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Fältobservationer av ultraljud hos

[Field observations of ultrasonic sounds

INGEMAR AHLEN

Närjag år 1981 publicerade en artikel i Entornolo-
gisk Tidskrift (Ahl6n 1981) om ultraljud hos
svenska vårtbitare, redovisade jag i inledningen
en del allrnänna fakta om ultraljud hos insekter.
Vidare berättade jag att jag då utöver vårtbitarna
endast hört ultraljud från två olika insekter i
Sverige, båda två okända till arten. Den ena är en

insekt med tyrnbalorgan som sitter i trädkronor
och lirter höra en mycket stark, ringande sång i
skymningen vid midsommartid. Jag upptäckte den

1980 men arttillhörigheten är, trots många obser-
vationer och ivrigt undersökande med bistånd från
ett flertal entomologer under alla dessa år, fortfa-
rande en gåta. Jag hoppas få återkornrna med ett
svar om detta så småningom.

Den andra insekten, som jag nämnde i artikeln
1 98 1, var en fjäril som jag en gång hört flyga över
vägen någonstans på Gotland. Den hade ett starkt
skramlande läte i flykten. Jag fick inte se eller
höra denna insekt igen förrän 1997. Under fält-
arbete på Gotland fick iag då åter höra det märk-
liga lätet. I ultraliudsdetektorn hördes tydligt att
det var en insekt som kom flygande förbi. Ljudet
tilltog och avtog sedan strax och försvann. Jag
kunde i mörkret inte se något men blev helt säker
på att det var samma fjäril som jag en gång säg och
hörde I 980. Sådana observationer gjorde jag på 4
e11er -5 platser på norra delen av Gotland.

Upplösningen på problernet kom den 30 juli då
jag stannat bilen vid Broa på Fårö för att invänta
midnattsfärjan från Färösund. Under väntan av-
lyssnades området med ultraljudsdetektor. När jag
passerade en lampa på gaveln av sophuset intill
färjeläget hördes den skramlande insekten. Bland
alla de tusentals insekter som svärmade kring lam-
pan gick det ganska snabbt att se att ljudet hördes
just nilr en gulaktig fjäril flög men upphörde så

snart den satte sig. Den blev snabbt infångad av

min son Johan. Det visade sig vara en hane av stor
borstspinnare, Setina irrrtrella (Philea irrorella),
vars larv lever på lavar.

Granskning i preparerlupp avslöjade att spinna-
ren, som hör till famil jen Arctiidae, biörnspinnare,
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flygande fjärilar

from flying mothsl

Fig. I.7.vmbalorp;an hos hane av .stor borst,rpinnare Set-
ina irrorella. Foto: RLme Arelsson.

Tj,ntbal organ in ma.le Setina irrorells. Photo: Rune Ar-
elsson.

Fig. 2. \,mbalorgun hos harLe av liten borstspinnare
Setina roscida. lbto: Rune Axelsson.

Tymbal organ in male Setina roscida. Phctto: Rune Ax-
elsson.

har ett ljudorgan, ett s.k. tymbalorgan, under bak-
vingen och ovanf'ör bakre benparet liknande ett
nästan triangulärt och glasklart plastlock (Fig. l).
Bengt Ehnström tittade igenom sin samling och
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lann då att alla hanar av denna art hade sådana
ljudorgan, men också att den närbesläktade något
mindre arten liten borstspinnare, Setina roscida
(Endrosa roscida), också har ett liknande organ
(Fie. 2).

Jag fick flera inspelningar av den stora borst-
spinnarens ljud, men vid samtliga tillfällen i en
kompakt l.judkuliss av spelande vårtbitare. Det är
därför nästan omöjligt att presentera ett snyggt
diagram som visar rytm och frekvenser. Däremot
gick det bra att undersöka och mäta ljudets egen-
skaper i ljudspektrogram i analysprogrammet
"BatSound" (Pettersson Elektronik), där man med
hjälp av datorn kan lyssna av detaljer i diagram-
met och sålunda försäkra sig om vilka ljud som
tillhör fjärilen ifråga. Därför kan jag karakterisera
ljudet på följande sätt. Ljudstötarna kommer i ca
20 ms långa grupper med 4-5 ljudstötar i varje.
Grupperna är åtskilda av ca 25 ms långa intervall.
Ljudet är bredspektrigt och starkast omkring 50
kHz, men kan uppfattas ända nere vid 30 kHz.
Lyssning i detektor med heterodyning ger ett frä-
sande ljud. I tidsexpansion låter det skramlande,
som om kulor i en plåtask skakas rytmiskt.

Hörselorgan, s.k. "tympanalorgan", hos 1järilar
beskrevs för ca 90 år sedan. På 1950-talet blev det
klarlagt att vissa nattaktiva fjärilar kan höra ultra-
ljud, t.ex. fladdermus-sonar, med hjälp av dessa
tympanalorgan. Därigenom kan fjärilarna med
undanmanövrer eller dykningar undkomma flad-
dermössen. Det är sedan 1960-talet känt att det
bl.a. inom björnspinnarfamiljen Arctiidae också
finns s.k. "tymbalorgan" som kan producera uitra-
ljud. På tredje thoraxsegmentets sidor sitter
membraner som kan bucklas in och ut (Sales &
Pye 1974'). Det är alltså sådana ljudorgan som
finns hos den stora och lilla borstspinnaren. Min
upptäckt är därför inte så märklig men kanske in-
tressant. därför att det hittills är så få insekter
kända i Sverige, utöver vårtbitarna, som kommu-
nicerar med ultraljud.

Det finns ett flertal olika teorier om fjärilarnas
ljudalstring. För arctiiderna har man påvisat att ul-
traljud från tymbalorgan både kan användas som
försvar mot fladdermuspredation och ingå i par-
ningsspelet (se t.ex. Surlykke & Miller 1985, San-
derford & Conner 1995, Northcott & Fullard
1996, Simmohs & Conner 1996).

I en icke publicerad doktorsavhandling vid uni-
versitetet i Innsbruck (Cerny 1990) har flera Ser-

ina-arter, framför allt en i Sverige icke förekom-
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mande S. aurita, undersökts noggrant bl.a. med
avseende på ljudorgan. Ljudinspelningar har
gjorts i laboratorier och diagram presenterats. Där
flnns också några uppgifter om S. irrorella som
stämmer med mina observationer vad gäller ryt-
men, men inte helt ifråga om fiekvenserna. Detta
kanske kan bero på de olika betingelserna f'ör be-
teenden i laboratorium och i fält.

Att det finns ytterligare ultraljr-rdande insekter i
svensk nalur r isade sig \omrnaren luuO på Öland
då Johnny de Jong en kväIl fick höra och se en
liten vit tjäril sorn producerade ultraljud i flykten.
Kvällen därefter fick Johnny och jag tillsammans
höra flera exemplar och kunde konstatera att det
var en spinnmal som lever på slån, föränderlig
spinnmal (Yponomeuta padelki). Hemkomn'ren till
Uppsala begav jag mig till en plats vid Häggeby
där jag tidigare år sett stora härjningar av hägg-
spinnmal (Y. evonymella). Det visade sig då att
även denna, aningen större, art har samma bete-
ende. Sittande på ett blad ger den sig plötsligt av
och under sakta stigande flykt avger den ett rela-
tivt kraftigt ultraljud. Vad för slags ljudorgan
spinnmalarna använder vet jag ännu inte.

Vid samtliga ovan nämnda tillfällen, då jag ob-
serverat de ultraljudande fjärilarna, har ljudpro-
duktionen inte varit relaterad till förekomsten av
fladdermöss eller sonar fr'ån fladdermöss.
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Summary
When using bat detectors, there are only very few
insects, besides bush crickets, that are heard in the
ultrasonic domain in the Swedish nature. Already
in 1980 two unknown insects were heard. One of
them, singing in tree tops and heard every year, is
still unknown. The other one, with ultrasound
production in flight, was disclosed in 1997 and
found to be a male of the arctiid moth Setina
irrorella (Lepidoptera: Arctiidae). lt has a tymbal
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organ under the wings and on the sides of the third
thorax segment. Further, two species of Ypono-
meutidae, Yponomeuta padella and Y. evonymella,
were observed in the field in 1996 when pro-
ducing relatively strong ultrasounds in flight. The
sound emission in all these cases was not related
to the presence of bat sounds.

I. Ahlön, Depttrtment oJ Conservation Biology,
SLU, P.O. Box 7002, 5-750 07 Uppsala, Stveden

Dagfi c)rilar i lVorrland !
I ett projekt tillsammans med flera europeiska
kollegor ska1l vi försöka spåra eventuella föränd-
ringar i utbredning hos vissa dagfjärilar. Därt'ör är
jag mycket tacksam för all information, ny och
gammal, över följande arters förekomst i Norrland
och Svealands inland: stor ängssmygare Ochlodes
v enata, aurorafjäril Anthoc ha r i s c ardamine s, ci-
tronfj äril G o n e p t e ry- x rh amni, p åfå gelö ga I n a c hi s

io, vinbärsfuks Poly gonia c-album, silverstreckad
pärlemorfjäril Argynnis paphia, Iuktgräsfjäri1
Aphanto pus hy p e rantus, svingelgräsfjär11 Lasiom-

mata megera, berggräsfjär11, L. petropolitana,
violett guldvinge Lycaena helle, vitfläckig guld-
vinge l,. virgaureae, violettkantad guldvinge L.
hippothoe, tosteblåvinge Celastrina argiolus,
ängblåvinge Cyaniris semiargus,silverfärgad blå-
vinge Polyommatus ttmanda och allmän blåvinge
Plejebus argas. Stort tack på förhand.

NiLs Ryrholm, Zoologiska institutionen, Villa-
vögen 9, 752 36 Uppsala, Fax 018-559888,
e - mail : nils. ry rholm@ 4tolo g i. uu. s e
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