfattaren
Eriksdal (55'34'N, 13"46'O) i cistra SkAne, friimst
fdr att scika efter sandtidla. Vid en viigkant intill en

solexponerad sydsluttning petrAffades en kcinsmo-
gen hanne av spindelarten Eresus cinnaberinus
(Olivier, 1789), tidigare kiind under namnet E. niger
(Petagna, 1787), som visat sig ogiltigt (Merrett &
Millidge 1992). Arten har aldrig tidigare noterats i
Sverige. I denna artikel fiiljer en presentation av

denna siillsynta och ur biologisk synpunkt spiin-
nande spindelart.

Identifiering
Det petraffade exemplaret insamlades inte men

kunde senare ur minnet liitt identifieras med
hjiilp av Lyneborg (1916). Eresus cinnaberinus
dr omisskdnnlig, siirskilt den icigonfallande han-
nen. Hos de krinsmogna hannarna iir niimligen
bakkroppens ovansida klart rrid med tvfl (tre) par

svarta runda fl2ickar. Framkroppen Ar sammets-

svart. Benen er svarta med tydliga vita tvarband
kring varje led. Hannens lflngd iir ca 7-10 mm
(Hanstrcim 1965, Nprgaard 1988). Artens engel-
ska namn iir "Ladybird Spider", nyckelpige-
spindel, ett mycket passande namn med tanke pA

hannarnas utseende. Honan (Fig. l-2) iir stcirre

f,n hannen, l0-15 mm lAng. Honans fiirg iir sam-

metssvart, benen iir svarta med ett svagare vitt
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tvlirband kring varje led. Ungar och icke kcins-
mogna hannar iir fiirgade som honan (Hanstrtim
1965, N6rgaard 1988).

Utbredning
Eresus cinnaberinus iir utbredd 6ver sttirre delen
av Mellan- och Sydeuropa och i Nordafrika. I
norra och mellersta Europa iir utbredningen
mycket sparsam. De nordligaste fynden iir frAn
Jylland (Danmark). Scider om Danmark finns fynd
rapporterade frAn omridena Schleswig och Si.id-
tondern samt negra lokaler frin Liineburger Heide
(N6rgaard 1988). Arten blir allmlinnare sciderciver,
i synnerhet i liinderna kring Medelhavet. I rister
finns fynd fr[n den europeiska och den asiatiska
delen av Ryssland och iinda till Kina och Korea. I
de sydligaste delarna av England hade man under
perioden l8l6-1906 endast funnit sex hannar och
en hona (Hanstrcim 1965). Arten ansAgs vara ut-
ddd tills man 1979 iterupptiickte den pA en lokal i
Dorset (Merrett et al. 1980, N6rgaard 1988). E.
cinnaberinus iir numera fridlyst i England
(Roberts 1985). Pa Jylland har man sedan 1928
funnit denna art pe tio lokaler. Fynden bestAr av 54
honor, 49 hannar och 36 juveniler (Norgaard
I988). Hur mAnga lokaler som fortfarande hyser
arten dr ovisst, men siikert iir att den iir pA stark
tillbakagAng i Danmark (N6rgaard muntl.).
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Idag rAder det tvivel om huruvida den sydliga
formen av E. cinnaberinus d:r en separat art eller
underart. Detta tvivelsmAl baseras pi olikheter i
hannamas utseende (Merrett 1991).

Habitat
Slviil i Danmark som i England bestAr lokalema frir
Eresus cinnaberinus av ljunghedar (Calluna vul-
garis). Arleo fdredrar regnfattigt och varmt klimat.
Jorden skall vara torr och sandig och vegetationen
lAg och luckig. Arten lever pi de rippna partiema
mellan ljungtuvoma, bevuxna med mossor och
lavar, samt enstaka hcigre vlixter som fArsvingel
( F e stuca ovina ), borsttAtel (C ory nephor us cane s-

c e ns ), stagg ( N ardus s t ri cta), mjcilon ( Arc t o s ta p hy -

lus uva-ursi) och grAfibbla (l/ieracium pilosella). E.

cinnaberinus tolererar inte skuggiga och blAsiga lo-
kaler. Arten fciredrar sydsluttningar i lii d?ir fcirutsett-
ningama fcir ett optimalt mikroklimat iir goda.

Biologi
I de cippna partiema mellan ljungtuvoma bygger
Eresus cinnaberinus sift bo. Detta bestAr av ett lod-
riitt rcir, som iir ca 10 cm djupt och ca I cm i dia-
meter. Invdndigt iir rciret klAtt med silkesspinn, vil-
ket vid markytan vidgar sig till en trattform, vars ena
sida iir bcijd som ett tak civer "tratten" och bitdar
dfigenom den s k kammaren diir spindeln kan sitta
och lura pA bytesdjur. FrAn <ivre delen av boet breder
f6ngstnAtet ut sig mellan de omgivande vaxtema,
ganska niira markytan. Fengstnatet har en ore-
gelbunden form. Det bestAr av hirt dragna tjockare
trAdar som hos en fullvuxen hona kan striicka sig I 0-
l5 cm frAn boet. Dessa tr6dar korsas oregelbundet
av andra trAdar och bildar ett ndt med maskor som 5r
tiita intill boet, men btir allt glesare ut mot kanten.
Mellan trAdama i fAngstniitet lciper ocksA s k krus-
trAdar. Krustrtden besttr bl a av massor av ytterst
fina trAdar som avges frln en spinnplatta, cribellum,
beliigen framfcir det fdrsta paret spinnvArtor.
Cribellum frirekommer hos arter inom vissa spindel-
familjer och kan, som hos familjen Eresidae, vara
delad. Pl bakersta benparets metatarser flnns en
(som hos Eresidae) eller tvA rader speciella hAr,

calamistrum, som anvdnds vid tillverkningen av
krustrAden. I den sammansatta krustriden ingAr
ocksA andra typer av trAdar, som kommer fr[n spinn-
vArtoma. KrustrAdama iir effektiva fAngsttrAdar och
E. cinnaberinus iir kapabel att ta stora bytesdjur sA-

sorn jordliipare (Carabus spp.), sandjiigare (Cicin-
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dela spp.) och tordyvlar (Geotrupes spp.). Skalbag-
gar utgcir stapelfddan men E- cinnaberinus iiter dven
tvesdiirtar, griishoppor och dubbelfotingar. Rester
av utsugna byten eterfinns ofta i anslutning till
fengstnAtet (N6rgaard 1941, 1990).

Under danska fcirh8llanden blir E. cinnaberinus
kcinsmogen efter 3-4 Ar. I september mAnad under
det 3:e (4:e) levnadsAret sker den sista timsningen
och det 5r nu hannarna fAr sin rtida fiirg. Innan
rimsningen stenger btda kcinen igen sina bon med
niit och de <ivervintrar nu en sista geng som kcins-

mogna. Nigon ging i april-maj blir spindlama ak-
tiva igen. Honan utvidgar sitt bo med en kammare,
d?ir hon senare skall passa den ca 9 mm breda och
linsformat spunna kokongen och iiven ungama.
FrAn kammaren utgAr flngstniitet och honan fort-
satter att fflnga insekter under ytterligare ett par
mAnader (Norgaard 1941, 1990). Ndr hannen cim-
sade fcir sista gAngen fcirsvann ocksA hans fcirmAga
att producera krustrAdar; hannen tillverkar inte
liingre nAgot flngstniit och enligt Ngrgaard ( 1941)
6ter han inte. I motsats till honan lAmnar hannen
sitt bo och bcirjar vandra omkring fcir att leta efter
kcinsmogna honor. Under fijrsta fasen av frieriet
kommunicerar krinen med varandra genom vibra-
tioner i niitet. Niir parningen inletts, stannar
hannen hos honan under flera dagar. Hannen dcir
efter pamingen, nAgon glng under sommaren, an-
tagligen av niiringsbrist.

Aggliiggningen sker i slutet av maj eller i brirjan
av juni. Kokongen hiings varje dag upp i boets
civre del. Efter ungeflir en mAnads tid cippnar ho-
nan kokongen. De ca 80 ungarna har tillbringat
sina fcirsta levnadsdagar inne i kokongen. Ung-
arna lever tillsammans med honan i boet. Under
ett par veckors tid fortsiitter honan med bytes-
fAngst (Norgaard 1941, 1990). Till en bcirjan lever
ungarna enbart av niiring frAn iiggens guleceller.
Hur de sedan fir sin niiring var en gAta fram till
1970-talet, dfl man med hjlilp av isotopteknik
kunde plvisa att honan matar ungama direkt med
munnen (Kullmann & Stem 1975). Honan frirbe-
reder ungarnas iivervintring och under nAgra da-
gar spinner hon en stor mdngd krustrAdar i boets
rivre del. I detta spinn grir ungama sma Atskilda
kammare i vilka de tillbringar vintem. Ndr honan
vavt detta spinn dcir hon och ungarna suger ut hen-
nes kropp (N6rgaard 1985, 1990).

Status och hot
Som tidigare ndmnts Ar arten mycket siillsynt i
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Fig. l-2. Den upp till l5 mm ldnga honan av spindeln
Eresus cinnaberinus (ovan- och fromifrdn), har en

sammetssvo,rl grundfcirg som tir tunt bestrddd med vita
hdr. Den omisskdnnliga hannen har samma grundfcirg,
men hakkroppens ovansida tir vackert lysande rt)d med

fyra-sex svorta fltickar. Arten kallas pd engelska fdr
"ladybird spider", nyckelpigespindel. Honan pd bil-
derna cir fotograferod vid Cabo Creus, Gerona, Spa'
nien,7.5 1986. Foto: Jonas Sandstrdm.

Female of the ladybird spider Eresus cinnaberinus

from Cabo Creus, Gerona, Spain.

bAde England och Danmark. Den engelska popu-
lationen beriiknas variera mellan l5 och 40 indi-
vid samt ett okiint antal juveniler (Merrett 1991).

Lokaler som uppfyller Eresus'krav dr starkt ho-
tade. MAnga hedar fcirsvinner pga andrad markan-
viindning sAsom uppodling och triidplantering.
Upphtirande hiivd iir ocksl katastrofal fcir E.

cinnaberinus. Niir betesdrift och sletter upphcir,

cikar griisviixten i snabb takt och ftirbuskningen tar
vid, varvid livsbetingelsema fdr E. cinnaberinus
raderas ut (Merrett 1991, N6rgaard 1990).

Eresus cinnaberinus funnen i Sverige

Vad betriiffar svenska frirh6llanden, ar artens
status fortfarande okiind. Hotbilden torde vara
densamma h6r som i England och Danmark.

Kommentar
Yarfor Eresus cinnaberinus fcirst nu uppfickts i
Sverige kan diskuteras. Har arten funnits hiir se-
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dan lAng tid tillbaka eller Ar den en nykomling i
vAr spindelfauna? Fcirekomsterna i norra Europa -

smi populationer pA mycket begriinsade lokaler -
jiimte att arten i drygt 70 Ar ansAgs vara utdrid i

England, pekar pA att den Ar svAr att upptacka. Den
icigonfallande hannen exponerar sig endast under
en kort tid pi sdsongen, di han sciker efter adulta
honor. Det fcirefaller inte helt osannolikt att E.
cinnaberinus tidigare varit fcirbisedd i Sverige.

Tack
Jag vill tacka Rune Gerell och Torbjdrn Kronestedt ftir
viirdefulla kommentarer och synpunkter pA manuskrip-
tet.
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Upprop om fiiiffijiirilar
Fcir mnnga fjiirilssamlare iir insamlingsresan till
fjiillen den verkliga hcigtidsstunden - ett eventyr
ut<iver det vanliga. Mcitet med "fabelarter" man ti-
digare bara liirt kiinna genom fjiirilsbcickema fci-

der starka kiinslor och skapar minnen, som man
biir med sig hela livet. Det iir nAgot siirskilt med
fjiillartema, tycker nog de flesta.

Vi tror att det finns ett stort intresse bland
fjiirilsintresserade att ta del av det som hiint i
fjiirilsviig i fjiillen (inklusive fjiillniira omrflden)
under siisongen och har frir avsikt att publicera Ar-

liga sdsongsrapporter, omfattande bAde stor- och
smAfjiirilsfaunan. Sasongsrapporterna iir tiinkta
som ett komplement till "Intressanta fynd av

Macrofficrolepidoptera-rapporterna" och kom-
mer att behandla mindre exkluslva arter, som inte
ges utrymme i dessa. En sAdan dokumentation
skulle kunna bidra till att tika informationen om
arternas utbredning och levnadssiitt, ge intressanta
indikationer pA Arliga populationssviingningar,
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visa pA lokala massfcirekomster m m, allt bero-
ende pA utfd,rligheten av de bidrag som kommer
in. Fcirhoppningsvis skulle rapporten ocksA sporra
till bescik i mindre viilunderscikta trakter i v[r vid-
strdckra fjiillviirl d.

Frir sdsongen 1994 cinskar vi diirfrir motta fynd-
listor och allehanda observationer om fjiirilar frln
den svenska fjiillviirlden. Inliimnade uppgifter
cinskas senast till Arsskiftet med se kompletta data
som mcijligt: landskap, plats (giirna med RN-
koordinater och hti,jdnivA), datum (ftir nattflygare
iir tidpunkten pl dygnet ockse av intresse), biotop-
typ och insamlare/observatdr. Alla bidrag - stora
som smA - [r angeliigna och iikar givetvis rapport-
ens viirde.

Anders Olsson, Persikevdgen 1,223 57 Lund,
tel.046 - 15 12 15.

Nils Ryrholm, Flogstavtigen 170,752 63 Uppsala,
tel. 018 - 46 06 66


