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Bilden är tagen i en ekskog i Saxnäs på 
Öland. Hanarna mäter sina krafter och 
en bit bort väntar en hona för vinnaren. 
I området finns flera aktiva savflöden 
där ekoxarna samlas under ljumma 
juni kvällar där de dricker och parar sig. 

Foto: Jonas Hedin

Att gå med i en 
förening eller inte

Många gånger får jag frågan ”hur blir jag medlem?”. Sveriges Ento-
mologiska förening är lite annorlunda i strukturen än andra natur-
föreningar. Du kan bara bli medlem om du går med i någon av våra 
olika insektsföreningar, för dessa är i sin tur medlemmar i Sveriges 
Entomologiska förening. Denna struktur hänger med från tiden då 

SEF bildades. Anledningen till bildandet var att Entomologiska föreningen i 
Stockholm under en mycket lång tid inte mäktade med att ge ut Entomologisk 
Tidskrift. Både Uppsala och Lund hade bidragit till utgivningen men nu ville 
man ändra på det hela. För att rädda Entomologisk Tidskrift bildades Sveriges 
Entomologiska förening tillsammans med de insektsföreningar som då fanns 
som medlemmar. Idag behöver denna struktur omprövas och ett led i detta är 
tidningen som du håller i! Den är ett sätt att bredda basen för entomologin 
och i förlängningen för insektsföreningarna.

Ett medlemskap i en förening tycker jag annars är det bästa sättet att ”bry 
sig” och att påverka. Idag när det finns så många olika kanaler för information 
är det lätt att bara flyta med strömmen och konsumera. Så gå gärna med i 
någon av våra insektsföreningar och engagera er, om än i det lilla. Här träffar 
man insektsvänner på ett helt annat sätt. Och utan reklaminslag!

Något man kan delta i utan att vara medlem är faunaväkteriverksamheten. 
SEF hjälper till att driva projektet och för 2016 har SEF glädjande nog fått 
pengar från Naturvårdsverket för att driva arbetet vidare. Kajsa Mellbrand 
i Yrfäns redaktion kommer att ansvara för det inom SEF. Du kan delta utan 
att vara medlem i en förening, men det är via din insektsförening som du kan 
få bästa hjälpen med tips på arter som behöver faunaväktas i din omgivning. 

En annan form av medlemskap är att SEF själva är medlem i Forest Ste-
wardship Council (FSC). Denna förening för skogsmiljöcertifiering består av 
flera olika medlemmar från industrin, natur- och samhällsföreningar. Ibland 
har FSC blivit kritiserat för att gå industrin lite för mycket till mötes, men i 
SEF tycker vi det är viktigare att vara med och påverka än att stå vid sidan 
och se på – en hållning vi delar med t ex Sveriges Ornitologiska förening. Andra 
har valt att stå utanför, men tillsvidare kommer SEF att medverka. 

Så du behöver inte vara medlem för att engagera dig, men ett medlemskap 
berikar ditt engagemang.

Håkan Lundkvist
ordförande i Sveriges Entomologiska förening
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Jag önskar att sommarhalvåret vore dubbelt så 
långt! För hur ska man någonsin hinna med att 
göra allt man vill och besöka alla vackra platser 
på denna jord? Våren blir lätt lite  stressig: 
det är många saker som ska hinnas med och 

naturen sprudlar mer och mer för varje dag som går 
– det går fort när knoppar brister. 

”Jag går, för att hinna” sa någon till mig en gång. 
Jag förstod inte vad han menade för jag var tvungen 
att cykla det fortaste jag kunde för att hinna med alla 

göromål den våren. Men jag hann ändå inte. Hann inte 
se varje nyutslagen blomma i dikeskanten, varje ny 
grön skiftning i björkarnas kronor eller hur myrornas 
stack växte invid tallen …

Nu vill jag hinna. Så när jag vaknar klockan sex en 
solig morgon i maj står tiden stilla tillsammans med 
allt som rör sig där utanför. Jag har hur mycket tid 
som helst. För varför ska man stressa? Det kommer 
fler somrar.

Magnus Bjelkefelt
redaktör
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Arten dök först upp i form av en hane på 
ut sidan av ett fönster på morgonen den 16 
mars 2016. Fyndet gjordes av Melanie Karls-
son i en villaträdgård i en by några kilometer 
utanför Lund. Lite senare konstaterades det 
att det också fanns flera larvsäckar och puppor 
på lokalen. Även honor hittades i anslutning 
till dessa. Det har också observerats ytter-
ligare tre hanar på platsen. Den fläckiga säck-

spinnaren finns närmast i Danmark.

Rödlistekategorier
NT Nära hotad. VU Sårbar.

EN Starkt hotad. CR Akut hotad. RE Utdöd.

Kaprifoliumfly Xylocampa areola förekom-
mer sällsynt i södra Sverige, främst längs 
med kusten från Bohuslän till Blekinge. Den 
8 april fick Mats Lindeborg den som ny för 
Öland i sin ljusfälla i Runsbäck, strax söder 

om Färjestaden.

Tommy Lindberg hittade den 17 juli 2015 en hona 
av kustklotspindel Enoplognatha latimana. Spin-
deln hittades krypande på Tommys sambos ben 
efter ett besök i Knösö natureservat i Karlskrona 
kommun. Tommys fynd är verifierat av Lars Jons-
son och är det första för Blekinge och det första 
svenska fyndet utanför Skåne. Arten har dock 
hittats längre norrut i både Finland och Norge – 
troligen förväxlas den ofta med den snarlika och 
vanligt förekommande äggspindeln Enoplognatha 

ovata. 

Rapportera dina fynd!
Yrfän vill gärna publicera dina spektakulära eller 
ovanliga fynd! Har du hittat något du vill berätta 
om så skicka ett mejl till: linda@faunacoll.se.
Rapportera också gärna på Artportalen.se.

NY FöR ölANd

Kaprifoliumfly
Xy locampa areola

NY FöR BlEKINGE

Kustklotspindel
Enoplognatha latimana 

Intressanta småkrypsfynd
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NY FöR ölANd?

Parasitflugan
Gymnosoma dolycorides

 

Patrik Hall hade satt upp sin lampa vid Horns udde 
i ett gammalt nedlagt stenbrott vid västra kusten, 
norra Öland den 11 augusti 2015, när det plötsligt 
damp ner en parasitfluga vid namn Gymnosoma 
dolycorides. Det här är första observationen av 
arten på Artportalen. Huruvida den är ny för Öland 

har han inte lyckats få bekräftat.
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NY FöR väSTMANlANd

Myrvargspindel
Pardosa atrata

Den 23 maj 2015 fann Solveig Wadelius flera 
individer av myrvargspindel Pardosa atrata. 
Spindlarna hittades på en myr i Stora Flytens 
naturreservat i Västmanland i samband med 
en dagfjärilsinventering. Fyndet är det första 

för landskapet och det sydligaste i Sverige.

 NTNY FöR SvERIGE

Fläckig säckspinnare
Bankesia conspurcatella

NY FöR ölANd

Fjädermyggan
Demeijerea rufipes

Den 8 augusti 2015 lockades fjädermyggan 
Demeijerea rufipes till Patrik Halls lampa i träd-
gården. Patrik mejlade bilder till Yngve Brodin, 
specialist på just fjädermyggor vid Natur-
historiska riksmuseet, för att reda ut huru-
vida det var ett landskapsfynd eller ej och 
Yngve berättade att han hade en egen opu-
blicerad lista och enligt hans noteringar är 
myggan ny för Öland. Fyndet gjordes i Kohags-

lyckan, norra Öland, nära Hornsjön.

Fo
to

: P
at

ri
k 

H
al

l
Fo

to
: T

om
m

y 
Li

nd
be

rg Fo
to

: S
ol

ve
ig

 W
ad

el
iu

s

NY FöR BohuSläN

växthusspindel
Parasteatoda tepidariorum

Den 9 september 2015 gjorde Freddy Persson 
en mindre inventering av Multikults växthus 
vid Lillhagsparken i Bohuslän. Där fann han 
växthusspindel Parasteatoda tepidariorum 

som inte tidigare påträffats i Bohuslän.
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Notiser

Gullris hotar myror 
& blåvingar

Kubanska honungsbin trivs i giftfritt jordbruk

Trollsländan Pantala flavescens (Wandering 
glider) hittas på alla kontinenter förutom 
Antarktis. För att nå alla världens hörn gör 
den otroliga resor, långt mycket längre än t ex 
monarkfjärilen Danaus plexippus. Trollsländan 
har till exempel setts korsa Indiska oceanen 
i hundra tusentals på väg från Asien till Afrika.  
Eftersom trollsländor är så små så går det inte 
att fästa någon GPS-sändare på dem, utan 
man har istället gjort genetiska studier. Jessica 
Ware, biolog på Rutgers University USA, har 
sedan analyserat resultaten av dessa studier 
och sett hur långt och hur ofta trollsländorna 

migrerar. Det har visat sig att trollsländan parar 
sig så ofta runt om i världen att deras genpool 
är en enda stor, relativt odifferentierad smält-
degel. Detta enligt en studie som gjorts bl a av 
trollsländeforskaren Göran Sahlén och som 
publicerades 2 mars i tidskriften PLoS One. 
En tidigare (2012) studie i ämnet föreslog att 
P. flavescens kan flyga  6 000 km), men den 
nyligen publicerade studien tyder på att de 
förmodligen migrerar mycket längre. Detta 
gör att de konkurrerar med valar och fåglar 
om att vara den organism som flyttar längst.

Linda Strand

Medan Europa, Nordamerika med flera om-
råden i världen upplever bidöd och minsk-
ningar i förekomsten av naturliga pollinerare 
kommer en positiv nyhet från Kuba. Thomson 
Reuters Foundation skrev nyligen om att ön 
undgått den kraftiga minskning av bin som 
observerats på amerikanska fastlandet och 
i Europa, och drar slutsatsen att detta beror 
på att användningen av kemiska bekämp-
ningsmedel minskat kraftigt sedan Sovjet-
unionens fall 1991. Brist på utländsk valuta 
och USA:s handelsembargo mot Kuba har 
gjort att landet haft svårt att köpa in mo-
derna bekämpningsmedel, vilket har lett till 
en satsning på ekologiskt jordbruk och stark 
statlig kontroll av användningen av bekämp-
ningsmedel. Detta har troligen gynnat öns 
bin och biodlingar. Idag är ekologisk honung 
Kubas fjärde största exportvara. USA kommer 
kanske inom en nära framtid att lätta på sitt 
handelsembargo, något som kan innebära 
både för- och nackdelar för öns bin och bi-
odlare: landet får en större marknad för öns 

honung, men samtidigt också bättre möjlig-
heter att köpa in bekämpningsmedel för jord-
bruket. Binas framtid på Kuba kan därmed 
hänga på i vilken utsträckning regeringen i 
fortsättningen kommer att hålla fast vid och 
stötta sin ekologiska livsmedelsproduktion.

Kajsa Mellbrand

Höstgullris Solidago gigantea och kanada-
gullris S. canadensis har snabbt blivit ett hot 
mot gräsmarker i Centraleuropa. Förutom 
att de tränger bort den inhemska floran, 
försvinner även de arter av rödmyror 
Myrmica spp. som härbärgerar larver av 
alkonblåvinge Phengaris alcon och närbe-
släktade blåvingar. Ängsmarkerna kring 
Krakow i Polen har bland Europas största 
metapopulationernav alkonblåvinge, mörk 
blodtoppblåvinge P. nausithous och blod-
toppblåvinge P. teleius. När dessa marker 
inte länge hävdas som förr, har de snabbt 
invaderats av nordamerikanska gullrisar-
ter. Områden där gullriset tagit över har 
mindre än hälften så många myrbon som 
områden med inhemsk flora. Dessutom 
fann man mycket färre arter av myror bland 
gullriset. Framför allt minskade myror av 
släktet Myrmica, rödmyror, som just är de 
myror som ”adopterar” blåvingelarverna. 
De enda myror som verkade trivas bland 
gullriset var svartmyror Lasius niger men de 
tar inte hand om alkonblåvingens och dess 

släktingars larver.
Carin Kullberg 

(Tidigare publicerad på dagfjarilar.lu.se)

Trollsländan som flyger jorden runt

Rättelse om träslag
I Yrfän nr 1/2016 skrev Åke Lindelöw om att 
kläcka insekter ur ved. Tyvärr blev träslagen 
i bildtexterna helt fel angivna och redaktio-
nen ber om ursäkt för detta. Korthornad 
vedstekel Tremex fuscicornis har kläckts ur 
björk och träbitarna i lådan på bilden under 

är sälg, och inget annat.
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Insektslokalen

Torsberget & 
Örtensjöarna

Torsberget, ja – den gröna puck-
eln i skogshavet norr om Möln-
backa. Går man upp på toppen 
så får man ett blått ögonfäste 
på vildmarkssjön Västra Örten. 

Hela området runt de två Örtensjöarna är 
riktigt fjärilsrika. Orsaken 
stavas: hyperit. Mineralet 
finns i berggrunden runt 
de två sjöarna.

Både till antalet fjärilsarter och räknat 
i individantal är området intressant. Stu-
dier har visat att området ligger i Värm-

landstopp. Aspfjäril Limenitis populi, brun 
gräsfjäril Coenonympha hero, hagtorns-
fjäril Aporia crataegi, humlelik dagsvär-
mare Hemaris fuciformis, klöverblåvinge 
Glaucopsyche alexis, makaonfjäril Papilio 
machaon, mindre bastardsvärmare Zygaena 

viciae, pantermätare Pseu-
dopanthera macularia, sot-
nätfjäril Melitaea diamina, 

violettkantad guldvinge Lycaena hippothoe 
och vitgräsfjäril Lasiommata maera. Alla 
är de lite ovanliga, men med lite envishet 
hittar du dem här.

TExT & FoTo: Mikael Skalstad

”Jag kan se underbara ting.” Orden är Howard Carters och yttrades när han 
återupptäckte Tutankhamons gravkammare 1922. Samma känsla har Mikael 

Skalstad när han besöker Mölnbackaområdet för att fotografera fjärilar.

Torsberget en söndag. Klockan tio lättade skymolnen och det värmde på vid Elsas torp. Humlelika dagsvärmare Hemaris fuciformis patrullerade i 
Fordarverbackens långa motlut. Som kolibrier for de mellan de små maskrossolarna. Man får bara ett par tre chanser under ett år att fotografera kräket ...
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Inte minst grusvägen på nordsidan av 
Torsberget hyser många sevärda arter. Den 
slingrande vägen passerar två torp innan 
den slutar sin 1 600 meter långa bana. 
Västra Torsberget och Torsberget heter 
fastigheterna. I det sistnämnda torpet bor 
Elsa sommartid. Vi har blivit bekanta och 
det blir ofta en pratstund, kanske en kopp 
kaffe. Och så pratar vi aspfjäril!

Ett möte med en aspfjäril kommer 
man ihåg! Det sker nästan alltid längs 
en grusväg. Plötsligt. Lika överraskande 
varje gång. Det går en elektrisk stöt genom 
kroppen på mig, trots att jag mött fjärilen 
sedan 10-årsåldern. Stor och svart lyfter 
den. Flyger ett varv eller två.

Glidflykt omväxlande med några snabba 
vingtag. Kommer tillbaka. Landar. Söker 
efter närsalter för att bygga upp sig inför 
parning eller äggläggning. Gammal rävlort 
går bra. Baksidan av vingarna påminner 
om en kolorerad ägokarta från 1700-talet: 
gyllenorange, duvblått, svart och äggskals-
vitt. Framsidan som en blåsvart mantel 
från franska hovet.

Skogsfrun
Västra Torsberget står idag mestadels 
tomt. Men under 30 års tid ägdes torpet 
av Siv Carlsson. Inte långt från huset uppe 
på berget finns en skönhet. En sällsynthet. 
Det är skogsfrun Epipogium aphyllum eller 
som den heter på engelska, ghost orchid. 
Den ytterst ovanliga orkidén blommar 
oregelbundet. Inte varje år. Dyker upp 
helt oväntat på platser den aldrig funnits 
på tidigare. Därav benämningen ”meteo-
ritväxt”. Många har försökt lösa gåtan, 
hittills har ingen lyckats …

En sommar satt Sivs barnbarn Martin 

och lekte nere vid grusvägen. En grupp 
botaniker från Karlstads universitet stan-
nade till. Började prata med 4-åringen. 
Siv hörde skratt därnerifrån och gick ner 
till sällskapet. ”Vi frågade Martin om han 
visste var stigen till skogsfrun börjar. Han 
pekade upp mot stugan och sa att: ho ä i 
köket å steker köttbuller …”

Fladder längs grusvägarna
Områdena kring Torsberget hyser inte 
många slåtterytor eller hävdade ängs-
marker. Det är i stället på virkesupplag, i 
gallrade ytor, längs grusvägar och i väg-
kanter som fladdret finns. I år kommer 
eventuellt ett röjnings- och gallringsprojekt 
att starta. Vägkanterna längs ett antal 
grusvägar ska ansas. Detta i syfte att 
gynna fjärilslarvernas värdväxter samt 
att ge ökade nektarresurser för imagos. 
Dessutom ger denna röjning spridningskor-

ridorer som underlättar genutbyte mellan 
fragmenterade populationer av några arter. 

I fjol var många dagfjärilsarter förse-
nade av det kyliga majvädret i Värmland. 
Men en av de första varma dagarna i juni 
kom de, allihop på en gång. Oemotstånd-
ligt virvlade de in i festlokalen. Efterläng-
tade och välkomna var de allesamman. 
Den bruna gräsfjärilen och ekspinnaren 
Lasiocampa quercus. Midsommarblåvingen 
Aricia artaxerxes och det svartfläckiga 
glanssmygarparet Carterocephalus silvicola. 
Pantermätaren, den med den märkliga 
utbredningen i vårt land, ursäktade sig 
på sitt vanliga blyga vis. Sist kom den skira 
hagtornsfjärilen. Galaklädd i en dräkt som 
påminde om en svartvit tiffanylampa. 

Även i år kommer jag att ta emot dem 
i entrén till junikatedralen. Välkommen 
du också till ett intressant fjärilsområde. 
Låt sommarfesten börja! 

Pantermätare Pseudopanthera macularia är en karaktärsart för området kring 
Torsberget. I kvällsljus är den vackra ockratonen på vingarna nästan självlysande.

Det är i gläntorna och längs röjda ytor som fjärilarna flyger. Här är en 
hane av svartfläckig glanssmygare Carterocephalus silvicola.

Ett möte med en aspfjäril Limenitis populi kommer man ihåg!
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Porträttet

Emma Tinnert

Två olika intressen smälter vackert samman när Emma målar fjärilar – 
akvarellmåleri och dagfjärilar. Omgivningen och fjärilens detaljer återges 

minutiöst av Emmas pensel. Med tålamod och enorm noggrannhet skapar hon 
sina motiv med egna eller vänners fotografier av dagfjärilar som förlagor.  

Emma växte upp i den lilla byn 
Östra Tunhem utanför Falköping 
i Västergötland. Båda hennes 
föräldrar är natur- och konst-
intresserade. Det har satt sina 

spår. Redan som liten fick hon både följa 
med mycket ut i naturen och rita och 

måla så ofta hon ville. Motiven varierade 
under uppväxten. Det var först i samband 
med sin biologiutbildning, med inriktning 
på terrester ekologi och naturvård, som 
hon fastnade för att måla insekter och då 
speciellt fjärilar. 

Biologistudierna genomfördes på Linné-
universitetet i Kalmar. Examensarbetet 
behandlade ängsnätfjärilen Melitaea cinxia 
och dess populationsekologi på Ölands 
mittland. Och det är just på Öland vi 
hittar Emma nu för tiden. Hon bor i södra 
kanten av Ölands mittland tillsammans 
med sin dotter och en minst lika insekts-
intresserad man.

Jon Tinnert doktorerar nämligen inom 
evolutionär ekologi och genomför ingående 
studier på torngräshoppor (Tetrigidae). 
Jon arbetar även med ordningen två-
vingar (flugor och myggor) inom Svenska 
malaisefälleprojektet som har sin bas på 
Station Linné strax söder om Färjestaden 
på Öland. Med detta delade intresse för 
insekter och natur är det inte konstigt 
att planerna för deras nyinköpta hus och 
trädgård innehåller inslag av mycket 
nektar rika blommor och död ved.

TExT: Håkan Lundkvist
FoTo: Josefin Nilsson

Emma Tinnert med sitt redskap: den tunna akvarellpenseln.
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Favoritfjärilen
Du kan stöta på Emma i Ölands mittland 
då hon är ute och går med barnvagnen 
eller nere på den södra udden där hon 
jobbar som föreståndare för naturum 
Ottenby. Jag träffar henne i hemmet i 
byn Kåtorp för att ställa den kanske mest 
originella frågan av alla: Vilken är din 
favoritfjäril?

– Jag får ofta den frågan! Svaret är 
egentligen att jag inte har en favorit, men 
ska jag välja en fjäril som jag tycker mycket 
om så måste svaret bli hagtornsfjäril 
Aporia crataegi.

Emma fortsätter att berätta om hag-
tornsfjärilen:

– Den är en otroligt vacker fjäril med 
sina vita vingar och svarta vingribbor. Jag 
såg den första gången på en fjärilslokal 
som ligger mig varmt om hjärtat, nämligen 
Hilde borg. Några mindre igenvuxna åkrar 
och betesmarker som ligger i Mittlands-
skogens södra delar. Det var vid Hilde-
borg mitt fjärilsintresse tog fart på allvar 
i samband med att jag genomförde ett 
projektarbete om dagfjärilar på en ento-
mologikurs vid Linnéuniversitetet. Här 
fanns många spännande arter för någon 
som precis upptäckt fjärilarnas värld och 
där flög även hagtornsfjärilar. Som vita 
pappersservetter kom de flygande över det 
torra gräset. Stora, eleganta och lysande 
vita.

Små penslar - stort tålamod
På gården hemma i Kåtorp har Emma 
sin ateljé, vi går in och där visar hon hur 
hon målar. Akvarellfärgerna och penslarna 

står framme på skrivbordet. Penslarna är 
små, men inte så tunna som man kan tro.

– Är de för tunna torkar färgen näm-
ligen för fort och man hinner inte jobba 
med den, förklarar Emma. 

– Det viktiga är spetsen på penseln. En 
fin spets är en nödvändighet för att skapa 
detaljrika akvarellmålningar. 

Denna noggrannhet är en del av Emmas 
personlighet. Den går igenom i vardagen 
både hemma och på arbetet. Jag har jobbat 
tillsammans med Emma på naturum Otten-
by och vet därför vad jag pratar om. Att 

reta henne genom att störa ordningen och 
t ex. lägga alla broschyrer snett, var alltid 
roligt. Tur att Emma också har humor!

Numera ställer Emma främst ut sina 
akvareller hos sina föräldrar i deras som-
margalleri, Galleri Tinnert, i Näsby på 
södra Öland. Men har man inte vägarna 
förbi Öland kan alla njuta av Emmas 
måleri genom boken Min fjärilsbok som 
hon skapat tillsammans med författaren 
Stefan Casta. Boken kom ut i maj 2014 och 
är den första boken Emma illustrerat. Vi 
hoppas att det kommer många fler.  

Stefan Casta & Emma Tinnerts bok Min fjärilsbok. Utgiven av Opal, 2014.

Några av Emmas detaljrika målningar.

Akvarell av hagtornsfjäril Aporia crataegi – en fjäril 
som Emma Tinnert har ett speciellt förhållande till.
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Gammeleken – ett 
myllrande ekosystem

Den gamla eken hyser en massa olika livsrum: det finns olika typer av hålrum i stam och grenar 
som skapats av kärnrötande svampar. Det finns döda grenar, barklösa solexponerade vedpartier, 

grov bark och små hålrum i barklös ved skapade av olika insekter. Det finns fruktkroppar av 
svampar, savflöden, bon av steklar, grenar på marken, lågor av ihåliga och rötade ekar m m. 

I ekens olika livsrum är insekterna en av de mest artrika organismgrupperna.

Områden med gamla ekar är idag sällsynta. Många av de forna eklandskapen försvann under 1800-talet då det återigen blev tillåtet att avverka ekar. Foto: Kajsa Mellbrand.
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Gammeleken – ett 
myllrande ekosystem

H ar du någon gång stannat till, 
fascinerats och funderat invid 
en riktigt gammal ek? Hur 
gammal är den? Vad stor den 
är! Hur såg eken ut när dina 

förfäder slog och räfsade i ängen? Vilken 
grov bark! Finns det någon kattuggla i det 
stora hålet? Vad är det för 
stor svamp som växer vid 
basen på eken? Kommer 
det finnas sådana här ekar om 500 år? 
Vad är det för smaragdgrön skalbagge 
som likt en pytteliten helikopter flyger 
runt stammen? 

Eken är tillsammans med granen, tallen 
och boken det trädslag i Sverige som kan 
hysa flest arter. Det sägs ibland att 1 500 
arter är beroende av eken eller dess invå-
nare, inte alla på en gång, utan efter hand 
under och efter trädets livstid. Eken står 
i särklass vad gäller artrikedom av ved-
levande rödlistade arter – d v s arter som 
under sin livstid någon gång är beroende 
av träd eller döda partier av träd, och som 
på kort eller lång sikt hotas av nationellt 
utdöende

Ekens historia
Eksläktet Quercus är gammalt. De första 
fynden av ek i Europa är från tidsåldern 
Eocen (56–34 miljoner år sedan). Efter 
den senaste istiden, 10 000–8 000 år sedan, 
vandrade eken (skogseken och bergeken) 
in i Sverige söderifrån.. Ek/hasselskogar 
var länge en dominerande naturtyp i Sve-
rige och Europa, såväl mellan istiderna 
som efter den senaste istiden. Under den 
absoluta merparten av ekens tid på jorden 
har den samexisterat med jätteväxtätare 
(megaherbivorer) som t ex skogselefanter 
och ullhåriga noshörningar. Dessa jätte-
växtätare dog ut, mest troligt till följd av 
jakt från människor, men efter den senaste 
istiden fanns ännu uroxar, vildhästar, 
visenter och kronhjortar. Betet från de 
vilda djuren i kombination med regelbun-
den förekomst av översvämningar, bränder 
och stormar skapade med all sannolik-
het ett heterogent landskap, dynamiskt 
i tid och rum, men likväl ett skogsland-
skap betydligt öppnare än dagens mörka 
plantage landskap. Ett ljusöppet landskap 
perfekt för den solälskande eken och dess 
invånare. 

Efterhand dog flertalet av de vilda 
betesdjuren ut eller domesticerades och 
den jagande människopopulationen ersat-
tes med en jordbrukande population. De 

jordbrukande människorna höll sig och 
håller sig än idag med betesdjur i form 
av kor, hästar och nu även får. Från 1700-
talet och framåt verkar ekarna allt mer ha 
funnits kvar i människans närhet. Ekarna 
stod i ängar och åkrar och skyddades 
av det gamla förbud mot avverkning av 

ek, bok och bärande träd 
som skärptes ytterligare 
av Gustav Vasa. Kronan 

behövde ekarna till skeppsbyggen (som 
t ex regalskeppet Vasa) men även ekbarken 
användes, för garvning av läder. 

Förbudet fanns kvar till 1830 och 
gällde på böndernas och kyrkans mark 
men inte den s k frälsejorden, d v s den 
jord som ägdes av en skattebefriad elit, 
främst adeln. 1830 fanns väldigt få för 
flottan användbara ekar kvar på bonde-
jorden till följd av böndernas långvariga 
misshandel av ekarna. Samtidigt var de 
ofta ur produktionssynpunkt misshandlade 
ekarna givetvis mumma för den biologiska 
mångfalden! Böndernas hat mot ekarna 
berodde på att ekarnas kronor minskade 
höskörden genom beskuggning av ängen. 
Detta var mycket allvarligt då höskörden 
var helt avgörande för framgången i det 
gamla bondesamhället. Utan hö gick det 
inte att hålla djur över vintern, då fick 
man ingen gödsel och skörden på åkrarna 
blev dålig. Under 1800-talets andra hälft 
avverkades miljontals ekar på bondejorden 

bara i Småland. På Gotland utraderades 
i princip hela eklandskapet.

Av denna anledning finner vi idag bara 
större ansamlingar av gamla ekar på god-
sens marker där det paradoxalt nog alltid 
varit tillåtet att avverka ekar. I sen tid 
har landskapet dessutom dikats kraftigt, 
åarna och sjöarna reglerats, skogsbränd-
erna i princip upphört och många tidigare 
betesmarker planterats igen vilket också 
kraftigt har missgynnat eken i landskapet.  

Generationsglapp & utdöendeskuld
De kraftiga avverkningarna av gammal ek 
under 1800-talet senare hälft och fram till 
och med de båda världskrigens bränslekom-
missioner har i många områden skapat en 
situation där det idag bara finns ett fåtal 
(det är i sig förstås också ett stort problem) 
mycket gamla ekar kvar. Efterträdarna, de 
träd som ska bära mångfalden av hotade 
arter när de gamla träden dör eller kommer 
in i ett annat successionsstadium, är idag 
någonstans mellan 100–200 år. De speci-
ella livsmiljöer som många hotade arter 
kräver börjar uppträda på ekar först vid 
hög ålder, ofta betydligt högre ålder än 
200 år. Forskning i Östergötland har t ex 
visat att håligheter börjar uppträda i ekar 
först när de är 200 år gamla. När ekarna är 
250 år gamla är hälften av ekarna ihåliga.

Samtidigt som många gamla ekar för-
svunnit de senaste 175 åren är faunan och 

TExT & FoTo: Jonas Hedin

Läderbaggen Osmoderma eremita lever hela sitt liv i och omkring ihåliga lövträd. Har man tur kan 
man se dem krypa omkring runt håligheter varma sensommardagar. Foto: Kajsa Mellbrand.Områden med gamla ekar är idag sällsynta. Många av de forna eklandskapen försvann under 1800-talet då det återigen blev tillåtet att avverka ekar. Foto: Kajsa Mellbrand.
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floran fortfarande ofta mycket artrik på de 
få kvarvarande ekarna i många ek områden. 
Det beror på att utdöendena av dessa arter 
sker under lång tid. Många insektsarter 
som t ex läderbaggen Osmoderma eremita 
har en mycket begränsad benägenhet att 
förflytta sig till andra träd och när det 
sker är det oftast bara korta sträckor det 
handlar om. Vi har stark anledning att 
tro att det hela tiden fortfarande pågår 
ett utdöende och att vi idag har en fauna, 
flora och funga som inte är i balans med 
mängden tillgänglig livsmiljö. Vi ser fort-
farande på många platser en övermättad 
livsmiljö där hotade arter kommer att dö 
ut om inte väldigt stora räddningsinsatser 
görs. Vi kallar detta fenomen för att det 
finns en utdöendeskuld. 

Ett eget ekosystem
Insekterna är den mest artrika orga-
nismgruppen på ek, i konkurrens med 
lavar och svampar. De insekter som lever 
i ekar kan kategoriseras på många olika 
sätt. Ett sätt är att titta på vad de lever 
av, ett annat är vilket nedbrytningssta-
dium av död ved de utnyttjar och ett 

tredje sätt är i vilken fas av ekens liv 
(succession) de uppträder. Nu ska vi titta 
lite närmare på de arter som lever inne 
i ihåliga ekar. 

Många insektsarter är direkt eller indi-
rekt beroende av svampar. Kärnrötande 
svampar skapar hålrummen i eken (olika 
arter skapar brunröta respektive vitröta), 
och inseketerna lever t ex av svampmycel 
inne i veden, inne i svamparnas frukt-
kroppar eller i båda miljöerna. I samtliga 
livsmiljöer i ekar finns det även rovlevande 
insekter och parasiter och hålrummen 
hyser även fåglar och fladdermöss.  

Svamparna har också en annan viktig 
funktion, nämligen att skapa livsrum 
inne i de gamla ekarna. Arter som t ex 
oxtungssvamp Fistulina hepatica, ekticka 
Phellinus robustus, tungticka Piptoporus 
quercinus, svavelticka Laetiporus sulphu-
reus och saffransticka Hapalopilus croceus 
skapar kärnröta inne i ekarna. Efter att 
ekens kärna rötats under en längre tid 
uppstår den mulliknande substans inne i 
ekarna som kallas för mulm. Mulmen är 
livsmiljö för hundratals arter skalbaggar, 
flugor, fjärilar, klokrypare m fl.

De olika arter som lever i mulmen 
förekommer vid olika nedbrytningsstadier. 
Ädelguldbaggen Gnorimus nobilis är en art 
som flyttar in tidigt när ett hålrum med 
mulm bildats medan läderbaggen trivs bäst 
när det finns en stor hålighet. Den svarta 
guldbaggen Gnorimus variabilis flyttar in 
när läderbaggarna börjar lämna träden 
och lever kvar länge i de ihåliga ekarna 
även sedan de fallit till marken.  

Inne i håligheterna lever arter i den ofta 
ganska mjuka döda veden vid ingången 
till håligheten, i själva mulmvolymen, i 
gränslandet mellan den rötade splint veden 
och mulmen, i anslutning till fågelbon 
där kvävenivån är högre, i bon av sociala 
getingar och myror eller i olika svampar. 
Och givetvis finns rovdjur och parasiter i 
alla dessa miljöer.

Läderbagge, mulmknäppare, ekoxe ...
Läderbagge är en ca 3 cm lång skalbagge 
som tillhör familjen bladhorningar (Sca-
rabaeidae). Den är sitt dolda leverne till 
trots (skalbaggen tillbringar i stort sett 
hela sitt liv i mulmen i ihåliga lövträd), 
den skalbaggsart i Sverige och Europa som 

Mulmknäpparen Elater ferrugineus är ett rovdjur som lever inne i ekens 
mulm och ständigt är på jakt efter nya byten. Foto: Kajsa Mellbrand.

Svampar som t ex oxtungssvamp Fistulina hepatica skapar 
kärnröta i gamla ekar och skapar då livsrum åt en mängd 

insekter som trivs i den rötade veden (mulmen).

Ädelguldbaggen Gnorimus nobilis är oftast bland de första 
att kolonisera när ett hålrum med mulm har bildats. 
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det förmodligen forskats mest om. Denna 
forskning har gett värdefulla insikter om 
en begränsad spridningsbenägenhet, hur 
läderbaggarnas hanar lockar honorna med 
feromoner, hur stora krav på livsmiljön den 
har vad gäller hålträdets beskaffenhet samt 
om det omgivande landskapets tillgång 
på lämpliga hålträd nu och i framtiden. 
Det har också visat sig att förekomst av 
läderbagge är en god indikator på livs-
miljöer med gamla träd där det finns en 
särskilt stor artrikedom och många andra 
hotade arter. Kunskaperna om den hotade 
läderbaggen används nu för att försöka 
bevara och utveckla landskap av gamla 
träd i Europa. I detta sammanhang är 
det särskilt lyckat att läderbaggen är en 
s k prioriterad art i EU, vilket bl a innebär 
att dess livsmiljöer ska skyddas. I Sve-
rige är läderbaggen rödlistad som nära 
hotad (NT), har ett särskilt nationellt 
åtgärdsprogram och har ett starkt skydd 
i artskyddsförordningen.

Mulmknäppare Elater ferrugineus är 
läderbaggens värsta fiende inne i hålträden. 
Mulmknäpparen har utvecklat en förmåga 
att känna igen doften av läderbagge vilket 
gör att den kan hitta träd med favorit-
maten: läderbaggslarver! Forskningen 
om mulmknäpparen har visat att denna 
art är betydligt bättre på att sprida sig 
än t ex läderbaggen. Det är dock para-
doxalt nog inte alltid en fördel då många 
mulmknäppare riskerar att hamna i ett 
”ingenmansland” då det är långt mellan 
hålträdsområden med läderbaggslarver i de 
flesta landskap. Mulmknäpparen är än mer 
krävande än läderbaggen med avseende på 
den mängd lämpliga hålträd som behöver 
finnas i landskapet för att arten ska kunna 
finnas kvar. 

Det finns många fler fascinerande ekolo-
giska samband att berätta om från de ihåli-
ga ekarnas värld. I juniskymningen samlas 
ekoxarna Lucanus cervus, dricker eksav och 
passar sedan på att para sig. Bålgetings-
kortvingen Velleius dilatatus genomlever 
sitt larvstadium som renhållningsarbetare 
och snyltgäst i bålgetingarnas Vespa crabro 
bon för att sedan som vuxen lurpassa på 
byten vid savflöden. Den 2 mm långa 
klubbhornsbaggen Batrisodes delaporti tros 
leva på kvalster i bon av brun trämyra 
Lasius brunneus. Sedan finns alla de flugor 
som lever i blöt svart mulm eller blöt rötad 
ved i de ihåliga ekarna och sedan söker sig 
till blommande hagtornsträd för att finna 
pollen och träffa en partner. Den getinglika 

glasvingen Synanthedon vespiformis lever 
helst i abnorma kräftsvulster på de gamla 
ekarnas sydsida. De några millimeter stora 
klokryparna gammeleksklokrypare Larca 
lata och hålträdsklokrypare Anthreno-
chernes stellae tros leva som rovdjur på 
hoppstjärtar (Collembola) och liftar med 
insekter som t ex harkrankar (Tipulidae) 
när de ska flytta på sig!

Ekarna i Halltorps hage
Som nämndes ovan är ett stort naturvårds-
problem att det krävs att det kontinuerligt 
finns en stor mängd väldigt gamla ekar 
i olika successionsstadier för att hela den 
biologiska mångfalden knuten till ek ska 

kunna överleva. Vad kan då göras för 
att mildra problemen? Jo, ett sätt är att 
under en övergångsperiod – tills vi får en 
betydligt större mängd gamla ekar igen – 
försöka skapa vissa miljöer på konstgjord 
väg. Forskning i Östergötlands eklandskap 
har visat att ca 70 % av de skalbaggar som 
lever i ihåliga ekar kan fås att flytta in i 
stora holkar fyllda med artificiell mulm 
baserad främst på ekspån. Detta gäller 
främst arter knutna till vitrötad ved. Här 
sker hela tiden en vidareutveckling av 
metoden men det saknas ännu en lösning 
för de hotade arterna beroende av mulm 
skapad av rödmurken ved. 

I Halltorps hage på Öland, som är Sve-

I Halltorps hage såväl som ppågår idag olika mulmprojekt för att förhindra att 
insektsfaunan över tid utarmas. T ex dessa enorma mulmholkar. 

Jätteekarna i Halltorps hage på Öland hyser en unik insektsfauna. Men 
bristen på föryngring av ekbeståndet är alarmerande.
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riges mest artrika eklokal med avseende på 
vedlevande skalbaggar, är problemet med 
bristen på gamla ekar störst i hela Sverige. 
I Halltorps hage finns de enda nordiska 
förekomsterna av större ekbock Cerambyx 
cerdo och ekfjällknäppare Lacon quercus 
och Halltorps hage har fram i modern tid 
haft en närmast ”intakt” lista på ved-
levande insekter knutna till ek. Det innebär 
att det också finns och har funnits akut 
hotade arter som lever i riktigt gamla eklå-
gor. Ekfjällknäpparen är inte sedd efter 
1996 och kan nog tyvärr vara utdöd. Ett 
frenetiskt arbete pågår för att rädda den 
större ekbocken från att dö ut. 

Mängden riktigt gamla ekar i Halltorps 
hage har minskat drastiskt till följd av 
avverkningar på 1830-talet och runt 1920. I 
början av 1920-talet sparades ett trettio tal 
mycket gamla ekar – de flesta blev natur-
minnen. Studier av avverkningsstubbar 
som troligen är från 1830-talet har visat 
att de ekar som gav upphov till dessa 
stubbar troligen grodde någon gång på 
mitten eller slutet av 1300-talet. De få 
kvarvarande ekar som idag står kvar inne 
i Halltorps hages naturreservat kan alltså 
vara från den tid då digerdöden kom till 
Öland. Idag lever endast åtta av dessa 
gamla ekar. 

Länsstyrelsen har under en längre tid 
arbetat med att skydda ekskog i närheten. 
Nu pågår ett arbete med att utreda för-
utsättningarna och behoven för att rädda 
den exceptionellt stora mängd hotade arter 

knutna till ek som finns i området men 
också att sköta skogarna så att det även 
fortsättningsvis kommer att finnas stora 
mängder gamla ekar i olika åldrar och med 
en stor variation i livsmiljöer.

Ekologisk ingenjörskonst
För att försöka rädda hotade arter knutna 
till gamla ihåliga brunrötade ekar och 
grova rötade eklågor i Halltorps hage har 
Länsstyrelsen i Kalmar län på senare år 
inlett ett samarbete med golvfabriken 
Kährs AB i Nybro. Länsstyrelsen har köpt 
rötade grova ekstockar med ursprung i 
Kalmar län och Kährs har bekostat trans-
porten av stockarna. Det rör sig i de flesta 
fall om ekar som tagits ner av säkerhets- 
eller utrymmesskäl.

Totalt kördes ett trettiotal grova 
ekstockar ut till Halltorps hage från 
Kährs virkesterminaler i Blomstermåla och 
Nybro. Av dessa stockar tillverkades sju 
jättemulmholkar under 2013. Den 30 juni 
2014 var det dags att gräva ner stockarna 
i den södra åkern inne i naturreservatet. 
Mulmholkarna fylldes sedan med rödmur-
ken ”mulm” som tillverkades genom att 
grova rödmurkna ekstockar som legat på 
virkesterminalen i Nybro i flera år maldes 
till spån med hjälp av en stubbfräs. 

Redan 2015 fick Länsstyrelsen första 
kvittot på att åtgärden gett ett positivt 
resultat, då Niklas Johansson som utförde 
en inventering av steklar och flugor i natur-
reservatet kunde återfinna den akut hotade 

guldstekeln Chrysis zetterstedtii som senast 
sågs i Sverige 1973 och i Halltorps hage 
senast 1971. Guldstekeln lever som parasit 
på solitära getingar som lever i ihåliga träd. 
På de grova högstubbarna syntes under 
sommaren 2015 även ett flertal skyddsvärda 
vedlevande skalbaggar som ekträdlöpare 
Rhagium sycophanta, barkrödrock Ampedus 
cinnabarinus, mindre ekbock Cerambyx 
scopolii, skeppsvarvfluga Lymexylon navale 
och brun guldbagge Potaetia marmorata. 
Den sistnämnda utvecklas i mulm och 
sågs flera gånger bokstavligen dyka ner i 
håligheter. Täckvingar av svart guldbagge 
har under hösten 2015 hittas i mulmen i 
en nedgrävd ihålig ekstubbe. Även den 
silvertecknade vedstilettflugan Pandiri-
vilia melaleuca är mulmlevande och hade 
uppenbarligen sökt upp ett av mulmhålen 
för att lägga ägg. 

En större uppföljning av den fauna som 
koloniserat ekjättemulmholkarna på den 
södra åkern i Halltorps hage planeras som-
maren 2017.  

Jonas Hedin har forskat på läderbaggens ekologi 
och arbetar idag med åtgärdsprogram för skyd-
dade arter på Länsstyrelsen i Kalmar län.

Skyddsvärda träd 
måste sparas

Grova gamla ekar ska helst inte avverkas 
alls utan istället skötas av arborister för att 
kunna ha ett så långt liv som möjligt på den 
plats där de finns. Om du som markägare 
vill avverka ett gammalt grovt skyddsvärt 
träd bör du först göra en anmälan om 
samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken till 
Länsstyrelsen, då en avverkning riskerar att 
”väsentligt ändra naturmiljön”. Detta enligt 

Naturvårdsverkets allmänna råd. 

Om grova gamla skyddsvärda träd ändå 
efter samråd tas ner bör dessa träd kapas 
så lite som möjligt och användas för natur-
vårdsändamål, så som nu sker i många kom-

muner i Syd- och Mellansverige .  

Med skyddsvärda träd avses (enligt Natur-
vårdsverket): jätteträd – träd grövre än 1 
meter i diameter på det smalaste stället 
under brösthöjd; mycket gamla träd – gran, 
tall, ek och bok äldre än 200 år samt övriga 
trädslag äldre än 140 år; grova hålträd – träd 
grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med 

utvecklad hålighet i huvudstam.

Gamla ekar som avverkats på andra platser i Kalmar län läggs här i Halltorps hage 
på Öland. En ekoxehona Lucanus cervus är redan på plats på eklågan. 
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Introduktion till 
trollsländor 

De senaste åren har intresset för 
trollsländor ökat markant vilket 
är glädjande. Det beror på flera 
faktorer. Den mest betydande 
faktorn är lokala och regionala 

inventeringar som har engagerat många. 
En annan är nytillkommen, 
billig och lättillgänglig bestäm-
ningslitteratur. Men det beror 
säkert också på trollsländornas karisma-
tiska utseende samt att det är en grupp 
med relativt få antal arter som är lätta att 

hitta och som går att artbestämma direkt 
i fält utan att behöva döda dem. Det lilla 
antalet arter gör också att du snabbt 
kan ”kryssa” samtliga och därtill även bli 
kunnig inom området på endast några år. 
När du tröttnat på Sveriges fauna kan du 

vidga vyerna och börja bocka 
av även Europas arter då även 
de är ett behändigt antal arter 

och bra litteratur finns på marknaden. 
Trollsländor har också bidragit till en 
helt ny generation entomologer nämli-

gen ”de skådande” entomologerna. Detta 
har lett till att bestämningslitteraturen 
utvecklats från att bestämma arterna via 
vingmönster och parningsorgan till att 
nu även kunna bestämma arter på färg-
nyanser och flyktbeteende, vilka numera 
finns beskrivet i litteraturen. Litteraturen 
har också utvecklats på det sättet att 
den numera är gjord för att ha med i 
fält. Toppen! I denna artikel behandlas 
det du behöver veta för att börja med 
trollsländor.

TExT: Linda Strand

Det är svårt att låta bli att fascineras av trollsländor. De är vackra och 
spännande yrfän som gör häpnadsväckande akrobatiska flygmanövrar. 

Här är en introduktion till deras spännande liv.

Att få se en blå jungfruslända Calopteryx virgo är verkligen en upplevelse. Foto: Anders Lindström.
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Historiskt sett finns det bara några få 
kända odonatologer, trollsländespecialister, 
så kunskapen om trollsländornas ekologi 
har varit lite haltande. Men numera kan vi 
stolt säga att vi har bättre koll än någonsin 
tack vare två svenska inventeringsprojekt 
i Skåne och i Östergötland. Om någon gör 
om dessa inventeringar om låt säga 20 år 
finns ett mycket spännande underlag för 
att se om fauna och utbredningar föränd-
rats. Tänk att få analysera den mängden 
data!. 

Hur många arter finns det?
Totalt har det observerats 64 arter i 
landet. Av dem kan 59 arter anses vara 
reproducerande. I Europa har du drygt 
det dubbla antalet och i världen ca 100 
gånger fler arter. Trollsländor har det 
bra ställt i Sverige och endast tre arter 
är upptagna på rödlistan. På nästa upp-
slag hittar du en krysslista, i behändigt 
format, på samtliga arter som är sedda 
i Sverige.

Hur känner du igen en trollslända?
Ordningen trollsländor (Odonata) delas upp 
i två underordningar – egentliga trollsländor 
(Anisoptera) och flick- och jungfruslän-
dor (Zygoptera). Man kan förenklat säga 
att egentliga trollsländor är de stora och 
skickliga flygarna och de andra är de små 
sländorna som rör sig nere i eller nära vege-
tationen. Ett mer precist sätt att skilja dem 
åt är att studera deras vingar. De egentliga 
sländorna sitter vid vila med sina vingar 
utfällda rakt ut från kroppen och om du då 
studerar dem lite närmre så ser du också 
att vingparen är olika breda. Studerar du 
flick- och jungfrusländor så ser du att de 
sitter med sina vingar hopfällda längs med 
bakkroppen och att båda vingparen är lika 
breda. Det finns dock undantag då en del 
flicksländor vilar med vingarna lätt isär.

Det första du lägger märke till när 
du ser en trollslända är deras fantastiska 
flygförmåga, deras stora, utmärkande 
fasett ögon och de kraftiga mundelarna. 
Här förstår man ganska lätt att de är 

utpräglade jägare! Många arter är också 
oftast vackert färgade.

Den vanligaste erfarenheten av trollslän-
dor allmänheten har är att en slända setts 
patrullera vid en trädgårdsdamm eller längs 
en strandkant vid en badsjö. Har du sett 
en trollslända vid din trädgårdsdamm då 
har du förmodligen sett en hane av blågrön 
mosaikslända Aeshna cyanea då den är van-
ligt förekommande i urbana miljöer. Det 
är ganska vanligt att de också patrullerar 
över pooler. Är det istället vid badsjön du 
sett en trollslända då har du troligtvis sett 
större sjötrollslända Orthetrum cancellatum. 
Dessa sitter och spanar ut över vattnet och 
far sedan ut i vilda luftflykter antingen på 
jakt efter ett byte, en partner eller för att 
jaga bort en konkurrent.

Många förväxlar trollsländor med dags-
ländor (Ephemeroptera) men de är en helt 
egen ordning. En dagslända precis som 
namnet säger lever endast någon dag, som 
fullvuxen, medan en trollslända kan leva 
flera månader som fullvuxen.

Parningshjul av arten ljus lyrflickslända Coenagrion puella. Hanen överst 
i blått greppar tag om halsskölden på honan. Foto: Olof Jönsson

Hona av metalltrollslända Somatochlora metallica med 
tydligt nedåtriktad äggläggare. Foto: Olof Jönsson.

Större sjötrollslända Othetrum cancellatum är vanligt förekommande 
vid insjöar. Detta är en hane. Foto: Andreas Trepte/CC-BY-2.5.

Sidor för trollslände intresserade
trollslandor.se

trollslandeforeningen.se  

sef.nu

Facebooksidan Trollsländor

Besök gärna också din lokala entomologiska förening (kontaktuppgif-
ter hittar du på sidan 35) för att se om de har några trollsländeinriktade 
aktiviteter. Annars föreslå för din lokala förening att arrangera något!
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Hur är en trollslända uppbyggd?
Trollsländor har ofullständig metamorfos 
och lever som största delen av livet som 
larv (nymf) i vatten och det är också nära 
vatten man oftast hittar de fullvuxna slän-
dorna. Som larv äter de med stor aptit 
andra djur och ömsar exoskelett ett antal 
gånger för att sedan krypa upp ur vattnet 
och ombildas till en bevingad terrester 
insekt (imago). Resterna från skeletten, 
även kallat exuvier, hittar man ganska 
ofta vid strandkanten om man är lite 
uppmärksam.

Trollsländor varierar väldigt mycket i 
storlek. Allt från ett vingspann på drygt 
2,5 cm till en dryg decimeter. Precis som 
andra insekter består kroppen av tre delar: 
huvud, mellankropp och bakkropp. Första 
segmentet på mellankroppen kallas hals-
ring (prothorax) och där sitter ena benpa-
ret fästade. På ovansidan sitter en hals-
sköld (pronotum) – en karaktär som ofta 
är viktig när det gäller artbestämningen 
hos en del flicksländor. På de två bakre 
segmenten av mellankroppen (synthorax) 
sitter de återstående två benparen och de 
två vingparen fästade. Sidan av synthorax 
är också ofta viktig vid artbestämning av 
framför allt egentliga trollsländor. Bak-
kroppen (abdomen) består i sin tur av 10 
segment. På det tionde segmentet sitter 
analbihangen. Hos egentliga trollsländor 
har hanarna ett par övre och ett enkelt 
undre bihang. Dessa använder de för att 
gripa tag om honans halssköld vid parning. 
Honorna har endast de övre bihangen samt 
en äggläggare eller en förenklad äggläg-
gare, s k valvula. 

Trollsländornas parningssätt är lite 
speciellt. Det är faktiskt helt unikt för 
insektsvärlden. Kanske har du redan 
sett ett s k parningshjul, vilket liknar 
ett hjärta, eller så har du kanske sett 
två individer som sitter fast i varandra 
komma flygande? Som tidigare nämnts 
griper hanen tag i honans halssköld varpå 
honan måste böja upp sin bakkropp för 
att parning ska äga rum. Honans könsor-
gan sitter på undersidan av åttonde eller 
nionde bakkroppssegmentet. Hanen har 
ett sekundärt parningsorgan som sitter 
på undersidan av andra segmentet och ett 
primärt som sitter på det åttonde. Innan 
hanen griper tag i honan överför hanen 
spermier från det primära könsorganet 
till det sekundära.

När parning ägt rum sker äggläggning-
en. Ibland sitter hanen kvar på honan tills 

hon lagt äggen men ibland släpper han 
taget ganska snart efter parningen och 
honan lägger ägg på egen hand. Äggen kan 
läggas antingen direkt i vattnet, i växter 
eller i växtdelar eller i bottensedimentet. 

Var & när hittar man trollsländor?
Då trollsländor spenderar största delen av 
sitt liv som larv i vatten är det också vid 
vatten du säkrast hittar dem, även om en 
och annan kan hittas långt från närmsta 
vatten. Du kan givetvis bestämma även 
larver till art men vi har valt att fokusera 
på vuxna sländor i denna artikel. Du kan 
ge dig ut redan efter att snön försvunnit 

och det börjar bli några plusgrader ute, 
då kan du faktiskt hitta vinterflicksländor  
Sympecma som övervintrar som fullvuxna. 
Leta vid solexponerade stillastående vatten 
som gärna har lite buskar och annan vege-
tation invid.

Annars är den bästa tiden soliga dagar 
när temperaturen överstiger 17 grader. 
Aktiviteten är som störst i juli och en del 
arter kan ses långt in på hösten. Vill du 
hitta en specifik art kan jag varmt rekom-
mendera dig att använda Artportalen. Där 
kan du enkelt söka efter närmsta lokal. 
Där kan du dessutom få fram när på året 
som är bästa tiden att söka efter arten.

Bra att ha 
i fält

Kikare – gärna med kort 
närgräns

Lufthåv – gärna med långt 
skaft

Lupp – 10× är lagom

Kamera – med makro 
eller bra zoom

Stövlar

Mellankropp (synthorax)

Halssköld (protonum)

Halsring (prothorax)Bakkropp (abdomen) – 10 segment

Analbihang

Trollsländans uppbyggnad. Blågrön mosaikslända Aeshna cyanea.  
Att hålla trollsländan över vingarna är ett bra sätt för att inte skada den och för att 

samtidigt kunna titta närmre på bestämningskaraktärer. Foto: Linda Strand.

Ett kvarblivet exuvie (exoskelett) av bred trollslända 
Libellula depressa. Foto: Linda Strand
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Artbestämma trollsländor
Det första du behöver lära dig, för att hitta 
rätt i litteraturen, är att särskilja egentliga 
trollsländor från flick- och jungfrusländor. 
Det gör du lättast genom att titta på deras 
storlek och hur de håller vingarna. En 
annan viktig sak är att kunna skilja könen 
åt. Som nybörjare kan det då vara bra att 
fånga in sländan och studera den nära i 
lugn och ro. Då kan en lufthåv vara toppen 
att ha. Fånga in sländan och fatta tag 
över vingarna. Du kan ofta (om de inte 
är alldeles nykläckta) handskas ganska 
ovarsamt med sländor då de till skillnad 
från t ex fjärilar inte har några ömtåliga 
vingfjäll. En nykläckt trollslända känns 
lättast igen på att de är väldigt glansiga 
och färglösa. När du sedan fattat tag över 
sländans vingar studerar du sländans bak-
kropp. Titta från sidan och se om du kan 
skönja en liten utbuktning (det sekundära 
parningsorganet) vid andra segmentet. Gör 

du det, då har du en hane i handen och 
det är också de som är lättast att artbe-
stämma. Saknar den utbuktningen har du 
en hona framför dig. Honor har ofta också 
svullna bakkroppsspetsar.

Kan du nu skilja underordningarna och 
könen åt så är du redo att ta dig an din 
första trollslända. Vill du lära dig iden-
tifiera sländorna på egen hand så rekom-
menderar jag dig varmt att ta med dig 
din trollsländebok ut i fält. I boken står 
ofta beskrivet exakt vad du ska titta på 
och då får du också en fingervisning på 
vad som kan vara bra att fotografera för 
en i efterhand säker identifiering. Vill du 
göra det enkelt för dig tar du en mängd 
foton på sländan i olika vinklar och sedan 
postar du dina foton på Facebookgrup-
pen Trollsländor. Där finns massor med 
kunniga personer som delar ditt nyvunna 
intresse. 

Vill du hjälpa till att öka kunskapen om våra 
trollsländor? Då är du välkommen att söka efter 
sju trollsländearter som uppmärksammas i en 
kampanj i år. Trollsländekampanjen utlyses av 
Faunaväkteriet och är ett samarbete mellan 
Artdatabanken, Länsstyrelsen Östergötland och 
Trollsländeföreningen.

Fem trollsländearter är upptagna i EU:s habi-
tatdirektiv. Dessa ingår i en nationell övervak-
ningsverksamhet i syfte att övervaka arternas 
bevarandestatus genom att samla in data för 
att uppskatta populationsstorlek, utbrednings-
områden och på sikt trender. Fynd av arterna 
som görs ideellt och rapporteras till Artportalen 
utgör ett viktigt komplement vid bedömningen 
av arternas bevarandestatus.

Tre arter är upptagna i den senaste svenska 
rödlistan från 2015 och ingår därmed i Fauna-
väkteriet, en nationell ideell verksamhet som 
övervakar rödlistade djurarter. Syftet är att bidra 
till bevarandearbetet av dessa genom att samla 
in grundläggande kunskap om förekomst och 
trender i populationsstorlek. Alla fynd rappor-
teras till Artportalen.

Tillsammans är det alltså sju svenska arter 
från habitatdirektivet och rödlistan som ska 
uppmärksammas lite extra. Du som fauna-
väktare kan göra en stor insats genom att leta 

efter dessa och rapportera dem till Artportalen. 
Kom ihåg att det är värdefullt att du rapporterar 
även om du inte hittar arten, till exempel om 
du inventerar på platser varifrån den tidigare är 
känd, eller där du bedömer att den skulle kunna 
finnas. Du rapporterar detta genom att välja ”Ej 
återfunnen” i Artportalen. Eftersom arternas 
utbredningsområden är dåligt kända är det sär-
skilt intressant att söka efter dem på nya platser 

och i de delar av landet som saknar fynd. 
Mer information finns på  www.slu.se/fauna-

vaktarna eller www.trollslandeforeningen.se. 
Där kan du även ladda ner foldrar för varje art i 
pdf-format. Du är också välkommen att kontakta 
oss för beställning av tryckta foldrar och för mer 
information.

Pavel Bína, Tommy Karlsson 
och Magnus Billqvist  

Övervaka trollsländor

litteraturtips
Nybörjarlitteratur:

Trollsländor i Sverige
Utgiven av Länsstyrelsen i Södermanland. 
Kan beställas direkt via Entomologiska för-

eningen i Stockholm www.ento.se. 
Billig och användarvänlig.

Litteratur för den som vill veta mer:
Svenska trollsländeguiden

Utgiven av Hirschfeld media. Kan beställas 
på flera nätbutiker.

Dyrare men också mer informativ. 

Litteratur för den som vill börja med 
Europas trollsländor:

Field Guide to the Dragonflies of Britain 
and Europe

Utgiven av British Wildlife Publishing Ltd. 
Kan beställas på flera nätbutiker.

I skenet av lampan

Grön flodtrollslända Ophiogomphus cecilia ingår i faunaväkteriets trollsländekampanj. Foto: Magnus Billqvist.
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I skenet av lampan

Är du sugen på att börja titta på nattfjärilar? Känns det komplicerat 
och svårt? Det behöver det inte vara – en lampa är allt som behövs! 

Och eventuellt ett lakan, men en vägg går ofta lika bra. 

P lötsligt öppnar sig en helt ny 
värld och du kommer upptäcka 
att de mest fascinerande varelser 
lockas fram ur nattens mörker! 
Man kan naturligtvis bevaka 

lampan ensam, men det kan också bli en 
gemytlig aktivitet om 
man gör det tillsam-
mans och hjälps åt att 
bevaka vad som dyker upp. På köpet får 
man uppleva nattens alla skiftningar och 
ljud. I många grupper på Facebook bjuds 
det in till gemensamma lyskvällar vilket 
brukar vara mycket trevligt och uppskat-

tat. Kanske dyker det upp någon fladder-
mus som gör dig sällskap eller så har du 
turen att höra en uggla eller till och med 
en vargs ylande. Men framförallt får man 
bekanta sig med nattens fjärilar och diver-
se andra kryp som lockas av ljuset. Känn 

dig manad – börja lysa 
efter nattfjärilar!

 
Att lysa

Ett lakan och en lampa med rätt ljus-
spektra räcker för att man ska ha en trevlig 
och spännande sysselsättning under en 
kväll eller natt. Det finns även ett urval 

av ljusfällor man kan använda om man 
inte vill stanna uppe. För en beskrivning 
av dessa läs gärna artikeln Hitta nattfjä-
rilar i Yrfän 1/2015 som finns att läsa via  
www.sef.nu/yrfan.

Bäst lyser man med en ”klassisk” 
kvicksilverlampa på 125 eller 250 W, som 
fortfarande går att köpa på t ex Jula. De 
går dock inte att utan vidare använda i en 
vanlig lamparmatur utan man behöver en 
drossel som är avsedd för en sådan lampa. 
Vill man komma ut i naturen där det inte 
finns fast el, vilket definitivt kan löna sig, 
behövs ett bensindrivet el-aggregat eller 

TExT: Linda Strand &  Pål Axel Olsson

Att lysa på lakan är en både spännande och social aktivitet. Foto: Linda Strand.
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ett bilbatteri med transformator från 12 V 
till 220 V.

Utöver lampan behövs ett lakan (eller 
en, gärna vit, vägg om man lyser vid ett 
hus). Lakanet placeras lämpligen i en 
glänta, eller på en högre punkt i landska-
pet för att lampan ska kunna ses på långt 
håll. Lampan hängs framför lakanet, men 
det finns också fyrflikiga lakan, genom-
skinliga dukar och ljustorn med lampan 
inuti att köpa eller sy. Oavsett vad man 
väljer, är det viktigt att det finns lakan 
även på marken, för där hamnar många 
av fjärilarna. De har också en förmåga 
att smita till baksidan av lakanet, som 
bör placeras så att lampan är på läsidan. 
Många fjärilar lockas till svagare ljus, och 
de sätter sig gärna på baksidan.

När man riggat upp är det bara att 
tända lampan och slå sig till ro och vänta! 
Kanske har man något bekvämt att sitta 
på, men under en bra kväll/natt får man 
inte många lugna stunder. Och det är ju 
precis en sådan kväll man vill ha. Redan 
i skymningen dyker de första fjärilarna 
upp, det kan vara ”mikros” eller rotfjäri-
lar. Även mätare brukar vara tidiga. Är 
man otålig kan det löna sig att gå runt i 
omgivningen med håv och pannlampa för 
att fånga in mätare, som kan placeras på 
lakanet för närmare studie. Pannlampa 
eller en bra ficklampa är för övrigt ett 
mycket viktigt tillbehör eftersom många 
fjärilar sitter långt från lampan. En bra 
metod för att kunna titta på fjärilen i lugn 
och ro utan att den flyger iväg är att lägga 
en liten genomskinlig burk eller en halva 
från en petriskål ovanpå.

Vad kan man mer få se?
Det är inte bara fjärilar som lockas till 
lampan. Det är inte ovanligt att spindlar, 
skalbaggar, steklar, nattsländor 
och en del tvåvingar dyker 
upp. Dykare, asbaggar, 
ollonborrar och nyckel-
pigor är ganska vanligt 
förekommande skalbaggar. 
Parasit steklar och bålge-
tingar är exempel på stek-
lar. Parasitsteklarna kan 
stickas så man bör passa 
sig för dem, och getingarna 
är mest irriterande för att de 
kan få för sig att börja äta upp de vackra 
fjärilarna man tittar på. Nattsländor kan 
ibland dyka upp i stor mängd speciellt om 
man lyser i närheten av ett vatten och 

de kan ibland vara svåra att skilja från 
fjärilar för ett otränat öga. Nattsländor 
har långa framåtriktade antenner, långa 
smala ben, takställda vingar som är 
täckta av små hår, och de har små och 
inte särskilt utmärkande mundelar. När 
det gäller tvåvingar kan ibland mängder 

av fjädermyggor dyka upp och även 
en del blomflugor och andra 
flugor.

Vad är en makro- och 
mikrofjäril?

Vanligtvis delar man upp 
nattfjärilar i ”makro” och 
”mikro”. Makro innefattar 
då storfjärilar (Macrolepi-
doptera) och mikro innefattar 

småfjärilar (Microlepidoptera). 
Uppdelningen är inte systematisk utan 
baserad på storleken hos merparten av 
arterna i en familj. De flesta nybörjare 
börjar med storfjärilar då de generellt sett 

är mer lättbestämda. Många fjärilsintres-
serade nöjer sig också med att ”bara” hålla 
på med storfjärilar. Det finns trots allt 
över 1 000 arter i Sverige. Det som normalt 
går under namnen mott, mal och vecklare 
kallas för mikrofjärilar. Det allra mest 
uppenbara sättet att skilja på mikro- och 
makrofjärilar är storleken: stora = makro, 
små = mikro. Storleken mäts som vingspann 
och avser avståndet från vingspets till 
vingspets på uppspända exemplar. Någon 
form av storleksjämförelse är därför bra 
om man artbestämmer utifrån foton. Ett 
litet dilemma är att de flesta av fjärilarna 
vilar med hoplagda vingar, och det kan 
då vara svårt att tolka vingspannet från 
foton och levande exemplar. 

En tumregel är att makrofjärilar nor-
malt har en vingspann från 3 cm och 
uppåt. Även om det finns en hel del exem-
pel med vingspann ner till ca 2 cm. De allra 
flesta mikrofjärilar har en vingspann från 
2 cm och nedåt. Undantag finns framfö-

1 2
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4

Typiska utseenden hos några makrofjärilar. 1. Gulpucklig trågspinnare Meganola strigula (som tillhör 
en grupp spinnare som ofta inte är större än många mikrofjärilar). 2. Brunsprötad skymningssvärmare 
Hyles gallii. 3. Litet glansfly Elaphria venustula. 4. Svampfly Parascotia fuliginaria. Foton: Pål Axel Olsson.
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rallt bland motten, och det förekommer 
att dessa förväxlas med mätare eftersom 
deras vingställning är lika. 

Olika grupper av makrofjärilar
Vi har ca 25 familjer (varav ungefär två 
tredjedelar är nattflygande) och 1 116 arter i 
Sverige. De flesta familjer innehåller endast 
ett fåtal arter. Två familjer – mätarna och 
nattflyna – utgör ca 80 % av alla arter 
varför det kan vara bra att kunna känna 
igen dessa familjer. 

Nattflyn (Noctuidae) kallas i folkmun 
ofta för ”malar” och känns igen på den 
dova färgsättningen som går i jordtoner, 
och på deras snabba flykt. De är oftast 
kraftigt byggda, och typiskt för nattflyn 
är också att de flesta har en rund samt en 
njurformad fläck som sitter placerad mitt 
på vingen. Vid vila hålls vingarna ihop 
över bakkroppen. Precis som hos mätarna 
finns det undantag. Det finns arter som är 
mer lika mätare och en del har klara färger.

Mätare (Geometridae) har fått sitt 
namn från larvernas speciella sätt att 
”mäta” sig fram och den vuxna fjärilen 
känns igen på dess dagfjärilslika utseende 
med en smal, mer eller mindre hårlös kropp 
och förhållandevis breda vingar. De har 
också en mer fladdrande flykt. I vila är 
mätarnas båda vingpar synliga vilka oftast 
är kamouflagetecknade. Det finns såklart 
undantag och ett för många, välkänt exem-
pel är björkmätaren Biston betularia som 
istället har kraftig kropp. Många av de 
avvikande arterna uppträder tidigt på 
säsongen. Honorna hos vissa arter som 
flyger under sen höst eller tidig vår har 
förkrympta vingar. 

Andra familjer som är relativt lätta 
att lära sig känna igen, är svärmare 
(Sphingidae), spinnare (som innefattar 
flera familjer), ädelspinnare (Lasiocam-
pidae), skäckspinnare (Endromidae), 
påfågelspinnare (Saturniidae), mjölk-
örtsspinnare (Lemonidae), tandspinnare 
(Notodontidae), trågspinnare (Nolidae), 
björnspinnare (Arctiidae) och tofsspinnare 
(Lymantriidae), träfjärilar (Cossidae) och 
rotfjärilar (Hepialidae).

Svärmarna är stora kraftiga och känns 
lätt igen på deras kolibrilika flykt. Ofta har 
de också en väldigt lång sugsnabel som de 
suger nektar med. Larver ur denna familj 
är väldigt lättidentifierade. De känns igen 
på att de är nakna och har ett ”spröt” eller 
”horn” som sticker ut i bakändan. 

Spinnare kännetecknas av en kraftig 
och lurvig kropp, breda vingar och hos 
hanen kamformade eller fjäderlika anten-
ner. Larven spinner en kokong som puppan 
utvecklas i. Just det faktum att de spinner 
en kokong har gett gruppen, som består 
av flera familjer, dess namn. Larverna är 
håriga och håren kan vara irriterande för 
huden om man tar på dem.

Träfjärilarna har bara fyra arter i 
landet och du känner lättast igen dem på 
att de är kraftigt och klumpigt byggda fjä-
rilar och på att de ofta uppfattas som slöa. 
De saknar dessutom sugsnabel. Larven av 
arten större träfjäril Cossus cossus kan 
vara den mest uppseendeväckande larv vi 
har. Den ser ut som ett tjockt finger och 
är köttfärgad. Larverna lever i ved eller 
(en art) i stänglar av vass. Större träfjäril 
kallades förr för allmän träddödare och det 
namnet kommer av att de kan vara svåra 
skadegörare på träd genom att gnaga stora 
gångar i dem. 

Många spektakulära insekter kan dyka upp på lakanet. 5. Ockragul lavspinnare Eilema 
lutarellum och rosenvinge Mitochrista miniata. 6. Stor björkmätare Biston betularia. 

7. Oxhuvudspinnare Phalera bucephala. 8. Sextonfläckig nyckelpiga Halyzia sedecimguttata och 
vitvingespinnare Arctornis l-nigrum. Foton 5–7: Linda Strand. Foto 8: Pål Axel Olsson.
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Typiska utseenden hos två mikrofjärilar. 9. Blågul praktmal Oecophora 
bractella. 10. Ekpraktmal Carcina quercana. Foton: Pål Axel Olsson.
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Rotfjärilarna har korta antenner och 
sugsnabeln är reducerad. De ser ut att ha 
en bakåtkammad kalufs och är aktiva i 
skymningen och på natten. Hos rotfjärilar-
na har hane och hona olika utseende. Som 
namnet antyder lever larverna i rötter av 
olika växter och kan ibland orsaka skada. 
Den mest kända arten inom familjen är 
humlerotfjäril Hepialus humuli som kan 
ses i stort antal när hanarna svärmar 
över ängsmark då de sänder ut feromoner 
(doftämnen) för att locka till sig honor.

De övriga familjerna varierar väldigt 
mycket så med dem kan man börja med 
att lära sig en del vanliga och lättidenti-
fierade arter. 

Olika grupper av mikrofjärilar
Med 39 familjer och nästan 1 700 arter är 
mikrofjärilarna en svåröverskådlig grupp. 
Men det finns grupper som inte är så svåra 
att bestämma och man belönas snabbt 
med spännande upptäckter. De är för visso 
små, men ofta är deras vingform och teck-
ningsmönster förhållandevis typiska. Det 
är dessutom ett begränsat antal arter som 
mer frekvent dyker upp vid lampor. Gene-
rellt rör sig mikro fjärilar mycket kortare 
sträckor än t ex nattfly och det har därför 
stor betydelse var lampan är placerad. En 
bra början är att försöka få ett hum om 
de olika gruppernas utseende, vilket går 
utmärkt genom boken Micromoths of Great 
Britain and Ireland eller med hjälp av olika 
källor på nätet. 

Bland mikrofjärilarna är motten 
(familjen Pyralidae) en bra grupp att 
börja med. De är relativt stora, och 
vissa arter är mycket vanliga. I Sverige 
finns över 200 arter av mott. Många av 
dem har tydliga mönster och är lätta att 
artbestämma. Två andra mycket typiska 
grupper är fjädermotten (42 arter) och 
mångfliksmotten (3 arter). Som grupper 
är de mycket särpräglade med sina smala 
eller mångdelade vingar. Nyligen har 
det kommit en ny guide till de nordiska 
arterna. Gräsmotten är en annan grupp 
som man kan se vid lampor. Under som-
mardagar ser man dem ofta flyga iväg när 
man går över gräsmarker. De brukar vara 
bland de fjärilar som först dyker upp vid 
lampan under en kväll. 

Bland de äkta malarna brukar bland 
annat svampmalar dyka upp vid lampan. 
Om man har riktig tur kommer jätte-
svampmalen Scardia boletella, med ett 
vingspann som ett medelstort nattfly. En 

Sveriges fjärilar – en fälthandbok över Sveriges 
alla dag- och nattfjärilar. H. Elmquist, G. Lilje-

berg, M. Top-Jensen och M. Fibiger.

Nordens nattflyn. B. Gullander. Norstedt & 
Söner.

Nordens svärmare och spinnare. B. Gullander. 
Norstedt & Söner.

Nordens Malere. Danmarks dyreliv 2. P. Skou.

Nordens Ugler. Danmarks dyreliv 5. P. Skou.

Colour Identification Guide to Moths of the Bri-
tish Isles: Macrolepidoptera. B. Skinner och D. 

Wilson. Harley books.

Field Guide to the Micro-Moths of Great Britain 
and Ireland. P. Streling och M. Parson. British 

Wildlife Publishing Ltd. 

British Moths. Photoguide. C. Manley. Bloom-
bury.

Internetsidor
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grupp som är lätt att identifiera är stylt-
malarna. Med sin upprättstående ställning 
utmärker de sig, och de har dessutom ofta 
en distinkt och vacker färgteckning. Redan 
tidigt på våren dyker t ex aspstyltmalen 
Caloptilia stigmatella upp vid lampan. 

Den största familjen bland mikrofjäri-
larna är vecklarna. De flesta arterna har 
breda vingar och vingfransarna är korta. 
De har dessutom korta mundelar jämfört 

med många andra mikrofjärilar. Några 
av dem har betydande inslag av vitt i 
vingteckningen. Det gör att de t o m kan 
se ut som fågelbajs! Det finns hela 434 
vecklararter i Sverige. Ofta går det relativt 
bra att artbestämma dem från bilder, även 
om det finns problematiska grupper. 

Nu hoppas vi att du känner dig redo 
att börja lysa efter nattfjärilar. Kanske 
ses vi vid något lakan framöver? 

11 12 13

14

Variationen bland några vecklare. 11. Röllekblomvecklare Aethes margaritana. 
12. Johannesörtvecklare Lathronympha strigana. 13. Vitfläckig björkknoppvecklare 
Apotomis turbidana. 14. Sälgbrokvecklare Hedya salicella. Foton: Pål Axel Olsson.
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Flyn & parasitsvampar

Här är en berättelse om två fynd 
av sådana svampparasiter som 
två personer gjort i Sverige de 
senaste åren. Ett fynd är från 
södra Dalarna och det andra är 

från Småland. Mycket tyder på att det är 
parasitsvampen Ophiocordyceps som är 

den skyldige, ett svampsläkte utan svenskt 
namn som infekterar många olika leddjur 
i tropikerna men som är dåligt känt i våra 
trakter. Det fascinerande och makabra liv 
som parasitsvampen lever inne i bladskä-
rarmyror i tropikerna har till och med 
inspirerat dataspelindustrin. I skräckspelet 
The Last of Us får du som spelare slåss mot 
människor som försöker äta upp dig som 
effekt av att de blivit infekterade av en 
parasitsvamp. När de infekterade män-
niskorna dör växer parasitsvampen ut ur 
deras huvuden. Makabert? Kanske, men 
inte långt ifrån verkligheten om man är en 
insekt. Låt oss först ta reda på hur man 
fann de svenska fynden för att sedan ta 
reda på hur parasitsvampen liv ser ut på 
en plats där den är väl undersökt – i den 
brasilianska regnskogen.

Tommy Brinksäters berättelse
Den 28 september 2012 gick Tommy Brink-
säter längs med en skogsbilväg i södra 
Dalarna. Tommys stora passion är att 
avbilda naturen med kameran och den här 
dagen hade han blicken fäst på vägrenen 
och han spanade snabbt av några av de få 
blommor som fortfarande fanns bland den 
allt mer nedvissnade växtligheten. När han 
så böjde sig ner för att rätta till skosnöret 

TExT: Emil Nilsson

Parasiter som likt en utomjording tar sig in i insekter för att sedan ta 
över dem och börja manipulera dem. Det låter som en science fictionfilm, 

men just detta händer i Sverige varje sommar! Flera fynd tyder på att 
det hos oss finns en eller flera svamparter som växer in i vuxna nattflyn 
för att slutligen döda dem. Vi märker vad som hänt först när svampens 

fruktkropp tränger ut genom insekten. 

Tobias Ivarsson hittade en nattfjäril med en märklig påväxt som inte 
ens experterna rådde på. Foto: Tobias Ivarsson.
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råkade han se något märkligt under ett 
tak av örnbräken. Det var en insekt, men 
han kunde omöjligt avgöra om det var en 
nattfjäril eller en gräshoppa. Den verkade 
dessutom till stor del vara övervuxen 
av någon typ av påväxt, kunde det 
vara en svamp? Han tog några 
bilder innan han fortsatte sin 
promenad.

Sent på kvällen, 
nära midnatt samma 
dag, satt Tommy 
hemma vid datorn och 
laddade ner sina foton 
från kameran. När han 
kom till bilderna på den 
märkliga insekten började han 
återigen fundera – vad kan det vara 
för något egentligen? Att bara låta den 
förbli något okänt som passerade kändes 
inte tillfredsställande. Tommy har för vana 
att gå till botten med de fynd han gör och 
den här kvällen utgjorde inget undantag. 
Tommy bestämde sig för att skicka bilden 
till jourhavande biolog, Didrik Vanhoe-
nacker, på Naturhistoriska riksmuseet i 
Stockholm. I ett mejl skriver Tommy: ”Hej! 
Jag har kört fast, vad kan detta vara? 
Cirka en centimeter långt. Mycket tacksam 
för hjälp. M.V.H. Tommy Brinksäter”. 

När Didrik dagen efter börjar läsa sin 
e-post hittar han ett meddelande med en 
bild på en konstig insekt med en ytterst 
märklig påväxt. Didrik är van vid konstiga 
bilder på insekter, men den här var något 

extra. Det var till och med svårt att se 
vilken sorts insekt det var. En gräshoppa 
kanske? Eller ett nattfly? Hela insektens 
kropp var nämligen täckt av ett fint ludd. 

Märkligast av allt var de stavliknande 
utskott som hade vuxit ut från 

framför allt insektens huvud.
För att försöka komma 

närmare en lösning på 
gåtan om vad det 
kunde vara så skick-
ade Didrik bilden 

vidare till flera exper-
ter, bland annat Karen 
Hansen, svampforskare 

vid Naturhistoriska riksmu-
seet. Hon svarade att hon inte 

kunde säga vilken svamp det var 
som växte på insekten, men hon var i 
alla fall säker på att det var en svamp. 
Något som ser liknande ut, skriver hon, är 
släktet Torrubiella som infekterar spindlar 
och flugor. En annan person som fick se 
bilden var Meredith Blackwell, en svamp-
expert och professor på Louisiana State 
University, som inriktat sig på de svampar 
som lever på leddjur. Hennes svar var 
mer specifikt; hon menade att svampen 
tillhörde släktet Ophiocordyceps eller det 
närbesläktade Cordyceps. Karen Hansen 
menade att det mycket väl skulle kunna 
vara så, men att det inte gick att säga 
något säkert utifrån enbart ett fotografi. 
Det var inte bara omöjligt att säga vilken 
art eller släkte svampen tillhörde. Det 

gick ju inte ens att säga vad det var för 
en insekt. Didrik hade dessutom för sig 
att botanisten Karin Martinsson hittat 
något liknande tidigare, men mer om det 
senare, för under förra sommaren gjordes 
ännu ett fynd.

Tobias Ivarssons berättelse
Den tredje september 2015 var Tobias 
Ivarsson ute för att inventera naturvärden i 
Växjö kommun som biolog på frilandsbasis. 
Inventeringen hade pågått ett tag och det 
var dags att undersöka ett igenväxande 
grustag i utkanten av Åryd, en dryg mil 
sydost om Växjö tätort. 

Tobias spanande av ljungplantorna som 
växte på den torra marken. De blommade 
fint och han tänkte att det kanske fanns 
någon insekt som ville äta av dess nektar. 
Plötsligt fick han se ett nattfly som satt 
högt upp på en ljunggren, just under blom-
morna. Han närmade sig försiktigt, steg 
för steg för att inte skrämma den. När 
han var en meter ifrån den insåg han att 
fjärilen var död, den var täckt av ett tunt 
svamplager och det fick honom att börja 
fundera på vad det skulle kunna vara för 
något.

Tobias har god kunskap om både insek-
ter och svampar – han är ute i naturen 
jämt, men hade aldrig hört talas om parasi-
tiska svampar på fjärilar i Sverige tidigare. 
Han tog flera bilder på fjärilen och tog 
den sedan med sig. När han kom hem 
paketerade han den noggrant och skickade 

När Tommy Brinksäter fick se denna insekt hade han ingen aning om vad 
de märkliga utskotten var för något. Foto: Tommy Brinksäter.

den till svampexperten Björn Nordén. Vi 
återkommer till den frågan, för först ska 
vi se på vad man känner till om den här 
typen av parasitsvampar från andra delar 
av världen. 

Svampen som kontrollerar myror
En parasitsvamp som kan ta sig in i en 
insekts kropp, ta över dess medvetande och 
få den att röra sig till en plats där det är 
bra för svampen att sprida sina sporer – 
låter inte det som science fiction? Det har 
krävts åratal av forskning för att avslöja 
svampens spännande livscykel!

Om den här typen av parasitsvam-
par är relativt okända i Sverige så är de 
desto bättre undersöka i den brasilianska 
regnskogen där de blev beskrivna på ett 
vetenskapligt sätt redan på 1930-talet. 
Professor David Hughes vid Pennsylvania 
State University, USA, och hans medarbe-
tare har under flera års tid jobbat med att 
undersöka parasitsvampen Ophiocordyceps 
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unilateralas förekomst och levnadssätt i 
hela världen. Denna art av parasitsvamp 
infekterar enbart bladskärarmyror. De 
slutsatser som de dragit efter åratal av 
forskning är minst sagt fascinerande. 

Svampens liv börjar som en spor på 
marken där de ligger och väntar på att 
bladskärarmyror, vilka tillhör underfamil-
jen ettermyror (Myrmicinae), ska passera. 
Om en myras kropp rör vid en svamp-
spor fastnar den på myrans exoskelett lite 
som ett kardborreband. Sporen ”spränger” 
sedan ett hål i myrans exoskelett genom 
att använda en kombination av mekaniskt 
tryck och enzymer så att svampen kan 
börja växa till inne i myrans kropp. Efter 
en tid har svampen också spridit sig upp 
till den samling av nervtrådar som finns 
i myrans huvud – den gangliesamling som 
vi kan kalla myrans hjärna.

Ingen vet ännu hur, men när svampen 
finns i myrans huvud börjar den påverka 
myrans beteende. Den angripna myran 
följer inte längre de andra myrorna utan 
står ofta still och putsar sig. Om den inte 
blir dödad av vaktmyror kommer den snart 
att börja klättra uppåt på något blad. När 
myran nått en höjd på en knapp meter 
ovanför marken låser sig käkarna kring ett 

blad eller liknande och sedan dör myran. 
Någon tid senare, ibland timmar men 
oftast dagar, tränger sig svampen sakta 
ut ur myrans huvud. Med en tillväxt på 
knappt en centimeter i timmen sträcker 
sig svampens fruktkropp längre och längre 
ut. Slutligen mognar svampen och släpper 
ut sina sporer i omgivningen så att nya 
myror kan infekteras. 

Gåtan med de svenska fynden
Mysteriet med de två svenska fynden av 
svampinfekterade, troligen, nattflyn är 
fortfarande inte löst. Det skulle kunna vara 
en hittills okänd svampart som infekte-
rat dessa djur, men det finns också andra 
möjliga förklaringar. Svampexperten Björn 
Nordén spekulerar i att det skulle kunna 
vara den till Ophyocordyceps närbesläktade 
svampen Cordyceps baussiana som dödat 
fjärilarna men att den inte utvecklat de 
delar som behövs för förökningen, delar 
som också används vid artbestämning. 
Svampen skulle i så fall vara steril. Det 
är inte omöjligt, och likheten med arter 
inom släktet Ophiocordyceps är i så fall 
inte så konstig då de tillhör samma familj 
av parasitsvampar. I detta fall skulle de 
klubblika utskotten på Tommy Brinksäters 

fynd kanske kunna vara fertila delar.
En annan möjlighet är att det hand-

lar om den snarlika Cordyceps tuberculata. 
Didrik Vanhoenacker noterade nämligen 
ganska kort tid efter att han fått se Tommy 
Brinksäters bild att Karin Martinsson, en 
botaniker från Knivsta, har rapporterat 
ett liknande fynd som osäker artbestäm-
ning på Artportalen. Karin har också lagt 
upp en bild på ett nattfly som verkligen 
ser angripen ut av en parasitsvamp, med 
klubblika utskott som sticker ut från krop-
pen. Tyvärr är det ingen som bekräftat 
eller dementerat hennes artbestämning.

Vi vet idag inte vad det är för svam-
par som dödat dessa tre fjärilar. Det enda 
sättet att verkligen ta reda på vad det är 
för en parasitsvamp i Sverige som dödar 
nattflyn är att vi hjälps åt och håller utkik. 
Vi behöver helt enkelt få in fler fynd som 
kan undersökas av experter på Naturhis-
toriska riksmuseet. Vem vet, kanske är det 
just du som kommer att göra upptäckten 
som avslöjar de parasitdödade nattflynas 
hemlighet!?  

Parasitsvampen Ophiocordyceps unilateralas infekterar bladskärarmyror och får dem att klättra uppåt i vegetationen. När myran kommit till en för parasitsvampen 
lämplig plats dör myran och svampens fruktkropp kan spränga upp genom huvudet och därefter släppa sina sporer. Foto: David Hughes/CC-BY-1.0
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Bland grus & sand

Blottad sand är idag en bristvara i det moderna landskapet. Detta medför 
att de insekter som anpassat sig till att leva i den öppna sanden har svårt att 
hitta lämpliga boplatser. På sikt kan till och med arternas fortsatta existens 
påverkas. Men hur har det blivit så här och vad har förändrats i landskapet? 
Och finns det något vi kan göra för att förhindra att fler insekter försvinner?

Grustäkter som inte längre är i bruk utgör idag ett av få platser där sand och grusälskande arter kan få en fristad.
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TExT: Artur Larsson
FoTo: Erik Sjödin

Bar sand förknippar vi med kusten 
med sina sandstränder och dyner. 
I inlandet däremot är det svårt 
att hitta större arealer, undan-
tagen utgörs nästan uteslutande 

av några militära övningsfält som ofta 
uppmärksammas som exklusiva insekts-
lokaler. I stort sett alla andra 
marker med ytnära sand utgörs 
av antingen vägrenar eller grus- 
och sandtäkter. Denna artikel 
uppmärksammar särskilt täkterna, hädan-
efter kallade grustäkter även om det också 
görs uttag av andra fraktioner såsom sten 
och sand.

Ironiskt nog skapade dessa täkter en 
gång stora ”sår” i landskapet och många 
grusåsar, med tillhörande skog eller torr-
ängar, har gått förlorade eller blivit kraftigt 
förändrade. Samhället behövde grus till 
nybyggnationer och lämplig mark att bygga 
på. Man har också investerat mycket i 
att försöka skydda grundvattnet, som ofta 
finns i stor mängd och av god kvalitet i 
sandmarker, exempelvis rullstensåsar, och 
att ”återställa” områdena efter avslutad 
täktverksamhet, vilket dessvärre oftast 
innebär tallplantering.

Förstörd mark blir insektsparadis
Sandmarker tenderar att vara förknippade 
med höga naturvärden och stor artrike-
dom. Detta beror på flera saker, bland 
annat det faktum att sandmarker utan 
eller med tunt vegetationstäcke idag är 
väldigt sällsynta. Annat var det förr i tiden 
då man använde sandmarker för odling, 
bete och slåtter. Åkrarna brukades inte 
alltid varje år, vilket gav växter och djur 
möjlighet att etablera sig under trädes-
tiden. På betesmarkerna bredde örtrika 
torrängar ut sig, men det uppstod också 
bar sand där djuren trampade.

Även beskogade sandmarker kan ha 
höga naturvärden, särskilt när det gäller 
mykorrhizasvampar. Men det gäller nästan 
uteslutande i skogar där åtminstone några 
gamla träd står kvar, medan merparten 
av dessa skogar idag består av ung eller 
medel ålders tallskog. Skogarna har dess-
utom blivit tätare och med tjocka förna-
lager, bland annat till följd av uteblivna 
skogsbränder som tidigare formade vår 
natur.

Sandmarker är fattigare på näring och 
torrare än många andra marker. På sådana 
marker går många processer långsammare 
och dominanta växter har svårare att eta-

blera sig och breda ut sig. En svår som-
martorka kan stoppa etableringsförsök av 
träd och bredbladiga växter, medan mer 
tåliga men konkurrenssvaga arter klarar 
sig. Dessa arter är ofta kortlivade eller har 
som strategi att investera i en rik blom-
ning innan nästa torka kommer. Allt detta 

pollen och nektar som dessa 
växter producerar utgör en 
viktig resurs för insekter som 
t ex fjärilar, steklar, skalbaggar, 

tvåvingar med flera.
Sand är dessutom lättgrävt och ofta en 

förutsättning för alla de djur som behöver 
gräva ner sig eller bygga bokammare för sin 
avkomma. Av den anledningen hittar man 
många olika arter av steklar och skalbag-
gar på just sandmarker.

Den nakna sanden gör också att många 
frön kan gro, vilket de inte hade klarat om 
marken var täckt av gamla växtrester eller 
ett tjockt grästäcke. Särskilt på fuktigare 
sand kan vissa kortlivade mossor etablera 
sig. Sandmarker är även bra för fåglar och i 
branterna häckar ofta backsvala. Finns det 
dessutom en vattensamling så dras fåglar 
samt groddjur dit för att födosöka och 
reproducera sig. Allt detta gör att det finns 
drygt 300 rödlistade arter som gynnats 

av grustäkterna då de naturliga, sandiga 
miljöerna alltmer försvunnit.

Att rädda en grustäkt
Uttagen av naturgrus kommer sannolikt 
att minska i framtiden då samhällets 
målsättning är att minimera ingreppen 
i våra grustillgångar och ersätta behovet 
med krossad sten. Redan idag pågår en 
omfattande minskning, enligt Sveriges 
Geologiska undersökning (SGU) har anta-
let aktiva täkter av naturgrus minskat 
med nästan 90 % på två decennier. Detta 
innebär alltså att livsmiljön för en lång 
rad arter riskerar att försvinna, och gör 
det än mer angeläget att bevara de fläckar 
av sand i dagen som finns.

Detta är ett utmärkt läge för samar-
bete mellan föreningar, enskilda, myn-
digheter, exploatörer och markägare. Det 
är viktigt att naturvården får rådighet 
över grustäkten, vilket oftast kräver något 
skydd i from av naturreservat, biotop-
skydd eller naturvårdsavtal. Detta görs 
av någon myndighet, oftast länsstyrelsen 
eller kommunen. Skyddet gör att man 
kan jobba vidare på rätt sida om lagen 
och regelverken, men kan också innebära 
tillgång till finansiering. När det handlar 

Rovsteklar i släktet Ammophila lever i sandiga miljöer. Här har en fet 
fjärilslarv fångats för att bli mat åt stekelns avkomma.
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om reservat ska mål och åtgärder skri-
vas in i en skötselplan. Föreningar och 
enskilda kan uppmärksamma ett områdes 
värden och påverka myndigheten att få 
till stånd ett skydd eller lämplig skötsel, 
men i princip finns det inget som hindrar 
att exempelvis föreningar sluter egna avtal 
med markägare som har naturvärden på 
sin fastighet.

Därefter krävs åtgärder och skötsel som 
fungerar långsiktigt. Det är viktigt att 
bevara eventuella vattensamlingar och 
slänter, och absolut inte plana av marken, 
vilket är ett vanligt tilltag efter avslutad 
verksamhet. Igenväxning, i synnerhet med 
träd, är ett bekymmer och bör förhind-
ras, möjligen med undantag av några få 
sälgar, viden eller rönnar som kan fungera 
som pollen- och nektarkällor för områdets 
insekter.

Har igenväxningen gått långt blir en 
mer omfattande insats nödvändig med 
maskiner och mycket arbetskraft. Täcks 

marken av mycket dött växtmaterial 
kan eldning vara ett alternativ som både 
avlägsnar det organiska materialet och 
dödar eventuella träd som har grott.

Viktigt med örter
Grustäkten som livsmiljö minskar inte 
bara genom spontan igenväxning utan 
även av efterbehandling och plantering 
av träd för skydd av grundvattnet. Det 
anses att ett lager jord och vegetation ger 
ett bättre skydd mot förorening än bar 
sand. Detta kan till viss del uppnås ändå 
genom anläggning av örtrika gräsmarker, 
t ex torrängar, på lämpliga delar medan 
andra lämnas obevuxna. Det kan till och 
med öka områdets värden om man tillåter 
växter som kan utgöra stora pollen- och 
nektarkällor. Dessa växter kan sås på 
plats eller så tar man jord från någon plats 
där lämpliga växter finns och sprider ut i 
området. Man bör då försöka att få en stor 
mångfald av växter från olika familjer, 

såsom harklöver, käringtand, getväpp-
ling, sandvita, backtimjan, tjärblomster, 
prästkrage och gråfibbla. Däremot bör 
man undvika vresrosor och lupiner som 
är alltför dominanta. 

Artur Larsson är ansvarig för steklar på Art-
databanken och systemansvarig för Artfakta.

Äldre banvallar är ofta utmärkta sandområden där många spännande insekter och växter samexisterar.Knutstekeln Cerceris arenaria fångar vivlar 
(Curculionidae) som paralyseras, bärs mellan 

benen för att sedan grävas ned i sanden. 

Mindre blåvinge Cupido minimus flyger 
i sandiga miljöer där dess värdväxt 

getväppling finns. Foto: Pål Axel Olsson.
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Så gör du en aspirator
V i har i tidigare nummer av Yrfän 

skrivit om hur man med relativt 
enkla medel kan göra sin egen 
håv, den självklara följeslagaren 
för en insektsintresserad. Som 

komplement på utrustningslistan kan det 
vara också vara bra 
att ha en aspirator. En 
aspirator används till 
att suga upp insekter 
vilket är särskilt praktiskt när dessa är 
små och sköra. Trots att man suger upp 
insekterna så hamnar de inte i munnen 
som tur är, utan i en behållare. 

I sin enklaste form består aspiratorn av 
en avlång genomskinlig behållare (plast 
eller glasrör) med förslutande korkar i båda 
ändarna. Korkarna har i sin tur hål där 
man trär i var sitt rör. Ett kort och ett 
lite längre. Över det korta röret trär man 
sedan en gummislang på några decimeter 
som man suger i. Det är lämpligt att sätta 

lite nät i andra änden på plaströret så man 
inte får krypen i munnen. Det andra röret 
för man mot insekten och så suger man till 
så att djuret hamnar i behållaren.

Det finns många varianter på aspirato-
rer, t ex kan man ha båda rören i samma 

kork. Då får man vinkla 
rören för att det ska fung-
era bra (se bild). För att 
göra anordningen stabilare 

kan man också använda metallrör. Plaströr 
kan man vinkla genom att man försiktigt 
värmer med varmluftspistol och böjer. Gör 
inte för skarp böj för då är det risk att 
röret plattar till sig när du värmer! Att 
välja en bra kvalitet på slangen är inte 
heller fel. Äkta gummislang är bäst men 
”akvarieslang” av plast fungerar också. Ett 
tips är att besöka affärer för vintillverk-
ning där de brukar sälja hävertar med både 
gummislang och plaströr vilket med fördel 
kan användas. Sedan behöver du bara en 

lämplig behållare med ca 20 mm i diameter 
och två passande korkar som du borrar hål 
i. Tänk på att storleken på hålen skall vara 
något mindre än rörens diameter så det blir 
tätt och ingen luft ”smiter” förbi.  

detta behövs
En cylinder av plast, glas eller 
plexiglas, ca 20 mm diameter. 

Två plast- eller metallrör (som kan 
vinklas om man vill). 

Två korkar med borrade hål för 
plaströren (hålets diameter = rörens 

diameter - 0,5 mm). 

En gummislang som träs över det ena 
röret. 

Lite håvnät att täcka röränden på 
sugsidan. 

TExT: Thomas Harry
FoTo: Thomas Persson Vinnersten

En aspirator används till att suga upp insekter med, vilket är särskilt praktiskt när 
dessa är små och sköra. Här är en enkel guide till hur du själv bygger en.

Med ett fåtal delar kan man enkelt göra sin egen aspirator. Om man täpper till "sugdelen" med ett finmaskigt 
nät slipper man obehagliga överraskningar.
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Recensionen

Det är svårt att inte tycka om 
nyckelpigor (Coccinellidae)! Men 
visste du att det finns närmare 
70 arter i den svenska faunan? 
Trots att de flesta personer 

känner igen en nyckelpiga när man ser 
en, i alla fall den sjup-
rickiga nyckelpigan Coc-
cinella septempunctata, så 
finns det ingen bra bestämningslitteratur 
om nyckelpigor. Den litteratur man som 
vetgirig pigeskådare har fått använda är 
Danmarks Fauna (Hansen), Våra skalbag-
gar (Lindroth) eller för den delen Käfer 
MittelEuropas. Problemet har varit att 
förutom Käfer MittelEuropas så är littera-
turen begränsad i urvalet av antal arter; 
Lindroth tar upp knappt hälften av de 
arter som förekommer i landet medan 
Danmarks Fauna har med en något större 
andel, drygt 50 arter. 

Nyckelpigor gör sig väldigt bra på bild 
så en bra bildguide till nyckelpigor har 
varit efterfrågat. Den nyutkomna boken 
Ladybird beetles (Coccinellidae) of Central 
Europe av Oldřich Nedvěd är delvis just en 
sådan bildguide men är främst ett bestäm-

ningsverk uppbyggt på 
det traditionella sättet 
med en identifierings-

nyckel. Det som är bra är att samtliga 
arter ändå avbildas på bild, även om alla 
bilder inte är av högsta klass så är det ett 
klart plus att de finns med. 

Boken är skriven på både tjeckiska 
(första halvan) och engelska (andra 
halvan) och ingår i en serie där det tidi-
gare har kommit ut liknande bestäm-
ningsverk om ängrar, svartbaggar och 
trägnagare. Boken inleds med ett kor-
tare avsnitt om hur man samlar, odlar 
och föder upp nyckel pigor och därefter 

följer ett kort kapitel om ekologi innan 
den gedigna bestämningsdelen tar vid. 
Denna är uppbyggd på ett delvis annor-
lunda sätt då man dels kan börja ”som 
vanligt” genom att man gör val mellan 
olika karaktärer för att successivt via 
underfamilj, tribus och släkte komma 
närmare målet, det vill säga arten man 
vill identifiera. Det andra sättet som 
boken tar upp, som man kan identifiera 
nyckelpigor på, är genom att använda sig 
av färgmönstret på täckvingarna. Detta 
kan vara något enklare men samtidigt bör 
man ha i åtanke att just det exemplar 
man tittar på kan vara annorlunda färgat, 
vilket inte är helt ovanligt, och då kan 
man bli vilseledd. Genom identifierings-
processen i boken hänvisas det till figurer 
och bilder vilket är bra och hjälper till så 
man kommer rätt. Det finns även med 
bilder på de hanliga könsorganen vilket är 

TExT: Thomas Persson Vinnersten

Omfattande bok om 
Centraleuropas nyckelpigor
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N är termen ”faktaresistens” tas upp i SAOL kan man 
som naturvetare börja bli aningen orolig. Att man 
2015 måste ha en specifik och ny term för avsakna-
den av förtroende för ovedersägliga fakta avspeglar 
förmodligen en långsam förändring i vad vi som 

samhälle ser som en rimlig tolkning av data, där människors 
egen upplevelse av omvärlden tillskrivs allt mer vikt i förhål-
lande till systematiska analyser av faktiska data. Samtidigt 
söker allt färre studenter sig till naturvetenskaperna och, inte 
minst, den tidigare så vanliga naturvetarnörden verkar bli 
allt ovanligare.

Är minskningen av nördighet ett problem? Jag anser att 
det i högsta grad är det. Nördar står för väldigt mycket 
bra här i världen. Nördar reder ut släktskapsförhållanden 
mellan olika arter av vattenlevande skalbaggar, stövsländor 
och sorgmyggor och utan nördar är jag helt övertygad om 
att vi kan glömma att skapa ordning i den mängd insekter, 
och andra organismer, som ännu är obeskrivna. Nördar tar 
även fram annan kunskap ibland till synes, i sin samtid, i 
all sin nördighet, helt onödiga och utan givet mål. Naturve-
tenskapens historia visar dock om något, att framtida nytta 
av kunskap aldrig kan förutses, om nu nytta skulle behöva 
vara en aspekt av att ta fram kunskap.

Jag anser att det är dags att höja nördars anseende. Nördars 
extrema kunskap inom något, eller ibland några, fält, t ex 
inom entomologi, kommer med all sannolikhet aldrig att kunna 
ersättas med Googlekunskap. Vi bör göra allt vi kan för att 
entusiasmera fler ungdomar att ta ut svängarna och bejaka 
det lilla frö till nördighet som många förmodligen har. Det 
finns många sätt att göra detta. Skolor har givetvis ett stort 
ansvar, men även vi nördar eller halvnördar, som antagligen är 
en avsevärd andel av Yrfäns läsare, har ett jättestort ansvar 
för att bejaka nördar.

Och om nu någon av er nördar eller icke-nördar som läser 
detta blir upprörda av min definition av en nörd, eller av 
analysen jag gör ovan, så har ni säkert rätt i att det finns 
metodologiska problem i metoden. Förmodligen spelar detta 
dock liten roll för slutsatserna: naturvetarnördar är sällsynta, 
blir allt sällsyntare och behöver hjälp! Gör dagens goda gär-
ning och stöd en ung framtida nörd. Både du, den framtida 
nörden, samhället och möjligen även världen kommer att må 
bra av det!

Bent Christensen
lektor i ekologi, naturfotograf, dykare och en del annat som 

har med natur att göra. Förmodligen även halvnördig.

Nördarna 
förändrar världen

Krönikan

en stor fördel och ett fantastiskt hjälpmedel 
när man kommer till riktigt svårbestämda 
arter (framför allt arter i släktet Scymnus). 
Ett annat stort plus med boken är att den 
även tar med larver i bestämningsdelen.

Sammantaget är det en bra bok som man 
med fördel kan använda vid bestämning av 
de allra flesta arter man träffar på i Sverige, 
det är endast en handfull nordliga arter och 
ytterligare någon art som saknas. Dock kan 
språket och de ibland lite ”svåra” nycklarna 
utgöra ett hinder för den som inte är van 
att läsa sådan litteratur. Men det låga priset 
(295 kr på Naturbokhandeln) och de fina bil-
derna gör den ändå användbar för de som 
vill fördjupa sig i nyckelpigornas mångformiga 
värld. 
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Fotografen

Jag tycker bäst om att fotografera djur 
i deras naturliga miljö, under den tid då 
de är aktiva för att få varierande och mer 
”personligt” resultat. Jag har bott i en 
urbaniserad del av Belgien i några år nu 
så makrofotograferandet har blivit en tack-
sam hobby. Naturområden omkring mig 
är få men småkryp hittar man överallt.

Jag började fotografera med makro för 
att komma närmre naturen, men det har 
snabbt blivit viktigt på andra plan också. 
En positiv konsekvens av fotograferandet 
är att möjligheten finns att nå ut till fler 
och förhoppningsvis öka förståelsen och 
uppskattningen för småkryp. Vänner som 
aldrig har tittat efter insekter blir fasci-
nerade av närbilderna, trots eventuella 
spindel- och krypfobier.

Jag fotograferar på frihand med mont-
erad blixt på blixtarm, för att snabbare 
och mer fritt kunna hitta vinklar och 
motiv, och för att hänga med när djuren 
flyttar på sig.

Lisa Arvidsson
Namn: Lisa Arvidsson

Bor: Gent, Belgien
Fotar oftast i: Kalmthoutse Heide i norra 

Belgien och runt Snogeholm i Skåne
Utrustning: Canon EOS 60D, Canon MP-E 65/2,8 

1–5×, Canon Speedlite 430 EX II

Fotoförteckning
1. Hoppspindel Salticus sp. Belgien 2015. 

65 mm, 1/250, f16, ISO 200. 

2. Hoppstjärten Dicyrtomina ornata. 
Antwerpen, Belgien 2015. 
65 mm, 1/250, f9, ISO 100.

3. Blomkrabbspindel Misumena vatia. 
Antwerpen, Belgien 2015. 
65 mm, 1/250, f8, ISO 400

4. Mindre klubbgräshoppor Myrmeleotettix 
maculatus. 2015. 

65 mm, 1/200, f9, ISO 16011
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Vilda

Växter
Nummer 1 . Mars 2016

Träden som 

aldrig dör
Möt Gun Ingmansson, sid. 10

Sippa
i utförsbacke

Samspelet 

mellan 
växter och 

insekter

Vilda

Vårtrött?

Piggna till

med ramslök

Växter
Nummer 1 . Mars 2015

Salix – 
ett läkande släkte

Möt Ingemar Jonasson, sid. 16

Hur påverkas 

växterna av ett 

varmare klimat?

Vilda

Gillar du vilda blommor?
Då kommer du att gilla Vilda 
Växter. Läs allt om kärlväxter, 
kryptogamer och svampar. 
Få tips på spännande resmål, kunskap om hur 
du artbestämmer gräset du har i handen, eller 
bara njut av alla vackra bilder.     

4 NR FÖR 

275 KR

Växter

Vill du också läsa Vilda Växter? Gå in på www.svenskbotanik.se och 
klicka på länken Vill du bli medlem.

Nationalnyckeln återuppstår
A

N
N

O
N

S

Helt nyligen kom ett glädjande besked för alla 
natur älskare, Nationalnyckeln ska återigen börja 
ges ut i bokform efter några års uppehåll. Natio-
nalnyckeln är ett bokprojekt som påbörjades 2005 
och som hade som mål att i bokform presentera 
fakta om samtliga flercelliga arter som förekommer 
i Sverige. Under 10 år hann det ges ut 17 band, 
ett flertal som behandlar insekter, innan det tog 
stopp till följd av att den förra regeringen drog in 
finansieringen. För många naturälskare har Natio-
nalnyckeln blivit en fantastisk inkörsport till tidigare 
mindre uppmärksammade organismgrupper. Bland 
annat fick blomflugor ett rejält uppsving efter det 
att de två volymerna om blomflugor kommit ut. 
Efter många turer fram och tillbaka har det nu helt 
nyligen kommit besked om att Artdatabanken, som 
står bakom bokverket, kommer att få medel för att 
återuppta utgivningen. Diskussioner inom Artdata-
banken pågår nu om utformning och omfattning 

och planerad utgivning påbörjas tidigast 2017.
Thomas Persson Vinnersten

Nationalnyckeln har tidigare getts ut i 
volymer om bl a blomflugor, mångfotingar, 
långhorningar, malar, myror och getingar, 

stövsländor och ädelspinnare. 

Nya anslag för Faunaväkteriet!
Sveriges Entomologiska förening (SEF) har för 2016 fått beviljat 
ett anslag på 144 000 kronor från Naturvårdsverket för pro-
jektet Faunaväkteri småkryp. Projektet startade redan 2010 
som ett samarbete mellan SEF och Artdatabanken, där verk-
samheten drivs med Artdatabanken som nationell koordinator 
för hela Faunaväkteriet (som omfattar mer än småkryp), och 
lokala koordinatorer i de olika entomologiska föreningarna. År 
2015 hade Faunaväkteriet 132 faunaväktare – men fler behövs! 
Som faunaväktare följer du din arts utveckling från år till år 
genom upprepade besök på en eller flera lokaler. Genom åter-
besök kan både artens utveckling och tillståndet hos lokalen 
följas, samt hot uppmärksammas. Resultaten av övervakningen 

rapporteras på Artportalen. 
En lämplig väkteriart är: rödlistad eller regionalt viktig, knuten 
till ett relativt väldefinierat habitat eller substrat, relativt enkel 

att konstatera på en lokal vid riktat eftersök.
Vill du bli faunaväktare för ett rödlistat småkryp nära dig kan du 
läsa mer och hitta kontaktuppgifter till din lokala koordinator på 

www.sef.nu/naturvard/faunavakteri
Kajsa Mellbrand
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Norrlands Entomologiska förening www.norrent.se

Jämtland & Härjedalens entomologiska förening www.jlef.se

Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland sites.google.com/site/efidov

Gästriklands Entomologiska förening www.inectifera.se

Entomologiska föreningen i Uppland www.insekteriuppland.se

Entomologiska föreningen i Stockholm www.ento.se

Föreningen Sörmlandsentomologerna www.sormlandsentomologerna.se

Västsvenska Entomologklubben www.entomologklubben.se

Entomologiska föreningen i Östergötland www.ostgotaentomologerna.se

Gotlands Entomologiska förening www.korkmacken.se

Föreningen Sydostentomologerna www.fsoe.se

Entomologiska sällskapet i Lund www.esil.se

Trollsländeföreningen www.trollslandeforeningen.se

Sveriges Entomologiska förening www.sef.nu

Sveriges entomologiska föreningar

Trollsländeföreningen

Föreningssidan

I maj 2015 bildades Trollsländeföreningen för att fånga upp det stora intres-
set för trollsländor. Oavsett kunskapsnivå är man välkommen i föreningen. 
Trollsländeföreningen samarbetar både nationellt och internationellt i 
trollsländerelaterade sammanhang och är en viktig länk mellan forskare 
och amatörer.

Målsättningen är att arrangera aktiviteter i hela landet, exempelvis 
sommarläger, kurser och exkursioner, särskilt i områden där trollslände-
faunan är dåligt känd. 

I juni bjuder föreningen in till träff på Tjörn för att hålla årsmöte och 
besöka våtmarker i Bohuslän och Dalsland, ett område med ganska få 
rapporter av trollsländor.

Under 2016 inleder Trollsländeföreningen en kampanj med Artdata-
banken med flera för att uppmärksamma hotade och sällsynta trollsländor 
och för att peppa trollsländeintresserade att ge sig ut och leta efter dessa 
arter. Var man än bor i landet bör man kunna hitta någon av de aktuella 
arterna. Kampanjen tros ge många nya fynd av dessa arter och leda till 
engagemang för trollsländor på ännu fler platser än idag.

I juli arrangeras en internationell trollsländekonferens i Skåne som 
Trollsländeföreningen är huvudarrangör av. På programmet står resor, 
exkursioner, föredrag, utställningar med mera. Passa på att träffa likar 
från hela världen och mingla med flera av världens främsta på området! 
Tack vare bidrag från Naturvårdsverket, Region Skånes miljövårdsfond 
med flera är deltagarkostnaderna mycket låga.

Välkomna att läsa mer om Trollsländeföreningen och den fantastiska 
trollsländefaunan på www.trollslandeforeningen.se.

Magnus Billqvist
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Posttidning B
Tidskriften Yrfän
c/o Bjelkefelt
Kärrstorp 219
241 75 Stehag

Helårsprenumeration av Yrfän kostar 200 kronor och inkluderar fyra 
nummer. Prenumeranter utanför Sverige betalar 250 kronor.

Betalning sker till Sveriges Entomologiska förenings plusgiro 6 60 47-2. 
Ange ditt namn & din adress i meddelandefältet.

Prenumerera!

Utkommer 15 september.

I nästa nummer: 

Hoppspindlar
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