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Juveler i 
vassen - 
bladbockar
Klimatförändringar 
påverkar flicksländor

Möt fjärilsexperten 
Håkan Elmqvist

Ölandsresa med 
småkrypsspanarna



”Bilden är tagen i Värmland i mitten av juni,  vid en gammal 
halvt igenvuxen branddamm en bit från mitt hus. Jag brukar 
slå mina lovar där med kameran för att se om det dyker upp 

något kul eller fint.”

Foto: Erik Danielsson

Snackis på festen

I helgen hade jag och en kollega en gemensam födelsedagsfest. Vi bjöd på 
mat, dryck, tårta och det där sedvanliga. Allas respektive var inbjudna så 
hela sällskapet var inte bekanta med varandra sedan tidigare, så vi ville 
lätta upp stämningen med lite lekar och tävlingar. Som den entomolog 
jag är så kändes det ganska självklart att något inslag hade med insekter 

att göra. Då kom jag på att man kunde ta kortfattad fakta om olika kryp 
och låta gästerna para ihop den med bilder på kryp. T ex ”lever stora delar 
av livet nergrävd i en håla i marken” och sedan skulle de para ihop det med 
en bild på en myrlejonslända eller ”lever till största delen av livet i vatten” 
och para ihop med en bild på en trollslända. När jag satt och skissade på 
tävlingens innehåll tänkte jag flera gånger att jag inte fick göra den för lätt 
och inte heller för svår. När jag hade hittat en lagom nivå (trodde jag) hade 
jag fått ihop 13 stycken par.

När vi sedan hade tävlingen så blev resultatet, till min stora förtret, att det 
bästa laget fick ihop två par! Två par! Ja, ni kan ju tänka er min besvikelse 
och förvåning. Men så ville de ju såklart veta vilka de rätta paren var och det 
ställde jag mer än gärna upp på. Det började med att jag berättade att ja, 
den här hör ihop med den där o s v. Sedan fullständigt överöstes jag av frågor 
och kommentarer som: ”Vaaa?”, ”Är det verkligen så? Wow!”. Det slutade med 
att jag delade ut första numret av Yrfän till samtliga på hela festen. De var 
fullständigt hänförda av fascination över denna fantastiska, nya och okända 
värld som öppnat upp sig för dem. Helt plötsligt kröp det fram att någon på 
festen var speciellt förtjust i humlor och t o m funderat på att tatuera in en 
humla på foten. En annan sa att den brukade titta lite extra på fjärilarna som 
besökte trädgården. Jag måste erkänna att jag kände mig ganska nöjd inom
bords och min nördstämpel var som helt bortblåst för ett ögonblick. Insekter 
blev kvällens stora snackis. 

Tänk att det krävs så lite för att man ska fascineras av våra älskade kryp. Men 
så här i efterhand, när jag tänker på det, så är det ju faktiskt inte alls särskilt 
konstigt, för det är en fantastisk och fascinerande värld – insekternas värld!

Linda Strand
ordförande i Sveriges Entomologiska förening
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Som nybliven pappa har jag under 2016 fått titta på 
insekter på nya sätt, då mitt invanda klivande i 
skog och eländiga hagar med stängsel överallt inte 
längre fungerat. Att till exempel jaga en misstänkt 
hagtornsfjäril med ett barn i vagn eller i sele på 

ryggen – det låter sig helt enkelt inte göras. Eller att 
försöka fotografera något litet kryp inne bland grässtråna 
med ett par små fötter som viftar en i sidorna eller små 
fingrar som drar i kameraremmen – det blir omöjligt att 
få en skarp bild.

Så istället har jag vandrat långsamt med vagnen framför 
mig, samma insomningsrunda varje dag, och fått nöja mig 

med ”blåvinge” eller ”det där var en snabb fjäril – kanske 
en nagelspinnare”. Det är väl vid stunder som dessa som 
man borde börja kolla på larver ... För larverna vandrar 
också långsamt och har man gott om tid att kika i gräset 
ser man dem lite överallt. Svåra att artbestämma? Ja, 
men inte omöjligt. Man kan också tänka att det är fint 
att kunna uppskatta det som kryper och flyger även om 
de inte alltid går att artbestämma.

Så: i detta nummer av Yrfän börjar vi en liten följetong 
om de vanligaste fjärilslarverna man kan träffa på. Några 
av dem fann jag i somras, några får jag väl försöka hitta 
nästa år. Kanske får jag då hjälp av två till nyfikna ögon.

Magnus Bjelkefelt
redaktör

Innehåll – Yrfän 4•2016

 2 Inledning & innehåll

 4 Intressanta småkrypsfynd

 5 Notiser

 6 Insektslokalen: Brännberget

 8 Porträttet: Håkan Elmqvist

 10 Juveler i vassen – bladbockar

 14 Våra vanligaste larver & 
  hur man föder upp dem

 19 Flicksländor reagerar snabbt 
  på varmare klimat

 22 Välj rätt stereolupp

 24 Stort småkrypsintresse på Falsterbo Bird Show

 27 Alternativt Nobelpris till insektssvenskar

 28 Resereportaget: Småkrypsspanarnas 
  öländska resa

 31 Krönikan: Markus Forslund

 32 Fotografen: Line Layet

 34 Recensionen: ”Danmarks blomstertæger”  
  användbar även i Sverige

 35 Föreningssidan: Entomologiska 
  föreningen i Stockholm

10

19

28

28
34

3Yrfän 4· 2016 Innehåll



Jallabärfisens nordgräns har flyttats uppåt i 
och med Patrik Ekfeldts fynd från den 30 sep-
tember i år. Fyndet gjordes i Hästbo, Torsåker 
i södra Gästrikland. Ett nytt landskapsfynd 
och första fyndet norr om Dalälven. Den kom 
krypande i gråfibblemattan i en solvarm torr-
ängsbacke, som ligger i en kraftledningsgata. 
Möjligen kan arten ha spridit sig till platsen via 
ledningsgatan som är en perfekt vandringsled 

för insekter. 

Den 22 augusti upptäckte Stefan Olanders 
son en nyckelpiga på en rölleka vid tomten.
Det visade sig vara en nässelplattpiga Cera-
tomegilla notata. Ett nytt landskapsfynd för 
Hälsingland och det hittills nordligaste fyndet 

i landet.

Bertil Johansson gjorde ett trevligt fynd av 
grönt lavfly Cryphia algae den 27 juli 2016 i 
Årstadal, Stockholm. Bertil hade några dagar 
tidigare köpt en ljusfälla av enklare slag och 
lyste på balkongen. När allt var avslutat hittade 
han det gröna lavflyet inomhus. Han tog några 
bilder innan han släppte ut den. Det var först i 
efterhand då Bertil tittade på bilderna som han 
insåg vad det var. Bestämningen bekräftades 

sedan omgående av Niclas Eklund. 

NY FÖR HälSINGlAND

Nässelplattpiga
Ceratomegilla notata

NY FÖR SÖDERMANlAND

Grönt lavfly
Cryphia algae 

Intressanta småkrypsfynd
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NY FÖR GäSTRIKlAND

Jallabärfis
Jalla dumosa

NY FÖR GoTlAND

Kungsspindel
Araneus saevus

Henrik Sjöberg var ute på en promenad med 
flickvännen och fick syn på spindeln som hade 
gjort ett mindre nät rakt över ena sidan av en 
grusväg nära Norrlanda, Gotland. När han tog 
en extra titt kunde han konstatera att det var 
en rejält byggd spindel. Han markerade plat-
sen där spindeln satt och hoppades på att den 
skulle vara kvar då han kom tillbaka med kame-
ran och makroobjektivet. Som tur var satt den 
kvar så han kunde knäppa några fina bilder på 
skönheten! Efter lite efterforskning visade det 
sig vara en kungsspindel Araneus saevus, som 

inte tidigare varit noterad för Gotland. 

NY FÖR SvERIGE

Hopprätvingen
Myrmecophilus acervorum

Den 20 maj hittade Martin Sjödahl den lilla 
hopprätvingen Myrmecophilus acervorum i 
Blomstermåla, Småland. Fyndet gjordes under 
en sten i ett myrsamhälle. M. cervorum ingår 
i familjen Myrmecophilidae, och detta är det 
första svenska fyndet av en art i denna familj. 
Dessa kallas på engelska ”ant-loving crickets” 
för att de lever tillsammans med myror. Den 
individ som Martin hittade var en hona som 
var  3,5 mm lång. Den hittades i ett samhälle 
av gul tuvmyra Lasius flavus. Den tappade 
höger bakben i samband med fotograferingen. 
Fyndet är bekräftat av Thomas Stalling, en tysk 

specialist på just Myrmecophilidae.
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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: yrfan@sef.nu.

Rapportera också gärna på Artportalen.se.
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STARKT HoTAD FJäRIl

Klargul lövängsbrokmal
Heinemannia laspeyrella

Det började med att Krister Fredriksson hit-
tade en liten fjäril som var gul och svart och 
som han inte kände igen. Då han rapporte-
rade den på Artportalen fick han genast gra-
tulationer om att det rörde sig om en klargul 
lövängsbrokmal Heinemannia laspeyrella – en 
fjäril som är klassad som starkt hotad (EN) i 
Sverige. Sedan Kristers första fynd 2013 har 
han fotograferat den nästan varje år. I år kom 
en kompis från Borlänge hem till Krister och 
då tog det mindre än tio minuter att hitta en! 
Fjärilen brukar flyga på eftermiddagarna i juni 
och alltid i dagsljus. Dess larver lever på 

gökärt som det finns gott om på lokalen.
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Fyra trollsländearter 
nya för Närke

Under 2016 har fyra trollsländor nya för 
Närke noterats. Det är resultatet av ett 
smyguppstartat atlasprojekt som kommer 
fortgå till 2020. Arterna myrflickslända 
Coenagrion johanssoni, fjällmosaikslända 
Aeshna caerulea och gungflymosaikslända 
A. subarctica hittades av Per Karlsson Linde-
rum vid Skogasjön (Svennevad), Lilla Ranke-
mossen (Skagerhult) respektive Hovdesjön 
(Hallsberg). Myrflickslända har under året 
setts på ytterligare 2–3 lokaler och fjällmo-
saikslända vid flera tillfällen i Tiveden och 
även i Kilsbergen. Gungflymosaikslända har 
visat sig vara lokalt relativt vanlig med fynd 
från ytterligare sex lokaler. Slutligen har 
Bitte och Jan Korslid fotograferat landska-
pets första tvåfläckade trollslända Epitheca 
bimaculatum vid Harsjön, Glanshammar.

Per Karlsson Linderum

Notiser

Nattljuset i tätorter och 
längs vägar påverkar det 
vilda. I en ny tysk studie 
undersöktes hur nattfjäri-
lar drogs till natriumlampor 
(70 W). Experimentet gjor-
des av Tobias Degen och 
kollegor i Westhavelland 
Nature Park i Brandenburg. 
Allt från vecklare till spin-
nare ingick i studien. Man 
fann att nattfjärilar attra-
herades till ljuset på ett 
medelavstånd av 23 meter. 
Till skillnad från vad man 
tidigare trott var det ingen 
skillnad mellan hur starkt hanar och honor 
attraherades av ljuset. I studien noterades 
dock betydligt fler hanar än honor, men 
detta antogs bero på en generell skillnad 
i flygaktivitet. Studien stärker uppfattning-
en att artificiellt ljus i betydande grad stör 

natt fjärilars förflyttning, vilket riskerar att 
begränsa spridningen mellan lämpliga habi-
tat. Källa: Degen, T. m fl 2016. Street lighting: 
sex-independent impacts on moth movement. 

Journal of Animal Ecology 85: 1352–1360.
Pål Axel Olsson

Mystiska & vackra 
spindelkokonger

Den här bilden föreställer en äggkokong av 
skogslyktspindel Agroeca brunnea. Skogs-
lyktspindeln och släktingen hedlyktspindel 
Agroeca proxima gör typiskt kokonger  som 
ser ut som en liten lykta fäst med en stjälk 
vid vegetationen. Inuti lyktan finns förutom 
äggen även en tom kammare som spindel-
ungarna kan stanna i en tid efter att de 
kläckts. Kokongen kamoufleras oftast (men 
inte alltid) med lerpartiklar. Spindlarna är 
nattaktiva doldisar som jagar på marken i 
låg vegetation eller förna, så man ser oftare 

deras kokonger än spindlarna själva. 
Kajsa Mellbrand

Nattfjärilar störs av stadens ljus

Mögel hjärntvättar och dödar flugor
Det kan låta som något taget direkt ur science fiction, 
men parasiter som hjärntvättar värdarna innan de 
dödar dem finns överallt, och är också ganska vanliga. 
På bilden syns flugor som är angripna av en parasitisk 
svamp: flugmögel Entomophthora muscae. Flugorna in-
fekteras av luftspridda sporer som kan ta sig in genom 
det mjuka membranet mellan flugans kitinplattor. 
Under en period av några dagar sprids svamptrådarna 
sedan genom flugans vävnader. När infektionen är 
nära att döda flugan sker en märklig interaktion mellan 
värd och parasit: svamptrådar i flugans hjärna tar över 
flugans kropp. I stället för att söka mat, skydd och art-
fränder landar flugan och börjar klättra. Den klättrar 
uppåt tills den inte kommer längre, till spetsen av ett 
grässtrå, undersidan av ett blad, eller som på bilden, 
ovansidan av ett äpple. Innan flugan dör får svampen 
den att spreta med bakbenen, sprida vingarna, och 
trycka mundelarna mot underlaget. När flugan dör 
är bakkroppen uppsvälld av svampen, som har växt 
ut mellan alla segmentgränser. Då, när svampen är 
mogen, exploderar sporerna ut i luften. Från den högt 
belägna platsen kan sporerna spridas genom luften och 
regna ner över nya flugor och upprepa som livscykel. 

Rasmus Hovmöller
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Insektslokalen

Brännberget

Brännbergets naturreservat, strax utanför Skellefteå, är en pärla där omväxlande 
naturbiotoper möts vilket medför hög biologisk mångfald, bland både djur och växter. 

I denna avfolkade del av Sverige ligger några hus som har varit i Ronny Kågströms 
släkts ägo i snart 100 år. Idag är Ronny och hans fru de enda personerna som nyttjar 

släktgården och kan njuta av områdets rika mångfald året runt. 

N ågra mil nordväst om Skellefteå 
och knappt en mil nordost om 
Boliden ligger den stillsamma 
och isolerade jordbruksbygden 
Brännberget högt och  vackert 

belägen. Allt dekorativt inramat av bölj
ande bergstoppars horisont 
och otaliga sommarkväl
lars förtrollande solned
gångar. Brännberget ligger i en bygd 
som långsamt avfolkades och tystnade 
under mitten av 1970talet. Idag nyttjas 

endast de få gårdarna och husen som 
sommarvistelse inom släkten. Platsen har 
under lång tid varit känd för sin, utifrån 
norrländska mått, extrema artrikedom 
och besökarna har genom åren varit 
många. Här ryms ett flertal små natur

reservat inom en radie av 
endast några få kilometer. 
Men det mest kända är 

Brännbergets naturreservat som bilda
des 1979. Inom närområdet kan man 
finna en mångfald av sällsynta orkidéer 

TExT & FoTo: Ronny Kågström

De ljusa sommarkvällarna i Brännberget är magiska. Insekter svärmar över ängarna i nätter utan slut.
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som guckusko, den vackra nornan, natt
viol, Jungfru Marie nycklar, tvåblad och 
knärot. Naturreservatet hyser allt från 
sandig torr skogsmark, till fuktig humus
krävande växters frodighet runt grunda 
myrar och porlande bäckar. Berggrunden 
är rik på kalk och grönsten och det sätter 
verkligen sin prägel på miljön och skapar 
oerhört gynnsamma livsbetingelser för 
både växtlighet och djurliv.

Rik fjärilsfauna
Områdets samlade kunskapsbank inom 
insektsvärlden kan sägas vara mycket god, 
tack vare de många kunniga besökarna 
och de fortlöpande inventeringar som är 
genomförda. Men det har nog säkert sina 
fördelar att kunna följa naturens årstids
växlingar på plats. Mina egna trevande 
försök till en mer seriös inventering av 
framför allt fjärilar börjar snart närma 
sig 350 arter för området och ändå med en 
känsla av att det fortfarande bara skrapats 
lätt på ytan.

För egen del anser jag att Brännbergets 
signum är själva mångfalden och artrike
domen av fjärilar. Måhända med ett litet 
extra plus i kanten för den vackra makaon
fjärilen Papilio machaon. Sommaren är 
kort och intensiv här i Norrland och när 
ljuset och värmen efterlängtat återvän
der, så fullkomligt flödar naturen av liv: 
flickfjärilar, grönsnabbvingar, gräsfjärilar, 
vinbärsfuks, citronfjärilar, sorgmantlar, 
blåvingar, guldvingar, mätare, smygare, 
flyn, vecklare, malar, mott o s v.

En del av områdets många kuriosa
arter kan nog sägas vara: slåtterblomme
mal Kessleria fasciapennella, storfläckig 
kambladskärare Incurvaria vetulella, bly
bandsbrokvecklare Capricornia boisduva-
liana, större tibastmal Anchinia daphnella, 
vitbandsbrokvecklare Phiaris dissolutana, 
snedbandat ugglemott Eudonia sudetica, 
rostgrå vårvecklare Acleris implexana och 
kanske framförallt kattfotsfjädermott Pla-
typtilia tesseradactyla som funnit en egen 
privat liten oas bland den öppna markens 
blomsterprakt.

Nu är det inte bara fjärilar som lockar, 
utan naturen innehåller otaliga distrak
tionsfaktorer. Allt från sandjägare, dessa 
suspekta och fascinerande skalbaggar, till 
flugor, steklar, myggor, vildbin och humlor, 
eller varför inte en liten kavat hoppspindel. 
Fynd som kungsspindel Araneus saevus 
och kungskrabbspindel Xysticus bifasciatus 
känns extra trevliga.

Hitta till Brännberget
Med utgångspunkt ifrån Skellefteå så är 
slutdestinationen inte alltför avlägsen, men 
jag råder er att ta med karta eller GPS 
eftersom vägen från Storselet är privat 
och dåligt skyltad. Byn Brännberg är som 
sagt en väldigt liten by med bara några 
få hus och endast min fru och jag som 
är bofasta. Parkeringsmöjligheterna vid 
Brännbergets naturreservat är begrän
sade, så jag föreslår att ni utgår från den 
planerade parkeringsplatsen, som idag är 
en grusplätt, väster om reservatet för en 
så optimal naturupplevelse som möjligt.

Hur är tillgängligheten för någon med 
rörelsehinder kanske någon frågar sig och 
svaret är ja, om du följer vägen kommer 
det fungera alldeles utmärkt. Men den är 

ganska guppig, så sitter du i rullstol kan 
det nog bli lite kämpigt. Av egen erfarenhet 
så vet jag att en sådan promenad ändå 
ger goda möjligheter till många spännande 
fynd bland fjärilar och andra småkryp och 
gör det till ett väl investerat utflyktsmål.

Nytt för i år är att länsstyrelsen änt
ligen kommer att bistå med visst under
håll av både väg och upprättelse av en 
permanent parkering. Så med tiden borde 
tillgängligheten drastiskt förbättras och 
fler ges möjlighet att upptäcka och utforska 
Brännberget med omnejd! 

Läs mer om reservatet samt en detaljerad väg-
beskrivning genom en sökning på Länsstyrelsen 
i Västerbottens hemsida (www.lansstyrelsen.se/
vasterbotten).

Skogssandjägare Cicindela sylvatica är en 
karaktärsart för torra marker.

Större tibastmal Anchinia daphnella är en 
vackert tecknad mal som förekommer 
frekvent i Brännbergets naturreservat.

Kattfotsfjädermott Platyptilia tesseradactyla lever främst på kattfot, en 
växt som minskar i takt med igenväxning av öppna marker.
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Porträttet

Intill Gripsholmsviken utanför Mariefred bor en fjärilskännare med passion 
för natur i allmänhet och Gotland i synnerhet. Möt entomologen och 

folkbildaren Håkan Elmqvist som med sin lågmälda stämma gjort sig hörd.

Håkan Elmqvist
För många är Håkan inte bara 

känd som en av Sveriges  främsta 
fjärilsexperter utan också som för
fattare och översättare. Många 
känner t ex säkert igen På jakt 

efter  och Vad jag finner i böckerna som 
Håkan översatt. Han är också medförfatta
re till fotoboken Sveriges fjärilar 
som helt omarbetats efter den 
danska förlagan och som blivit 
en riktig bibel för alla fjärilsintresserade, 
inte minst för de som samlar med kameran. 
Senast står han för texten i den efterläng
tade fälthandboken Fjädermott i Norden 
som utgivits av Entomologiska föreningen i 
Stockholm. Egentligen skulle Håkan med
verka i en volym av Nationalnyckeln som 
bl a skulle behandla fjädermotten, men 
när produktionen pausades lades arbetet 
hastigt ned.

Hans gärning som folkbildare är stor, 
både genom sitt yrke och den egna kurs
verksamheten samt genom sitt engagemang 
i föreningslivet. Kärleken till Gotland och 
Stora Karlsö går också som en röd tråd 
genom hans liv.

Jag träffar Håkan i hemmet över 
en kopp kaffe en mulen och 
småregnig höstdag. Hans och 
hustrun Kickis hus i Hedlandet 

ligger vackert inbäddat i gula höstlöv nära 
Gripsholmsviken. Huset byggde paret 1986 
och platsen är inte helt oväntat vald med 
viss baktanke på den intilliggande aspsko
gen som senare, mycket tack vare Håkan, 
förklarats som nyckelbiotop.

Jag är lite nyfiken, så jag börjar med 
att fråga Håkan om varför det egentligen 
blev fjärilar för honom.

– Jag har faktiskt funderat på det. När 

jag var i förskoleåldern bodde vi i Trane
berg (som då låg i Stockholms utkanter). 
På den tiden sprang alla grabbar runt med 
håv känns det som. Vi bodde i en stor trä
villa nära naturen där djur och växter blev 
mina lekkamrater, fast med ett förbehåll 
från modern: ”Fjärilarna får du inte röra!” 
Så gissningen är att det var så suget efter 
fjärilar blev extra stort!

I mitten på 1960talet hittade så Håkan 
ett annat intresse i blivande livskamraten 
Kicki från Trelleborg, som till att börja 
med flyttade in i föräldrarnas hem som 
nu fanns i Bromma. 

Tiden på Riksmuseet
I början på 1970talet pluggade Håkan 
zoologi på Stockholms universitet och i 
samband med en inventering av maskar, 
som skulle artbestämmas på Riksmuseet, 
stötte han ihop med professorn i everte
bratzoologi Tor Karling som omgående 
erbjöd honom jobb. Det blev några år på 
museet med evertebrater (ryggradslösa 
djur, bl a gråsuggor), och senare i andra 
roller och t o m ett vikariat som intendent. 

– Där jobbade jag och kollegan Stefan 
Rosengren under tystnad vid samma bord 
med att sortera inkomna samlingar, endast 
avbrutna av Stenmarks åk. 

– Jag hittade faktiskt också på ett 
nytt sätt att leta gråsuggor med lampa 
på natten, vilket imponerade på kollegorna. 

Efter några år började dock längtan till 
landet göra sig gällande och Håkan hade 
dessutom fått in en fot på Gripsholms folk
högskola som lärare några timmar i veckan. 
Lite senare blev det flytt till Mariefred med 
familjen och Håkan bestämde sig efter ett 
tag för att helt satsa på läraryrket och bör
jade studera för att ta lärarexamen. 

TExT: Thomas Harry

Håkan Elmqvist på jakt efter fjärilar på Öland. Foto: Hans Karlsson.
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Gotland & Stora Karlsö
Under studierna fick Håkan 1980 tillfälle 
till lärarpraktik på Gotland och startade 
1982 en insektskurs genom Gotlands folk
högskola. Sedan dess har kurserna fort
satt och de sista 16 åren ansvarar Håkan 
över kursverksamheten tillsammans med 
gode vännen Lars Imby. 2005 fick Håkan 
erbjudande om att jobba ett par år som 
tillsyningsman på Stora Karlsö. Håkan 
blev så förtjust att efter det hålls där 
kursen ”Flora & fauna på St. Karlsö” 
varje år tillsammans med Lars som tar 
hand om fågeldelen. Kursen har målande 
beskrivits som ”folkbildning i paradiset” 
och är fullbokad varje år. 

Håkan har besökt Gotland varje år 
sedan föräldrarna byggde stuga i Tofta 
söder om Visby 1958. På tomten finns 
rariteterna läppstekel Bembix rostrata 
och gräshoppsstekel Sphex funerarius, 
samt även fläckig myrlejonslända Euroleon 
nostras. Annars är ett av de allra finaste 
fynden alla kategorier den videfuks Nymp-
halis xanthomelas som Håkan fångade på 
tomten i juli 1957.  Det var första fyndet för 
Gotland och en riktig stänkare! Inte förrän 
2012 har arten hittats igen på Gotland 
(liksom på många andra platser i Sverige 
efter sin invasionsartade återkomst). 

När jag fotograferar videfuksen i sam
lingen så berättar Håkan med skräckblan
dad förtjusning om hur han blev expert 
på insektsreparationer.

– Det var när jag höll på att flytta 
om fjärilarna i lådan med videfuksen. Jag 
brukade använda en bit kautschuk att 
sätta nålen i när jag ordnade samlingen, 
men när jag vickade lådan såg jag inte 
att kautschuken låg kvar och som i slow 
motion såg jag den fara mot videfuksen. 

En vinge lossnade och höger antenn gick 
i tre bitar. Men jag bestämde mig på en 
gång för att den skulle lagas!

Med hjälp av mikroskop, lim gjort av 
cellplast upplöst med etylacetat samt ett 
stort tålamod lyckades Håkan perfekt 
reparera alla skador. Det syns inte ens en 
skarv på antennen för blotta ögat. Håkan är 
uppfinningsrik även inom andra områden, 
som t ex fjärilsuppfödning, vilket vi kan läsa 
mer om på sida 14 i detta nummer av Yrfän.

Föreningslivet
Håkans föreningsgärning är också stor, 
bl a i både Stockholms och Sörmlands 
entomologiska föreningar. Du har varit 
mycket engagerad i föreningsliv Håkan, 
hur kommer det sig?

– I Entomologiska föreningen i Stock
holm blev jag invald i styrelsen redan som 
17årig ungdomsrepresentant och 1973 även 
som sekreterare vilket var en stor ära. 
Sörmlandsentomologerna var jag med och 
startade 1985 och har suttit i styrelsen 
sedan dess, nu som ordförande. Syftet var 
i början att få möjlighet att som förening 
genomföra inventeringar och att få en röst 
mot olika organisationer. Jag har även en 
del andra uppdrag, men jag börjar känna 
att åldern tar ut sin rätt. Kanske är det 
dags att börja trappa ner på uppdragen …

Hur det än blir med den saken är jag 
övertygad om att Håkan kommer att ha 
fullt upp i framtiden också! 

Utsikt från stugan i Tofta. Här finns bl a gräshoppstekel Sphex 
funerarius och läppstekel Bembix rostrata. Foto: Håkan Elmqvist.

Stora Karlsö – en kurslokal i paradiset. Foto: Håkan Elmqvist.

I mitten den videfuks Nymphalis xanthomelas som Håkan fångade 1957 i Tofta. Foto: Thomas Harry.
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Juveler i vassen
– bladbockar

Kanske har du en varm sommardag vid en insjö lagt märke till långsmala 
skalbaggar, som sitter och solar sig på blad av strand- och vattenväxter? Kroppen 

gnistrar i olika metalliska färger: från grönt eller blått till koppar och guld – ibland 
vackert flerfärgat. Kommer du för nära flyger de ut över vattnet, tills de hittar ett 

nytt blad att slå sig ner på. Då har du träffat på bladbockar.

Juvelbockarna, med två svenska arter, har en stor färgvariation inom arten: här ett par av kärrjuvelbock Plateumaris sericea. Märkligt nog tycks 
de blå individerna alltid vara hanar, och kanske har färgerna något med kommunikationen mellan könen att göra. Foto: Gunnar Bäck.
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B ladbockar är underfamiljen 
Dona ciinae inom skalbaggs
familjen bladbaggar. De avviker 
med sin slanka kropp, långa ben 
och långa antenner från flerta

let bladbaggar, och påminner mer om 
långhorningar (Cerambycidae). Det är 

en ganska artfattig grupp – för att vara 
skalbaggar. Det finns bara några hundra 
arter i världen. Bladbockar har en udda 
ekologi: larverna lever helt under vatten, 
där de gnager på vattenväxters rötter 
eller jordstammar nere i bottensedimen
tet. Syret tar de upp via ett par krokar i 
bakkroppsspetsens undersida, vilka också 
tjänar som förankring i växten. Larvut
vecklingen tar flera år och förpuppningen 
sker i en pergamentartad, halvgenom
skinlig kokong, som är fäst vid växten. 
Först som fullbildade går baggarna upp 
över vattenytan – om ens då. Larvernas 
levnadssätt har av förståeliga skäl varit 
besvärligt att reda ut, och många arter 
vet vi fortfarande väldigt lite om. Uti
från ett globalt perspektiv återstår därför 
säkert många arter att upptäcka.

Svenska bladbockar fördelar sig på tre 
släkten med knappt 30 arter. De flesta hör 
till släktet rörbockar Donacia, ett namn 
som baseras på det grekiska ordet för vass 
(gräset alltså) ”donax” eller ”donakos”. 
Släktet starrbockar Plateumaris innehåller 
ett par arter som lätt känns igen på väldigt 
grova ben och breda fötter, men också ett 
par arter (kärrjuvelbock P. sericea och 
myrjuvelbock P. discolor) som till utseendet 
är förvillande lika Donacia, och som ofta 
ställer till förvirring. Som lök på laxen är 
de dessutom svåra att skilja från varandra 
(det har t o m påståtts att det inte rör sig 
om två arter utan en). Det tredje släktet – 
strimbockar Macroplea – skiljer sig mycket 
från de andra två, både när det gäller 
utseende och ekologi. Namnet betyder ”stor 
klo”, och benen är mycket riktigt extremt 
långa, särskilt det sista fotsegmentet som 
är försett med kraftiga klor.

Sjöar, åar & dammar
Flera av bladbockarna är tidigt aktiva 
och redan i april–maj dyker de första upp. 
Flertalet lever på starr och andra halv
gräs där de livnär sig på t ex pollen. De 
kan också hittas i blommor av kabbeleka 
eller svärdslilja. Hit hör de två färggranna 

juvelbockarna, men också regnbågsrörbock 
D. aquatica. I början av juni är många arter 
i farten. Alla lever inte av pollen, många 
gnager istället direkt på värdväxternas 
blad. I stora bestånd av jättegröe kan 
jättegröebock D. semicuprea bli enormt 
talrik, och i juni kan det sitta baggar på 
vart och vartannat strå. Ett tecken på 
denna arts aktivitet är att bladen vitnar 
och vissnar i topparna, något som syns på 
långt håll. Jättegröebocken är därmed den 
enda bladbock som går att identifiera från 

bil (och då självklart av en passagerare). 
Senare under sommaren minskar de tidiga 
arterna i antal och ersätts av andra. Flera 
högsommararter lever på vattenväxter som 
utvecklar flytande blad, t ex näckrosbock 
D. crassipes, gäddnatebock D. versicolorea, 
strömrörbock D. sparganii (på igelknopp) 
och pilbladsbock D. dentata.

Generellt har näringsrika vatten fler 
arter av potentiella värdväxter, och 
därmed också en rikare fauna av blad
bockar. Vill man hitta många arter per 

TExT: Håkan Ljungberg

Vid en näringsrik, lugnflytande liten å med frodig vegetation och flera potentiella värdväxter kan 
bladbocksfaunan vara både art- och individrik. Här Bråån nära Eslöv i Skåne. Foto: Håkan Ljungberg.
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lokal så är därför sjöar, åar och dammar 
i leriga slättbygder bra ställen att börja 
med. Vid skogstjärnar, myrgölar, älvsträn
der och andra näringsfattiga miljöer hittar 
man färre arter, men där finns å andra 
sidan några av de verkliga doldisarna. 
Om jakten på några av dessa kan man 
läsa i en artikel i Entomologisk Tidskrift 
denna höst.

De märkliga strimbockarna
Mest udda bland bladbockarna är släktet 
strimbockar Macroplea. Redan färgteck
ningen är unik: svarta fläckar och längsgå
ende linjer på ljus bakgrund. Inga juveler 
här. Hos strimbockar är det inte bara 
larven som lever ett undervattensliv – även 
den fullbildade baggen tillbringar nästan 
all sin tid nere i vattnet, där den långsamt 

kryper omkring och äter på vattenväxter. 
Lämpliga värdväxter är t ex olika arter 
av nate Potamogeton, nating Ruppia och 
slingor Myriophyllum. Strimbockens karak
teristiska klor ger en kardborreliknande 
fästförmåga och färgteckningen ger ett 
effektivt kamouflage i bladverket. Anten
ner, huvud och kroppens undersida är 
täckta av mikroskopiska hår, som ger ett 
sammetsartat skimmer. Håren bildar en s k 
”plastron”: en slags yttre lunga som håller 
kvar en tunn luftfilm runt kroppen, genom 
vilken baggen kan ta upp syre ur vattnet. 
Baggen kan därmed faktiskt andas under 
vattnet, och behöver inte gå upp till ytan 
för att hämta luft. För att hålla syrebe
hovet på ett minimum är muskulaturen 
svagt utvecklad. Strimbockar rör sig därför 
ungefär som små sengångare, men de kan 
å andra sidan leva på ganska syrefattiga 
bottnar ner till flera meters djup.

Strimbockar är svåra att hitta med 
gängse metoder för andra skalbaggsarter, 
vilket har gjort dem dåligt kända. I Norden 
finns tre kända arter, varav spetsstrim
bock M. appendiculata och trubbstrim
bock M. mutica är ganska vanliga. Den 
vedertagna uppfattningen var länge att 
den förstnämnda levde i sötvatten och den 
andra i salt och brackvatten. Senare forsk
ning har visat att detta inte alls stämmer; 
båda arterna kan hittas både i sött och 
i bräckt vatten (särskilt i Östersjövikar) 
och ofta tillsammans. Kanske fördelar de 
sig mer utifrån värdväxternas förekomst, 
men frågan är inte riktigt utredd.

Den tredje arten, hårig strimbock 
M. pubipennis, är hittills bara hittad i Fin
land – och sedan närmast i västra Kina. I 
Finland finns den i smala skärgårdsvikar 
med gyttjig botten. Finska forskare har 
inventerat den genom att snorkla runt i 
småbåtshamnar i utkanten av Helsingfors 
mitt i sommaren. Finland och Kina känns 
inte som en logisk världsutbredning för en 
art, så det måste finnas något därutöver. 
Vem blir först att hitta den i Sverige?

En lagom utmaning
Det hade gått att skriva mycket mer om 
bladbockar och deras spännande lev
nadssätt. Man skulle kunna tro att så 
fascinerande djur redan är poppis bland 
samlare och skådare, men så har det inte 
alls varit. Delvis kanske för att de kan 
vara svåra att komma åt, men också 
för att de har ett rykte om sig att vara 
hopplösa att artbestämma. ”Ju enklare en 

En klassisk artikel om bladbockar är skriven 
av Tord Nyholm, i Svenska djur: Insekterna 
(Norstedts 1947). En trevlig bok som går att 

hitta på antikvariat.

Någon samlad nyckel på svenska finns inte – 
än. Den gamla handboken Danmarks Fauna: 
Biller VII har de flesta arterna, och nyck-
larna är så bra att boken faktiskt är värd 
att skaffa, fast den är från 1927. På nätet 
finns Artfakta (artfakta.artdatabanken.se) 
med korta texter och foton på nästan alla 
arter, och för varje år växer också antalet 
foton i Artportalens bildgalleri (inklusive 

kommentarer med bestämningshjälp).

Om hur det har gått till när några av de 
största svenska rariteterna bland blad-
bockar har fått omvärderas kan man läsa 
i flera artiklar i Entomologisk Tidskrift från 

de senaste åren.

Fakta i den här artikeln är hämtade ur ett 
antal artiklar. Intresserade läsare får gärna 
kontakta författaren för en fylligare litte-

raturlista eller andra tips.

Mer att läsa om 
bladbockar

I vissa fall går det att säga vilken bladbock som 
har varit framme enbart utifrån gnagspåren. 
Här är det pilbladsbock Donacia dentata som 
gnagt i blad av pilblad, och lämnat slingrande 
linjer med parvisa bitmärken efter sig. Hanen 
har längre bakben med kraftiga, tandade lår, 
vilket är typiskt för vissa rörbockar Donacia 
men inte för andra. Foto: Håkan Ljungberg.

Spetsstrimbock Macroplea appendiculata i bladverket av axslinga Myriophyllum spicatum. 
I bakänden vid täckvingarnas spets syns de spetsiga utskott som är typiska för släktet, 
och längden på utskotten kan också (med omdöme) användas för att skilja arterna åt. 

Baggen är kläckt från en kokong och fotograferad i akvarium. Foto: Krister Hall.
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☐ bronsrörbock Donacia antiqua  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

☐ regnbågsrörbock Donacia aquatica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

☐ guldkantad rörbock Donacia aureocincta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

☐ guldrörbock Donacia bicolora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

☐ kopparrörbock Donacia brevicornis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

☐ mässingsrörbock Donacia brevitarsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

☐ kaveldunsbock Donacia cinerea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

☐ grön vassbock Donacia clavipes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

☐ näckrosbock Donacia crassipes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

☐ pilbladsbock Donacia dentata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

☐ sjösävsbock Donacia impressa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

☐ purpurkantad rörbock Donacia marginata . . . . . . . . . . . . . . . . . 

☐ matt rörbock Donacia obscura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

☐ jättegröebock Donacia semicuprea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

☐ smalrörbock Donacia simplex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

☐ strömrörbock Donacia sparganii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

☐ bunkestarrsbock Donacia springeri  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

☐ knappsävsbock Donacia thalassina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

☐ blomvassbock Donacia tomentosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

☐ gäddnatebock Donacia versicolorea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

☐ blåfläcksrörbock Donacia vulgaris. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

☐ svart vassbock Plateumaris braccata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

☐ myrjuvelbock  Plateumaris discolor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

☐ matt starrbock Plateumaris rustica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

☐ kärrjuvelbock Plateumaris sericea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

☐ nordstarrbock Plateumaris weisei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

☐ spetsstrimbock Macroplea appendiculata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

☐ trubbstrimbock Macroplea mutica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Svenska bladbockar
Donaciinae

nyckel till bladbockar ser ut att vara vid 
första anblicken, desto sämre stämmer den 
överens med verkligheten” (fritt översatt), 
konstaterade den danska skalbaggsexper
ten Victor Hansen för snart 100 år sedan. 
Och visst finns det några svåra arter, men 
särskilt med dagens kameror så går de 
allra flesta att identifiera även från foto, 
om man bara kommer tillräckligt nära och 
får till skärpan. Nuförtiden, när fler och 
fler är ute och plåtar småkryp så borde 
bladbockar kunna vara en lagom utma
ning. Många av oss delar dessutom deras 
förkärlek för solstekta stränder, och om de 
ibland är svåra att nå från land så är det 
ju trevligt med paddling eller en båttur 
en solig dag. 

Håkan Ljungberg är organismgruppsansvarig för 
skalbaggar på Artdatabanken i Uppsala. Han 
trivs bäst i öppna landskap.

Regnbågsrörbock Donacia aquatica är en av de vanligaste svenska bladbockarna, och 
dessutom en av de vackraste. Den hittas över nästan hela landet och i många olika 

miljöer, från skogsdiken till sjöstränder och stora älvar. Foto: Håkan Olsson.

Flera exemplar av strömrörbock Donacia sparganii på ett och 
samma blad av värdväxten igelknopp. På bladet syns tydliga 

gnagspår. Som också syns på bilden kan arten variera från brons- 
eller kopparfärgad till grönaktig. Foto: Håkan Ljungberg.
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Våra vanligaste larver & 
hur man föder upp dem

Denna artikel vänder sig till de 
naturintresserade som ofta 
undrat över vad det ska bli av 
de larver man hittar. Urvalet 
är därför baserat på de larver 

man normalt finner, arter som är allmänna 
och där larvernas levnadssätt är sådant att 

det gör dem mer lättillgängliga än andra 
arter. Man finner ofta många larver som 
kryper över vägar på väg till sin förpupp
ningsplats, eller sitter på sina värdväxter 
i exponerat läge. På nästa uppslag börjar  
dessa allmänna larver att presenteras, i 
detta nummer sex fjärilslarver som man 
för det mesta finner från vårvinter till tidig 
sommar.

Fjärilslarvens byggnad 
Larverna har ett huvud, där ögon, mundelar, 
känselspröt m m sitter. Därefter en mellan
kropp uppbyggd av tre segment på vilka de 
tre paren bröstfötter är fästa. Bakkroppen 
består av 11 segment med oftast fyra par 
bukfötter på det tredje till det sjätte seg
mentet. Längst bak sitter ett par analfötter. 
Antalet bukfötter kan variera mellan 1−4 
beroende på art. 

Larvernas form och färgteckning är 
mycket varierande men oftast liknar de 
någon växtdel eller något annat som inte 
faller ett rovdjur i smaken. Hos vissa arter är 
larverna bjärt färgade i avskräckningssyfte 
och hos andra utrustade med någon typ av 
försvarsanordning. Men det finns snarlika 
larver bland andra insekter som flugor, skal
baggar och steklar. För att lätt hålla dem 
isär, se bestämningstabellen här till höger.

TExT & FoTo: Håkan Elmqv ist

Vad ska det egentligen bli av de larver man hittar? För att börja svara på den 
frågan inleder fjärilsexperten Håkan Elmqvist i detta nummer en följetong där 
24 av de vanligaste fjärilslarverna man kan träffa på kommer att presenteras. 

Här är först en introduktion till larvernas liv och lite om hur man själv kan föda 
upp dem. Därefter presenteras sex arter som man kan finna från tidig vår.

Den spektakulära larven av större snabelsvärmare Deilephila elpenor med sitt analhorn (längst ner i bild).

14 Våra vanligaste larver & hur man föder upp demYrfän 4· 2016



Larver helt i avsaknad av ben ............................................................................................flugor
På blad hittar man t ex ofta blomflugelarver som lever som rovdjur på bladlöss.

Larver med enbart bröstfötter ..................................... skalbaggar, nätvingar (stinksländor)
Sent på hösten eller tidigt på våren kan man t ex hitta flugbaggens  
sammetssvarta larv krypande på marken och på blad under sommaren 
nyckelpigelarver och stinksländelarver på jakt efter bladlöss.

Larver med 1–4  par bukfötter ......................................................................................... fjärilar
 1 par bukfötter .............................................................................................................. mätare
  2–4 par bukfötter .........................................................................................................nattflyn
 4 par bukfötter ................................................................................................... övriga fjärilar

Larver med fler än 4 par bukfötter .......................................................................... växtsteklar

Uppfödning av larver
Här följer några allmänna råd om uppföd
ning av larver. Mer fakta ges i respektive 
arttext. 

Hittar du en larv, som du vill ta med 
hem för att föda upp, är det viktigt att 
kunna föda upp den på rätt näringsväxt. 
Oftast sitter larven på sin värdväxt och 
då är det sällan några problem. Många 
larver lever ofta på flera olika växtslag, 
ofta vanliga växter som är lätta att hitta. 
Hittar du larven krypande är den troligen 
på väg att förpuppa sig och då får du ordna 
lämpliga förhållanden för att underlätta 
förpuppningen. 

Enklast att förvara larverna är i de 
plastlådor för godis som livsmedelsaffärer 
brukar skänka gratis. Se bara till att få 
rätt lock till lådorna, det tillverkas dess
värre flera olika typer. Viktigt är att hålla 
hög luftfuktighet i lådorna med larver. Ett 
tätt lock är då nödvändigt. Men du måste 
”byta” på larverna regelbundet, ofta dag
ligen, för att få bort exkrementer och döda 
växtdelar som kan mögla. Det är lämpligt 
att ha hushållspapper i bottnen som man 
lätt kan byta. I vissa fall kan det behövas 

viss luftväxling. Då kan du skära bort en 
del av locket och ersätta med något tunt 
tyg som enklast tejpas fast. För att enkelt 
kunna reglera luftväxlingen skär du locket 
endast på tre sidor så att du får en flik som 
kan öppnas eller förslutas. Observera att 
du inte bör ha för många larver i samma 
ask. Åtminstone inte när de vuxit sig stora!

När larverna ska till att förpuppa sig 
lämnar de ofta värdväxten och börjar 

krypa omkring. Dagfjärilslarver förpuppar 
sig oftast i det fria och väljer gärna askens 
väggar eller lock. Vissa nattfjärilslarver 
spinner kokonger och gör det gärna på 
hushållspappret med bladbitar invävda. 
Men de flesta nattfjärilslarverna väljer 
att krypa ner i jorden för att förpuppa 
sig. För dessa är det enklast att fylla 
plastasken med några centimeters lager 
av ren, finkorning sand. Sådan som finns 
på badstränder. 

Överv intring
De flesta fjärilsarterna flyger på som
maren vilket innebär att de övervintrar i 
något utvecklingsstadium. Det vanligaste 
övervintringssättet är som larv. Största 
problemet är att klara övervintringen. 
Våra inhemska arter är de som lyckats 
anpassa sig till ett klimat med kyla och 
snö. Hur än arterna övervintrar måste de 
kunna klara minusgrader även om de ligger 
skyddade under snön. Det finns faktiskt 
arter som övervintrar ovanför snön, t ex 
uppe i träd. De kan komma att utsättas 
för temperaturer ner mot 30°C. Genom 
att larven avger vatten blir kroppsvätskans 
salthalt högre och därmed får den en lägre 
fryspunkt och kan överleva kylan.

Efter övervintringen återtas vatten 
i samband med snösmältningen. Detta 
betyder att larver, som ska fortsätta sin 
utveckling efter vintern, måste ligga i dvala 
tills det finns mat åt dem i naturen. Larver 
som äter till exempel sallad kan du ta 
in i rumsvärme tidigare, liksom fullväxta 
larver och puppor. Men vattna på dem 
ordentligt minst en gång så att de kan ta 
upp det vatten de gjorde sig av med före 
vintern. Annars är risken stor att de torkar 
och dör. 

Bröstfötter (3 par)

Andningshål

Bukfötter (4 par)

Analfötter (1 par)

Analhorn

Huvud

Larvlådor med tätt lock respektive med reglerbar ventilation.

Enkel bestämningstabell 
för olika typer av larver
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Tidigt på våren, redan medan snöfläckar ligger 
kvar på marken, kan du träffa på de cirka 3 cm 
långa och starkt håriga larverna till rostvinge. 
Man lägger särskilt märke till dem eftersom 
de ofta kryper uppe på snön. Larverna är alltid enfärgade men de 
kan variera i färg från gulbruna eller gråa till helt svarta.

Tar man hem rostvingelarver är de mycket lätta att få att vidare-
utvecklas. De har övervintrat som fullväxta och äter ingenting. 
Larven är beroende av att inta vatten efter övervintringen men har 
redan klarat av detta när de kryper fritt för att leta upp en lämplig 
förpuppningsplats. Därefter spinner de en mjuk kokong i vilken 

förpuppningen sker. I rumsvärme kläcks de 
till fjärilar efter cirka 10 dagar. Vill man släppa 
ut fjärilen måste man därför anpassa fjärilens 
utveckling till utomhustemperaturen.

Rostvinge tillhör underfamiljen björnspinnare. Det är en relativt 
liten art med ett vingspann på 26−38 mm. Framvingarna är enfärgat 
rostbruna medan bakvingarna är mörka med varierande inslag av 
rött. Fjärilen flyger främst på natten, men kan påträffas aktiv på 
dagen, särskilt honorna. Arten uppträder i två generationer per år, 
en på försommaren och en under högsommaren. Det är larverna 
till den senare generationen som övervintrar som fullväxta larver.

Under våren kan man hitta diverse svåriden-
tifierbara larver. De är oftast nattaktiva och 
saknar behåring. Det handlar för det mesta 
om olika nattflylarver. De övervintrar i olika 
larvstadier. Är de fullväxta går de omedelbart till förpuppning och 
kläcks inomhus efter ungefär en vecka. Är de inte förpuppnings-
färdiga måste man mata dem med lämplig föda. Vet du inte vilka 
värdväxter de har får du pröva dig fram. Många larver går att mata 

med maskrosblad eller sallad. Skogsängsfly 
övervintrar som fullväxt larv och är ungefär 
3 cm lång. Den förpuppar sig omgående i en 
tunn kokong om du tar in den i rumsvärme. 

Fjärilen flyger under försommaren i skogsmark. Den har ett vings-
pann på 31–36 mm mellan vingspetsarna. Arten har ett mycket 
konstant utseende men kan förväxlas med vissa andra ängsflyn 
av samma storlek.

Skogsängsfly
Apamea illyria

Fullbildad fjäril.

Fullbildad fjäril.

Larv.

Larv.

Kokong.

Rostvinge
Phragmatobia fuliginosa
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En vanlig larv du kan hitta på våren är 
larven till större bandfly. Den kan variera 
i färg från brungrå till gul. Typisk för denna 
är raden av långsmala fläckar på var sin 
sida av ryggen. Larven övervintrar som halvvuxen 2−3 cm lång. Den 
blir som fullväxt ganska stor och förpuppar sig nere i jorden. Därför 
bör du ha ett cirka 5 cm tjockt sandlager i asken.

Fjärilen är ett relativt stort nattfly med 
ett vingspann på 52–61 mm. Framvingar-
nas färg kan variera från mörkbruna till 
beigefärgade. Hanen har mörkare vingar 

än honan. Bakvingarna är gula med svart kantlinje. Arten är nattaktiv 
och flyger under juni–september. Den kan påträffas nästan var som 
helst. Arten kallades tidigare ”salladsfly”, vilket ger en fingervisning 
om vad man kan mata larven med.

Fullbildad fjäril, hane. Larv. Bandflyn lockade till bete. Hona i mitten.

Större bandfly
Noctua pronuba

Under försommaren kan vissa buskar 
och träd som slån, hägg och apel vara 
mer eller mindre helt inspunna i en sil-
vervit väv. Ofta rör det sig om inspunna 
grenar av hägg och då handlar det om 
häggspinnmal. För det mesta klarar sig häggen och kan skjuta 
nya bladskott efter angreppet. Men ibland kan faktiskt träden 
dö. I spinnet lever larverna och förpuppar sig i vita, avlånga ko-

konger, som är ungefär en centimeter 
långa. Senare under sommaren kläcks 
de centimeterlånga häggspinnmalarna. 
De kritvita framvingarna är besatta med 
små, svarta prickar.

Fjärilen har ett vingspann på 20−24 mm. Den är nattaktiv och 
mycket snarlik flera av sina närmaste släktingar. De är relativt trogna 
sina värdväxter och lever bland annat på slån, apel och benved.

Häggspinnmal
Yponomeuta evonymellus

Fullbildad fjäril. Larver och kokonger. Inspunnen hägg.

17 Våra vanligaste larver, del 1Yrfän 4· 2016



Detta är normalt en av våra vanligaste dag-
fjärilar vars antal dock kan variera från år till 
år. Arten övervintrar som fullbildad fjäril och 
parningen sker under våren. Honorna lägger 
äggsamlingar på nässlor. Under en lång period från slutet av maj 
till ibland in i juli kan du hitta larvkolonier med uppemot hundra 
larver i varje. Larverna har längsgående teckning i gult och svart 
med varierande dominans av färgerna. De är mycket lätta att föda 
upp och växer snabbt till en längd av cirka 4 cm. Förpuppningen 
sker hängande från lämpligt underlag, ofta under locket på asken. 
Vid kläckningen avger varje larv en blodröd exkrementdroppe. Vid 

masskläckning i naturen kan det se ut som att 
det regnat blod. Detta trodde man på medel-
tiden och togs enligt sägnen som ett ont före-
bud varvid oskyldiga munkar blev avrättade.

Nässelfjärilen har ett vingspann på 40−52 mm. Fjärilarna kläcks 
från slutet av juni och man ser dem till in i oktober. Det handlar dock 
om nya exemplar som successivt kläcks under sommaren. Varje 
individ sätter sig ganska snart efter kläckning och näringssök för att 
övervintra på något skyddat ställe. På senare år har det visat sig att 
nässelfjärilen kan producera en andra generation under sommaren.

Påfågelöga har en biologi som är mycket snar-
lik nässelfjärilens. Den är också normalt en av 
våra vanligaste dagfjärilar och vars antal kan 
variera från år till år. Arten övervintrar som 
fullbildad fjäril och parningen sker under våren. Honorna lägger 
äggsamlingar på nässlor och under en period från slutet av maj till 
en bra bit in i juni kan man hitta larvkolonier på dessa. Larverna 
är svarta med små, vita prickar och mycket lätta att föda upp. De 
kan bli uppemot 5 cm långa. Förpuppningen sker hängande från 

något lämpligt underlag, ofta under locket på 
asken. Vid kläckningen avger fjärilen en blodröd 
exkrementdroppe.

Påfågelöga, vars vingspann är 55−65 mm, 
kläcks främst från juli och man ser fjärilen till in i september. Det 
handlar dock om nya exemplar som successivt kläcks under som-
maren. Varje individ sätter sig ganska snart efter kläckning och 
näringssök för att övervintra på något skyddat ställe.  

Påfågelöga
Aglais io

Fullbildade fjärilar övervintrar.

Fullbildad fjäril på blommande sälg.

Larvkoloni.

Larvkoloni.

Puppa.

Puppa.

Nässelfjäril
Aglais urticae
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Ett ökat intresse för trollsländor och flicksländor, hos allmänhet och forskare, har visat 
att de reagerar snabbt på klimatförändringar. Vissa arter har spridit sig norrut medan 

andra arter har minskat eller försvunnit. En undersökning av Europas flicksländor 
har visat att flicksländor i norra Europa kan vänta sig en kraftigare förändring än i 

sydligare trakter i takt med att klimatet blir varmare.

Flicksländor reagerar 
snabbt på varmare klimat

Just nu pågår en av de snabbaste 
perioderna av uppvärmning i jord
ens historia. I Sverige väntas års
medeltemperaturen öka med mellan 
två och tre grader de kommande 

hundra åren. Denna uppvärmning innebär 
stora utmaningar för de arter som anpassat 

sig till livet i vårt nordliga klimat. Genom 
att sammanställa äldre och nyare fynd av 
trollsländor och flicksländor har forskare 
kunnat se tydliga spår av det senaste halv
seklets klimatförändringar. I de flesta fallen 
har det handlat om arter vars nordgräns 
succesivt flyttats norrut. Men man har 
också kunnat se hur arter försvunnit från 
de södra delarna av sin tidigare utbredning.  
Vi har under de senaste åren studerat en 
av våra vackraste insektsgrupper, flickslän
dorna, för att försöka förstå vilka arter 
och populationer som blir vinnarna och 
förlorarna i en varmare värld.

Anpassningar till klimatförändring
Generellt kan man säga att det finns tre 
sätt för växter och djur att överleva och 
anpassa sig när klimatet i deras levnads
miljö ändras. För det första kan de migrera 
till områden som i framtiden motsvarar 
den temperatur de är anpassade till. Oftast 
innebär det att arternas utbredning flyttas 
norrut, men den kan också förskjutas mot 
högre höjder. För det andra kan en individ 
ändra sin fenotyp – utseende, fysiologi och 

TExT: Frank Johansson & 
Viktor Nilsson-Örtman

FoTo: Peder Winding

Mörk lyrflickslända Coenagrion pulchellum är en av de sex flicksländearter som 
studerats i avseende på anpassningsmöjligheter till ett varmare klimat.
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beteende – så att den bättre passar de för
ändrade klimatförhållandena. Exempel på 
egenskaper som kan justeras på detta sätt 
är individens kroppsstorlek eller enzym
sammansättning. Sådana förändringar 
kan ske genom förändringar i hur indivi
dens gener uttrycks, så kallad fenotypisk 
plasticitet. Den genetiska koden behöver 
alltså inte ändras. Den tredje vägen för 
överlevnad är att det naturliga urvalet 
selekterar fram nya genotyper, det vill säga 
individer som är bättre anpassade till den 
nya miljön. I detta fall sker förändringar på 
gennivå hos arten eller populationen. Men 
för att det ska uppkomma nya, framgångs
rika genkombinationer krävs det att dagens 
populationer innehåller tillräcklig genetisk 
variation i egenskaper som är viktiga för 
klimatanpassningen.

Studier av flicksländelarver
I vårt forskningsprojekt har vi framförallt 
undersökt temperaturplasticiteten, alltså 
förmågan att förändra sin fenotyp till följd 
av temperaturförändringar, hos arter och 
populationerna av flicksländor från södra, 
centrala och norra Europa. Vi har också 
studerat hur mycket genetisk variation 
dessa arter och populationer har i detta 
hänseende.

En av de egenskaper vi studerat särskilt 
intensivt är hur temperaturförändringar 
påverkar flicksländelarvernas tillväxthas
tighet. I norra Europa lever flicksländor 
som rovlevande larver i dammar och sjöar 
i ett, två eller i somliga fall fler år innan 
de lämnar vattnet som vuxna sländor 
för att reproducera sig. Larvens storlek 

och utvecklingstid påverkas kraftigt av 
temperaturen i miljöerna där de lever, det 
vill säga klimatet. Dessa egenskaper har 
visat sig ytterst viktiga för hur framgångs
rik reproduktionen blir under sommaren. 
Larven måste exempelvis hinna utvecklas 
klart under våren, annars kläcks den för 
sent för att hinna reproducera sig innan 
sommaren är slut. Larver som kläcker 

precis lagom tidigt och är stora bidrar 
därför med fler gener till kommande 
genera tioner. 

Tillväxt & temperatur
Larvernas tillväxthastighet vid olika tem
peraturer kan tänkas utgöra en av de vik
tigaste faktorerna för den vuxna sländans 
framgång. I forskningsprojekt har vi ställt 
frågan: Hur förändras tillväxten vid olika 
temperaturer? Mera specifikt frågade vi 
vilka arter som är temperaturspecialister 
och vilka som är temperaturgeneralister. 
En temperaturgeneralist är en art som 
växer relativt bra vid de flesta temperatu
rer, medan en temperaturspecialist är en 
art som växer bra inom ett smalt tempera
turspann men sämre vid högre eller lägre 
temperaturer. Vi studerade detta längs en 
gradient på 3 600 km, från södra Spanien 
upp till norra Sverige. Vi fann att arter 
som hade en nordlig utbredning i Europa 
var temperaturspecialister, de växte bara 
snabbt vid temperaturer över 20°C, medan 
arter från södra Europa var temperatur
generalister, de växte relativt jämnsnabbt 
vid både lägre och högre temperaturer. 

Då klimatet förändras borde tempera
turgeneralister klara sig bättre eftersom 

Ljus lyrflickslända Coenagrion puella är en art som förekommer i stora delar av Europa. De nordliga 
populationerna av arten förväntas ha det svårare att anpassa sig till framtida klimatförändringar.

Flicksländor lever vid olika typer av vattensamlingar, både som larver och vuxna. 
Som vuxna lever de endast fyra veckor, men utvecklingstiden från larv till vuxen är 

desto längre – från några månader upp till tre år. Foto: Magnus Bjelkefelt.
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de kan fortsätta växa på ungefär samma 
sätt. Arter med nordlig utbredning borde 
däremot vara känsliga för klimatföränd
ringar eftersom små förändringar i tempe
ratur kan leda till kraftiga ökningar eller 
minskningar av deras tillväxthastighet, 
med följden att deras livscykel hamnar ur 
fas med årstiderna. Situationen för nord
liga arter förvärras ytterligare av att de 
till slut inte heller kommer kunna flytta 
längre norrut då de nått fram till Norra 
Ishavet. Men då inga av våra nordiska 
flicksländearter ännu når så långt norrut 
dröjer det som tur är ett tag innan detta 
blir ett problem.

Mönstret med temperaturgeneralister 
i söder och temperaturspecialister i norr 
återspeglar sig även inom de arter vi 
stud erat. När vi jämförde tillväxt mellan 
populationer från norra och södra delen 
av en arts utbredningsområde fann vi 
samma mönster: specialister i norr och 
generalister i söder med avseende på till
växt och temperatur. Detta betyder att 
nordliga populationer inom en art troligen 
är mer känsliga för klimatförändringar 
än de sydliga populationerna, även om 
de kommer att uppleva ungefär samma 
temperaturökning de närmsta 100 åren.

Genetisk variation
Vi har även visat att den genetiska varia
tionen (variation i arvsanlag) för tillväxt är 
lägre hos nordliga arter och populationer 
av flicksländor. Detta gäller dock bara för 
arter som har en ettårig livscykel. För 
dessa tyder våra resultat på att nordliga 
arter och populationer har sämre förmåga 
att svara på klimatförändringar eftersom 
det inte finns tillräckligt mycket genetisk 
variation som kan svara på miljöföränd
ringen. Evolutionen av temperaturanpass
ning går därför långsammare hos nordliga 
arter och populationer. För arter som kan 
variera sin livscykellängd gäller ett mer 
komplicerat mönster med avseende på 
genetisk variation i tillväxt.

Svaret på frågan huruvida flicksländor 
kan anpassa sig till klimatförändringar, är 
att det beror på vilken art och population 
det handlar om. Men utifrån våra resultat 
menar vi att det är troligt att vi i norra 
Europa kommer att se större effekter av 
klimatförändringar än i södra Europa 
på den biologiska mångfalden i form av 
förändringar i antal och utbredning av 
arter. 

Frank Johansson är professor vid Institutionen 
för ekologi- och genetik vid Uppsala universi-
tet och forskar kring evolution av fenotypisk 
plasticitet samt lokala anpassningar hos arter 
och populationer i relation till miljöförändringar. 
Viktor Nilsson-Örtman är forskare och fokuserar 
på tillväxt och utveckling hos arter i variabla 
miljöer.

Kartorna visar utbredning för de flicksländearter som studerats.

Arter som ingått i studien om flicksländor 
och klimatförändringar: griptångsflickslända 

Coenagrion armatum, myrflickslända C. 
johanssoni, ljus lyrflickslända C. puella, mörk 

lyrflickslända C. pulchellum samt de i Sverige ej 
förekommande C. mercurialem och C. scitulum.
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Välj rätt stereolupp

En stereolupp skiljer sig från ett 
mikroskop bland annat på att för
storingen är lägre, vanligen från 
4–6× förstoring upp till 50–60× 
förstoring, och att man tittar på 

ett föremål eller en insekt 
i infallande ljus, vilket ger 
en tredimensionell bild.

God skärpa & bra arbetsavstånd
Stereoluppar finns att köpa nya från någon 
tusenlapp till många tiotusentals kronor. 
Många billiga stereoluppar har en fast 

förstoring, medan lite dyrare luppar har 
antingen stegvis zoom eller steglös zoom
ning från minsta till största förstoringen. 
En bra stereolupp för en entomolog bör 
ha ett ganska stort arbetsavstånd, det 

vill säga avståndet mellan 
objektivet och det man 
tittar på, för att man ska 

få plats med händerna och det ska gå lätt 
att vrida och vända på insekten utan att 
den slår emot luppen och förstörs. Det är 
lätt att stirra sig blind på den högsta för
storingen och glömma den lägre, men om 

man till exempel ska gå igenom och sortera 
ett omfattande material så är det väl så 
viktigt med låg förstoring så att man kan 
få överblick över materialet. Den maximala 
förstoringen går också relativt enkelt att 
ändra genom att man byter okular. Van
ligen har okularen 10× förstoring, men det 
finns okular med både 15× och 20×, som 
ger 1,5 och 2 gånger så mycket förstoring.

Skärpan bör naturligtvis vara god och 
det är bra om man kan få titta i luppen 
innan man köper den. En del luppar av 
sämre kvalitet kan ha nästan som en 

Förr eller senare kommer det i de flesta entomologers liv en tidpunkt när man 
behöver en stereolupp. Det kan till exempel vara för att man behöver gå igenom 

ett provmaterial eller för att man behöver titta på någon liten detalj för att 
artbestämma en insekt. Här är en liten introduktion till stereoluppar och vad 

man bör tänka på när man är aspirant på en.

1. Leitz stereomikroskop ca 1950, fast optik 8×, 24×, 86× förstoring, ungefärligt begagnat pris 8 000 kr. 2. Inget modellnamn, steglös zoom, 8–45× förstoring 
och inbyggd belysning, ungefärligt pris 2 000–4 000 kr. 3. Wild-Heerbrugg M3, 3-stegs förstoring 6,4×, 16×, 40×, ungefärligt begagnat pris 4 000–6 000 kr. 

4. Wild M8, steglös zoom 6–50×, ungefärligt begagnat pris 10 000 kr och uppåt. 5. Nikon SMZ 745T, steglös zoom 3,35–300× förstoring, ungefärligt pris 30 000 kr.
A. LED-belysning Jansjö (Ikea), fast sken, pris 99 kr. B. LED-belysning med ställbar ljusstyrka, ungefärligt pris 5 000 kr. 

1 2 3 4 5

BA

TExT & FoTo: Anders Lindström
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Välj rätt stereolupp

dimma över bilden och dessa bör man 
naturligtvis undvika att köpa.

Wild-Heerbrugg
Dyrare luppar har ofta ett planare synfält 
som gör att bilden ser naturligare ut. I 
en del luppar, t ex WildHeerbrugg M3, 
är synfältet vid den lägsta förstoringen 
kraftigt välvt, vilket kan ta lite tid att 
vänja sig vid. Just WildHeerbrugg M3 
är annars en lupp som ofta förekommer 
begagnad och får anses vara en kvalitets
lupp till vanligtvis rimliga priser. Den 
tillverkades mellan 1972 och 1994. Den 
finns i några olika utföranden: M3 med 
tre förstoringsgrader (6,4×, 16× och 40× 
i standardutförande), M3B med samma 
tre förstoringsgrader, men med en planare 
bild, M3C med fem förstoringsgrader (6,4×, 
10×, 16×, 25× och 40×) och M3Z med steg
lös variation av förstoringsgraden från 6,4× 
till 40×. Detta gäller med standardobjektiv 
och standardokular, med rätt kombination 
av okular och objektiv går det att få upp 
till 160× förstoring.

M3luppen har ett bra arbetsavstånd på 
91 mm som är fullt tillräckligt i de flesta 
fall då man arbetar med insekter. För foto
grafering genom luppen finns det separata 
okular som går att komplettera grundut
förandet av en WildHeerbrugglupp med.

Det går bra att köpa begagnat
Det är ganska vanligt att man hittar 
begagnade stereoluppar på olika försälj
ningssidor på internet (Ebay, Blocket, 
Tradera m fl). En begagnad lupp av ett 
bra och känt märke – WildHeerbrugg, 
Leica, Zeiss, Olympus, Nikon eller lik
nande – kan ge väldigt mycket lupp för 

pengarna jämfört med nyare luppar av 
mindre kända märken. Försök om möjligt 
att få titta i luppen innan ni köper den för 
att kontrollera att den verkligen fungerar! 
Många äldre kvalitetsluppar går att justera 
och renovera, men det kanske inte är det 
första man vill ägna sig åt. Till själva 
stereoluppen hör ett stativ som kan vara 
av olika typ, vanligast är mikroskopstativ 
och bomstativ. Båda har sina fördelar och 
inga allvarliga nackdelar. Observera att 
om du köper din lupp begagnad så säljs 
en del luppar med stativ och en del utan 
och utan vill man helst inte ha …

Belysningen är väsentlig
En oerhört viktig sak när det kommer till 
stereoluppar är ljuskällan, så att man kan 
se det man tittar på i ett så bra ljus som 
möjligt. Många luppar, av lite enklare sort, 
har inbyggd belysning men om denna är fast 
så kan den vara något begränsande då man 
kan behöva justera ljuskällan så att ljuset 
faller från sidan när man tittar på djuret. 
Då är t ex Ikeas Jansjölampor, LEDlam
por med vridbar ”hals” och ett fast ljus, 
ett mycket bra och billigt komplement. Det 
finns egentligen ingen anledning att lägga 
ut pengar på dyra speciallampor om man 
inte behöver väldigt mycket ljus eller om 
man vill kunna variera ljusstyrkan. Överlag 
så har belysningslösningar till luppar blivit 
enklare och billigare med LEDtekniken. 
Förr var det olika halogenlampor med till
hörande svanhalsarmatur som gällde och 
dessa lösningar var (och är) ofta väldigt 
kostsamma. Det finns även ganska billiga 
ringlampor att köpa från t ex Ebay som 
man fäster nere på luppens objektiv.

En stereolupp är en ovärderlig och inte 
sällan en livslång partner i en entomologs 
liv. Min rekommendation är att om man 
står inför att införskaffa sig en, så satsa 
på en kvalitetslupp. Även om den säkert 
kostar någon krona mer så kommer du att 
ha stor nytta av den under lång tid och på 
så sätt lönar det sig nog i längden! 

Wild-Heerbrugg M5A har ett utmärkt arbetsavstånd som är bra 
både vid montering  och identifiering av insekter.

Det är viktigt med bra belysning så att man kan få djuret belyst ur olika vinklar. 
Här kommer ljuset från en Ikea Jansjö LED-lampa.
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Stort småkrypsintresse 
på Falsterbo Bird Show

Falsterbo Bird Show går av sta
peln varje år under en helg 
(fredag–söndag) i skiftet mellan 
augusti och september, den tid då 
bivråken sträcker som bäst över 

Falsterbohalvön. Vid Falsterbo Strand
bad trängs utställare av kameror, kikare, 

 litteratur och konst. Här möter man också 
ett flertal naturinriktade organisationer 
och myndigheter. Samtidigt pågår exkur
sioner i omgivningen och föreläsningar 
inomhus i den moderna byggnaden. Från 
taket på naturum har man utsikt över 
talltopparna, och vid lämpligt väder är 
det en bra plats för att bevaka det massiva 
flyttfågelsträcket över näset.

Under dagarna visade bivråkarna upp 
sig fint i termikskruvar och flera stäpp
hökar passerade. På lördagseftermiddagen 
fick konferenciern Pav Johnsson glädjen 
att ropa ut i högtalarna att en utfärgad 
stäpphökshanne var på väg. Och några 
minuter senare fick alla chansen att se 
den vackra fågeln segla några varv rakt 
ovanför Falsterbo Bird Show! 

Utställarna
Bland utställarna fanns många med fokus 
på småkryp. Vid ett bord informerades om 
Sveriges Entomologiska förening, Fauna
väkteriet småkryp och Entomologiska 
Sällskapet i Lund. Här såldes småkryps
litteratur och gratismaterial delades ut. 
Det blev också en hel del nya prenumeran
ter för Yrfän under dagarna. Vid ett annat 

TExT & FoTo: Pål Axel Olsson

Varje höst drar sig skaror av naturintresserade till Sveriges sydvästra udde för 
att besöka Falsterbo Bird Show. Det startade en gång som Bivråkens dag vid 

Skanörs Ljung men nu sker evenemanget vid det nyöppnade Naturum Falsterbo, 
en modern byggnad med utsikt över sanddynerna. Årets tema var grannfåglar 

och flyttfåglar, men i år liksom andra år hade även småkrypen en självklar plats.

Kajsa Mellbrand samlar en skara intresserade för spindelexkursion, samtidigt 
som fågelskådare spanar efter rovfåglar från naturums tak.
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bord satt Lars Pettersson och svarade på 
frågor om Svensk Dagfjärilsövervakning. 
Han lyckades värva flera nya övervakare, 
bland annat till delar av landet där det 
tidigare varit glest med dem. Trollslände
föreningen fanns på plats och informerade 
om sin verksamhet; nästa års inventerings
läger kommer att förläggas till Dalsland. 

Länsstyrelsen i Skåne hade ett helt 
tält med material och berättade om 
åtgärdsprogram för hotade arter, och även 
EUprojektet Sandlife som går ut på att 
restaurera sandmiljöer i södra Sverige. 
Bland projektets mål ingår att gynna flera 
grupper av sandlevande insekter; inte långt 
från Falsterbo Strandbad har dynområden 
rensats från igenväxning av tall, björk och 
vresros för att gynna dynlandskapets bio
logiska mångfald.

Föredrag & exkursioner
Under dagarna genomfördes ett antal exkur
sioner i närheten och runt om på Falster
bonäset. Kajsa Mellbrand höll ett föredrag 
om Faunaväkteriet, samt ett fullsatt och 
mycket uppskattat föredrag om ”Spindlar 
– djuren vi älskar att hata?”. Vackra och 
spektakulära bilder lockade åhörarna till 
skratt och förundran, och fick många att 
följa med på spindelvandring direkt efter 
föredraget. Kajsa berättade om spindlarna 
som djurgrupp, vårt förhållande till dem, 
och gav tips till den som vill börja studera 
spindlar. I omgivningen kunde alla få se 
mängder av korsspindlar Araneus diadema-
tus vars starka nät var upphängda mellan 

tallarnas stammar. Under exkursionen visa
des miljöer som husväggar, skogsbryn och 
torra sandhedar. Några av arterna som sågs 
var vasshjulspindel Larinioides cornutus och 
alfavargspindel Alopecosa fabrilis.

Vid Skanörs kyrka ledde Magnus Bill
qvist trollsländeexkursioner. Runt natur
rum och på exkursionerna sågs relativt 
många höstmosaiksländor Aeshna mixta. 
Men tyvärr var inte vädret gynnsamt för 
trollsländor och endast ett fåtal andra arter 
syntes till. 

Lars Pettersson höll fjärilsvandringar 
i närheten. Vinsnören hade hängts upp i 

träden, framförallt för att locka de amiraler 
Vanessa atalanta som finns i området vid 
denna tid. Även i år lockades amiraler 
fram, men inte i samma mängd som flera 
andra år. När solen glimtade till sågs även 
kvickgräsfjäril Pararge aegeria och sand
gräsfjäril Hipparchia semele i området. 

Nattvandring
Efter middagen på lördagskvällen var 
det guidning i de nattlevande insekter
nas värld på sandheden mellan naturum 
och havet. Undertecknad hade förberett 
genom att pensla ett antal trädstammar 

Denna vackra stäpphökshane seglade en 
stund över utställningen. Foto: Rickard Ek.

Många nattflygare och åskådare lockades till kvicksilverlampan vid ett fyrflikigt lakan. Foto: Linda Strand.

Lars Pettersson guidar och berättar om dagfjärilar och projektet Svensk Dagfjärilsövervakning.
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med vinbete och tänt lampa och ljusfäl
lor. På så sätt kunde flera olika metoder 
demonstreras: UVlampa, ljusfälla, vin
bete och klassisk kvicksilverlampa med 
lakan. Redan vid UVlampan sågs de 
första nattfjärilarna: ljusringat lövfly Hop-
lodrina ambigua, klintmalmätare Eupit-
hecia centaureata och tandad sikelvinge 
Falcaria lacertinaria. Vi vandrade längs 
en slinga med trädstammar penslade med 
en blandning av jäst frukt och sockrat 
rödvin. Till det söta betet lockades några 
få nattfjärilar, men många lockespindlar 
och kanske kvällens fynd: många exem
plar av den rödlistade klippjordkryparen 
Geophilus carpophagus lät sig väl smaka av 
betet. På trädstammarna hittades även en 
larv av bokspinnare Calliteara pudibunda. 
Många blev fascinerade av vad som finns 
att se efter mörkrets inbrott, bara man 
har en bra ficklampa eller pannlampa att 
lysa med. 

Det första som dök upp på lakanet 
var ett tandfly Phlogophora meticulosa. 
Efterhand ökade artantalet på lakanet och 
slutade med ett tjugotal. Andra intres
santa kryp som visade sig var blekgrön 

mätare Campaea margaritaria, som är 
ovanlig så här sent på året, spårjordfly 
Agrotis vestigialis och grobladsljusmott 
Pyrausta despicata. Även brun bark
bock Arhopalus rusticus och ljusstreckad 
nyckelpiga Myzia oblongoguttata dök upp, 
och demonstrerade därmed att det inte 

bara är nattfjärilar som lockas till ljus. 
När vi stod vid lakanet kom plötsligt 
ett blåbandat ordensfly Catocala fraxini 
nedsinglande från träden. Den slog sig 
slutligen till ro på ett byxben och alla fick 
möjlighet att fotografera Sveriges största 
nattfly! 

Den stora attraktionen vid lördagskvällens lys var ett blåbandat ordensfly Catocala fraxini som 
vackert fladdrade ner från himlen, och till sist slog sig ner på en av deltagarnas byxben.

Läs mer om småkryp!
Prenumerera på Yrfän  

& Entomologisk Tidskrift!

Prenumeration utanför Sverige: Yrfän 250 kr, Entomologisk Tidskrift 400 kr eller båda för 600 kr.
Betala med inbetalningskort eller till SEF:s PG 6 60 47-2. Ange namn & adress i meddelandefältet.

4 nr
Yrfän

 200 kr

4 nr
Entomologisk 

Tidskrift

 350 kr

Hela 2017
med Yrfän 

& ET

 500 kr

 Perfekta julklappen 

köp ditt spel på 

www.faltbiologerna.se/forlag
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Alternativt Nobelpris 
till insektssvenskar

Varje år vid Harvard University delas IgNobelpriset ut. Det är en hyllning till 
osannolik forskning, eller som man säger: forskning som först får en att skratta 

och sedan att tänka efter. Priset röner stor uppmärksamhet världen över och 
som prisutdelare fungerar olika nobelpristagare. I år hade två av priserna 

anknytning till Sverige, och båda dessa berörde dessutom insekter. 

I år gick priset i fysik till en grupp 
med ungerska forskare samt Susanne 
Åkesson från Lunds universitet. Det 
var Susanne som åkte till Harvard 
för att ta emot priset som utdela

des för upptäckten att vita 
hästar lockar till sig färre 
bromsar och därmed har 
en fördel jämfört med andra hästar. Stu
dien genomfördes bland annat med hjälp 
av ”hästdockor” i naturligt storlek med 
svart, brun och vit färg som placerades 
ut i landskapet. Sedan räknade man hur 
många, och vilka, insekter som fastnade 
på hästarna som var täckta av ett klistrigt 

material. Det gick att visa att reflekterat 
polariserat ljus, särskilt från mörka hästars 
päls, lockar till sig bromsar (Tabanidae).

Gruppen fick priset även för att ha 
förklarat varför trollsländor attraheras 

av svarta gravstenar. Det visade 
sig att det ljus som reflekterades 
från horisontella svarta gravstenar 

liknar det ljus som reflekteras från vatten. 

Litteraturpriset till Flugfällan
Priset i litteratur gick i år till Fredrik 
Sjöberg från Runmarö för hans självbio
grafiska trilogi En flugsamlares väg, ”om 
nöjet att samla flugor som är döda, och 

flugor som ännu inte är döda”. Trilogin 
består av Flugfällan (2004), Flyktkonsten 
(2006) och Russinkungen (2009). Böckerna 
blandar på ett lustfyllt sätt självbiografiska 
betraktelser om samlandets psykologi med 
levnadsteckningar om andra som ”drab
bats” av samlandet. I Flugfällan får läsaren 
möta entomologen och upptäcktsresanden 
René Malaise som uppfann en välkänd 
insektsfälla. Fredrik är själv bl a en stor 
kännare av blomflugor (Syrphidae) och har 
noterat ett mycket högt antal arter på sin 
hemmaö i Stockholms skärgård. 

TExT: Pål Axel Olsson

Fredrik Sjöbergs Flugfällan (här i engelsk utgåva).Vita hästar har en fördel i kampen mot irriterande insekter – de lockar inte till sig 
bromsar i lika stor utsträckning som mörka hästar. Foto: Gábor Horváth.
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Resereportaget

Ett gäng småkrypsspanare och småfågelskådare som tar en välbehövlig paus från lek och krypjakt i skuggan vid Schäferiängarna på Öland.
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Så var det äntligen dags! 13 barn och 
10 vuxna träffas en varm senefter
middag i början av juni på bilut
hyrningens parkering i Uppsala för 
att stuva in sig i tre minibussar och 

en personbil. Nu bär det av söderut mot 
första anhalten på Vinö, 
strax norr om Gamleby, i 
den östgötska skärgården. 
Det är Småkrypsspanarna 
som ska ut på sin första längre exkursion. 
Med på resan är, förutom vi föräldrar, 
också ornitologernas ungdomsgrupp i Upp
land – Småfågelskådarna. 

När vi närmar oss Söderköping är det 
dags för glass och bensinpaus. En väl
behövlig öronvila för de vuxna som sitter i 
minibussarna men också ett tillfälle för alla 
barn att bekanta sig lite mer med varandra. 
Efter detta stopp är det en dryg timmes 
färd kvar till Vinö, där vi ska övernatta. De 
sista kilometrarna består av en slingrig väg 
intill en liten fin våtmark. Fågelskådarna 
kan inte låta bli att stanna, och tur är väl 
det för det tar inte många minuter innan 
Eskil och Vilhelm fått syn på något stort 
och klumpigt som kommer surrande i som
marskymningen. Det är en ekoxe Lucanus 
cervus – vilken start på resan!

Dag 2 – nu får småkrypen akta sig …
Efter frukost hoppar vi in i bilarna och 
kör mot Jordtorp på mellersta Öland. Det 
är en känd insektslokal som beskrevs när
mare i Yrfän nr 1/2015. Väl framme är det 
dags att ta fram håvar och burkar och det 
tar inte många minuter innan gänget har 
klättrat över stättan och skingrats i betes

hagen innanför. Här ska letas majbagge 
och allsköns småkryp. Själv kommer jag 
inte ens över stättan innan jag fastnar vid 
ett vackert buskage av benved Euonymus 
europaeus – jag som lovat att hänga med 
barnen på krypkoll och inte fastna bland 

blommorna, som den bota
nist jag är. Tur då att jag 
kan låtsas leta efter larver 
av benvedsspinnmal Ypo-

nomeuta cagnagellus, men jag går bet. 
– Kom! Det är Jonna och Lisa som 

hojtar en bit bort. De har hittat en brun
skimrande och lite klumpig skalbagge, och 
Thomas kan snart konstatera att det är 
en trädgårdsborre Phyllopertha horticola de 
hittat. Ester och Elmer tävlar om att fånga 

flest gröna vårtbitare Tettigonia viridissima 
medan Alice och Ingrid håvar. I burkarna 
är det mest nyckelpigor (Coccinnelidae) 
som samlas medan det över våra huvuden 
flyger en brun glada Milvus migrans.

Nu hojtar någon till igen, var det Elmer 
eller kanske Eskil? Bäst att kolla vad de 
hittat. I gräset kravlar en svart och bak
tung skalbagge fram – det är en majbagge 
Meloe sp.

Nu börjar stora tunga regndroppar att 
falla. På med regnkläder och så drar vi 
oss mot stigen som löper längs Jordtorps
åsen, mot gölen för att se om vi kan hitta 
några långbensgrodor. Det gör vi inte men 
dammen bjuder på padda, hästigel och 
större vattensalamander och över vatten

Småkrypsspanarnas 
öländska resa

Att som förälder ha småkrypsintresserade barn, men själv inte veta mer om insekter 
än att de har sex ben, är det nog många som kan relatera till. Men att det runt om i 
landet finns flera entomologiska föreningar med barn- och ungdomsverksamhet är 
det färre som har koll på. I Uppsala finns en aktiv grupp och jag fick förmånen att 
följa med dem på deras första längre resa för att upptäcka Ölands djur och natur. 

TExT: Annika Vinnersten
FoTo: Anna Suarez Larsson

En fjäril som rest betydligt längre än vi för att ta sig till Öland är större dagsvärmare Macroglossum stellatarum.
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ytan susar spjutflicksländorna Coenagrion 
hastulatum kors och tvärs. Barnen tycks 
glömma bort regnet och det blir en magisk 
stund.

Då regnet håller i sig blir den tänkta 
vandringen till Gråborg lite ändrad. Några 
följer med bilarna som körs runt till Grå
borg medan ett litet tappert gäng trots 
allt väljer att vandra i regnet. Väl framme 
vid Gråborg går vi ut i lunden för att 
lyssna på fåglar. Vi hinner inte många 
meter innan orkidéprakten slår emot oss. 
Här står flera nycklar Dactylorhiza spp., 
brudsporre Gymnadenia conopsea, nattviol 
Platanthera bifolia och flugblomster Ophrys 
insectifera, men det är halsbandsflugsnap
parens Ficedula albicollis sång som fångar 
vår uppmärksamhet.

Inte bara kryp & fågel
Ett givet stopp för en biolog på Öland 
är Naturbokhandeln i Stenåsa. Här kan 
man förutom naturböcker handla kikare 
och luppar av kunnig personal. Så när vi 
nu är i närheten passar vi på att stanna 
till. En flora blir inhandlad men framför 
allt blir det glasspaus, något man aldrig 
kan få för mycket av, trots regnskurar och 
lite kyla. Efter den välbehövliga pausen 
är vi redo för Möckelmossen mitt ute på 
alvaret. Detta karga och mycket speciella 
landskap inbjuder till spontan lek, sten
vändning och krypjakt. Här blir gruppen 

fast ett tag och de vuxna som åkt i förväg 
till Ås camping, för att förbereda mat och 
slå upp tält, får vänta länge på barnen … 
Men så småningom kommer de trötta och 
lyckliga fram och då har regnet fått ge vika 
för den frambrytande solen, så efter maten 
blir det bad i campingens pool. De vuxna 
håller sig för säkerhets skull på torra land …

Dagens bästa fynd? Det visar sig – trots 
vattenskorpion Nepa linearis, flugblomster 
och halsbandsflugsnappare och mycket 
mer – vara ett pennfodral som hittades på 

vandringen mellan Jordtorp och Gråborg, 
i alla fall enligt Victor.

Dag 3 – fågelfokus
Vi vaknar till ett strålande väder. De flesta 
har sovit gott men ett tält har under natten 
blivit ”invaderat” av larver av någon art 
nattfly (Noctuidae). Men all eventuell 
trötthet jagas på flykten med en härlig 
frukost som så klart innehåller resans defi
nitiva favorit, nutellamackor – tack Maria 
Kristina och ni andra, söndagsfrukostarna 
kommer aldrig mera att bli sig lika!

På förmiddagen har vi bokat en guid
ning på Ottenby fågelstation. Först blir 
samtliga utrustade med kikare och sedan 
bär det av ut på Ölands sydligaste spets. 
Vi får snart syn på sälarna som ligger 
ute i vattnet. Alice och Ingrid försöker 
avgöra om det är knubbsäl eller gråsäl. 
Vi förundras över svanparet som ruvat på 
stenar en hel säsong och tittar på skra
kar och vadare innan vi vänder tillbaka 
till fågelstationens trädgård, där en fin 
huggorm ligger och solar. På fågelstationen 
får vi hjälpa till att mota in småfåglar i 
fångstnäten och ta med dem in på labbet 
för ringmärkning. Guiden visar hur man 
mäter, väger och bedömer fåglarnas kondi
tion. Den som vill får klappa en hämpling 
Carduelis cannabina innan den släpps ut 
genom ett hål i väggen – coolt!

Efter ett besök i det fina naturrumet 
och lunch på stationens restaurang är det 
dags för en vandring upp för trapporna i 
fyren. Men på väg över gårdsplanen är det 
något som flaxar bland salvian. En större 

Vid Jordtorpsåsen finns det en fin damm där man kan leta efter vattensalamandrar 
och långbensgrodor, även om det är ihållande regn.

Petter Haldén har hittat en ängsnätfjäril Melitaea cinxia som skärskådas av Mattias.
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A tt det finns ett stort intresse hos många att samla är det nog 
ingen som ifrågasätter. Att samla på kunskap! Det kan handla 
om allt från mynt, frimärken, porslin till mer udda saker som 
djävlar, velocipeder eller mortlar. Den senaste flugan som 
formligen exploderade i somras var Pokémonfigurer. Ingen lär 

ha undgått hur barn, ungdomar och vuxna har lämnat datorerna för 
att med mobilens hjälp söka sig ut i naturen för att fånga Pokémons.  
Vem ville inte ha en Pikachu, Beedrill eller Caterpie? Intressant namn 
– Caterpie … 

Jag själv är inget undantag även om jag inte börjat med Pokémon 
ännu. Genom åren har det varit både mynt, samlarbilder och fjärils
frimärken, men vad det hela började med och som jag aldrig slutat att 
fascineras över är insekter och speciellt fjärilar. Redan som 6åring 
fångade jag min första fjäril. Jag och många kusiner blev inspirerade 
av Håkan Elmqvist när vi träffades på somrarna på Gotland. Idag mer 
än 50 år senare träffas vi fortfarande med samma intresse. Bland mina 
kompisar hemma i Stockholm var intresset att samla fjärilar onekligen 
rätt udda, och på föreningsmötena var alla gamla (tyckte man då). 

Hur var det då med Caterpie (caterpillar betyder fjärilslarv på eng
elska) – finns det någon koppling mellan Pokémon och insekter? Jodå, 
mer än man kan tro. Satoshi Tajiri, skaparen av Pokémonserien, älskade 
att vara ute i naturen som barn. Han kunde tillbringa timmar med att 
studera och fascineras av småkryp. I själva verket var han besatt av att 
fånga insekter och ta med dem hem. Han var bäst bland alla kompisar 
på att samla insekter och klasskamraterna kallade honom ”Dr Bug”. 
Satoshi såg hur landskapet förändrades i förorten till Tokyo och blev 
bekymrad över hur insekterna minskade. Det fanns snart ingen natur 
där barn kunde samla insekter och istället började de leka inomhus. 
Han ville bli entomolog, men när Satoshi växte upp tog intresset för 
videospel över. Då var kopplingen till insekter självklar och med Pokémon 
har han förenat dessa intressen. 

Det finns mängder med kopplingar, t ex hur Caterpie förvandlas till 
Metapod och slutligen Butterfree. Eller hur arbetsinsatsen ökar för att 
fånga de ovanligaste figurerna och hur olika Pokémons förekommer i 
olika miljöer och vid olika tidpunkter på dagen.

En kväll i juli var jag med kusinerna Båtel och Bruno vid Öster
garnsberget för att samla fjärilar. Dukarna var riggade och nu stod 
vi med våra mobiler för att sms:a några vänner så de kunde komma 
och ”fota och kryssa” fjärilar. Några ungdomar cyklade förbi, tittade 
intresserat och utbrast: ”Kolla, de letar efter Pokémon!”

Glöm inte rapportera dina fynd på Artportalen – kryssa på!

Markus Forslund
Naturvårdsdirektör, Länsstyrelsen Blekinge och f d ordförande i SEF

Insekter som förlaga
till Pokémon go

Krönikandagsvärmare Macroglossum stellatarum är 
på besök. Så passande, den är ju också 
flyttare precis som många av fåglarna här.

Hur många trappsteg var det nu upp 
till toppen av fyren? 195, nej 196! Det blir 
en het debatt. Vem som hade rätt? Ja, det 
får du ta reda på själv!

Och så lite skitgöra …
Under eftermiddagen blir det kombine
rad fågelskådning och småkrypsletning 
på Schäferiängarna, betesmarkerna precis 
norr om fågelstationen. Här får gruppen 
tillökning av ytterligare en familj som 
ansluter från Kalmar. Nu blir det bajs
baggeletning. Hink med vatten, spade och 
en komocka i rätt stadium, inte för färsk 
och inte för torr, är allt som behövs. I 
med bajset i vattnet och vips så kryper 
baggarna upp till ytan, för de vill ju inte 
drunkna – jätte spännade!!! 

– Bajs är äckligt, konstaterar Anton, 
som istället plockar fram floran och sätter 
sig att kryssa för de blommor han och 
Sara hittar, däribland kamäxing Cynosurus 
cristatus, jungfrulin Polygala vulgaris och 
krutbrännare Neotinea ustulata.

Fågeltornet några hundra meter bort 
erbjuder en fantastisk utsikt över de vackra 
strandängarna som har ett av Sveriges 
artrikaste bestånd av häckande vadare. 
Men som de krypspanare vi är hinner vi 
knappt upp innan ett exalterat rop får 
hälften av alla att rusa ner igen. Någon 
har nämligen sett en simmande snok i 
dammen intill. Innan vi drar oss till
baka till campingen har vi också hittat 
en kastanjeborre Melolontha hippocastani 
som snabbt adopteras av Mattias och blir 
döpt till Eckoli, förmodlingen inspirerat av 
dagens övningar.  

Resan närmar sig sitt slut. Vi hinner 
med ett sista kvällsdopp i poolen och en 
härlig grillkväll på campingen innan vi 
vänder hemåt den efterföljande morgonen. 
Resan har gett mersmak och diskussio
nerna är redan igång om vart vi skulle 
kunna åka nästa år.  

Samtliga barns resa, uppehälle och mat finansie-
rades av ett stipendium ur Prins Gustafs Stiftelse, 
som getts till Entomologiska föreningen i Upp-
land. Ett tips är att hålla utkik efter liknande 
stipendier, det kan löna sig!
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Fotografen

Line Layet flyttade till Sverige från Frank
rike 2011, och till Gotland 2013. Där bor hon 
i ett hus på landsbygden med sin sambo, 
tre katter, tre papegojor och trädgårdens 
alla djur. Line spenderar mycket tid med 
sin kamera i trädgården, som är rik på bra 
småkrypsmiljöer: blommande buskar, frukt
träd och rabatter, ett ramslöksfyllt dike, en 
åkerkant full med blommande vallmo och 
blåklint om sommaren, solbelysta träväggar 
rika på håligheter och skrymslen, och ett 
bihotell i lyxklass.

Line älskar den levande naturen och 
allt i den, och fascineras ständigt av det 
hon ser omkring sig: marken, träden och 
deras spruckna stammar, fåglarnas flykt, 
katternas ögon ...

Hon började fotografera först efter att 
hon flyttat till Sverige, i början med en 
kompaktkamera, senare med en spegel
reflexkamera. Till de vanligaste motiven 
hör trädgårdens fåglar och insekter (av de 
senare i synnerhet fjärilar, bin och humlor). 
Line tar gärna livfulla och färgrika bilder. 
”Makrot låter mig se det ögat inte ser”, 
förklarar hon, ”och låter mig dela det med 
andra. Välkommen till min värld!”.

Line Layet

Namn: Line Layet
Bor: Fole på Gotland

Fotograferat sedan: 2011
Favoritkryp: humlor och bin

Favoritlokal: hemma i trädgården

Fotoförteckning
1. Sjuprickig nyckelpiga Coccinella septem-
punctata och rovskinnbagge Himacerus sp. 

Kappelshamn 20140709. Pentax K5, 
Pentax 300 mm, 1/1000 f7.1, ISO 400.

2. Björktandvinge Notodonta dromedarius  
Fole 20160721. Pentax Kr, Tamron macro 

90 mm, 1/60, f2.8, ISO 200, blixt.

3. Storslamfluga Eristalis tenax besöker Lines 
blommande trädgård i Fole 20161009. Pentax 
Kr, Tamron macro 90 mm, 1/180, f8, ISO 200, 

blixt.

4. Gotlandshumla Bombus pascuorum gotlandi-
cus (underart till åkerhumla Bombus pascuo-

rum). Fole 20160627. Pentax Kr, Tamron macro 
90mm, 1/180, f2.8, ISO 200, blixt.

1
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Recensionen

På senare år har det äntligen börjat 
röra sig på bokfronten om skinn
baggar och då speciellt ängs
skinnbaggar (Miridae). För att 
kunna bestämma ängsskinnbag

garna har vi skinnbaggefantaster länge fått 
nöja oss med den käre Eduard Wagners 
Blindwanzen oder Miriden (ur 
serien Die Tierwelt Deutschlands, 
1952) eller Heteroptera Hemiptera 
(Die Tierwelt Mitteleuropas, 1961). År 1959 
kom ju förstås Southwood & Lestons Land 
and Water Bugs, en bok som t o m gjorts om 
i digital version på grund av sina omfat
tande beskrivningar av djurens biologi. I 
Danmark har vi också haft Blomstertæger 
(i serien Danmarks Fauna 81, 1974) av Sven 
Gaun. Denna finns också att tillgå på nätet 
via www.biodiversitylibrary.org.

Det senaste tillskottet, även det från 
Danmark och på danska, är Lars Skip

pers Danmarks blomstertæger som kom 
ut 2013. Här publiceras foton på alla de 
ängsskinnbaggar som tas upp i Gauns 
Blomstertæger och några till. Skipper, som 
själv har fotograferat djuren, har använt 
sig av en spegelreflexkamera och bilderna 
är mycket bra och tydliga. Ett stort plus 

är att varje art oftast har en 
bild på hane, hona och nymf. 
Att den är skriven på danska 

är inget större problem då danskan är 
mycket lättare att förstå i skrift än i tal.

Om man jämför ängsskinnbaggefaunan 
för Danmark och Sverige så finns det något 
färre arter i vårt sydliga grannland. Dan
mark har cirka 212 ängsskinnbaggsarter 
och Sverige 237. I Sverige finns det en del 
nordliga arter, som inte finns i Danmark, 
och i Danmark finns en del sydliga arter 
(13 st) som inte finns här. Trots detta så 
är det ett relativt stort överlapp av arter 
vilket gör boken mycket användbar även 
med svenska mått mätt. 

Boken inleds med en mycket bra 
genomgång av skinnbaggarna som grupp. 
En historisk bakgrund, utvecklingshisto
ria ur ett geologiskt perspektiv, en sys
tematikgenomgång, hur namnen ändrats 
och efter vilka principer. Därefter följer 
en noggrann beskrivning av utseende av 
såväl de vuxna djuren som nymfer och 
nymfutveckling. Sedan följer en gedigen 
genomgång av allt som kan tänkas beröra 
ängsskinnbaggarna som yngelbiologi, hud
ömsningar, övervintring, väderpåverkan, 
värdväxter m m. 

Skippers ängsskinnbaggbok har ingen 
bestämningsnyckel. Istället finns det en 
hänvisning för varje art till Gauns bok 
(Danmarks Fauna 81, 1974), som ju har 
bestämningsnycklar. Om arten skulle ha 
bytt namn står det gamla namnet inom 
parentes vid hänvisningen. Varje art har 
en svart avbildning som visar djuret i dess 
naturlig storlek vid beskrivningen och 

dessutom bredvid avbildningen en rund 
markering i grönt, gult, rött eller grått, 
som anger om arten är lätt, medelsvår, 
svår eller kanske omöjlig att bestämma. 
Mycket bra är också att artkaraktärerna 
är markerade med fet stil och också att 
förväxlingsarter tas upp i texten.

På det hela taget är Danmarks blomster
tæger en mycket gedigen bok med inte bara 
en uttömmande text om ängsskinnbag
garna utan också intresseväckande bilder, 
som inte bara ger upplysning utan också 
gör att intresset för gruppen stimuleras 
till fortsatta studier. Även om priset på 
cirka 420 danska kronor kan upplevas som 
avskräckande så är det ”prisvärt” för en 
så här gedigen bok med högkvalitativa 
illustrationer. Detta gör att boken blir ett 
måste i bokhyllan. 

” Danmarks blomstertæger” 
användbar även i Sverige

TExT: Ruth Hobro
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Norrlands Entomologiska förening www.norrent.se

Jämtland & Härjedalens entomologiska förening se Facebooksida

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

Entomologiska föreningen 
i Stockholm

Föreningssidan

Några tror att man automatiskt är både mossig och stel bara för att man 
är anrik. Entomologiska föreningen i Stockholm kan förhoppningsvis vara 
ett argument emot det.

Stockholmsföreningen är förvisso den äldsta entomologiska föreningen 
i landet (en av de äldre i världen) – aktiv sedan 1879 och utgivare av Svensk 
Insektfauna och vissa landskapskataloger, samt av Entomologisk Tidskrift 
fram tills dess Sveriges Entomologiska förening (SEF) bildades för den 
uppgiften 1977. Vi har fonder som växt under lång tid: ur dem delar vi ut 
stipendier, och fortsätter ge ut litteratur. Nu gäller det den lilla fälthand-
boksserien som inleddes av Sveriges trollsländor, men också annat. Inte 
minst med en fortsatt intim koppling till Naturhistoriska Riksmuseet har 
vi bra tillgång till forskningsfronten och kan skaka fram specialister på de 
flesta insektgrupper.

Just det otvungna mötet mellan amatörer och forskare, och mellan spe-
cialister och allmänintresserade (en helt annan distinktion!), där alla torde 
ha något att lära varandra, kan kännas som själva grunden i verksamheten, 
från början och fortfarande. Det finns utrymme för både samlarnördar och 
fotonördar och kryssnördar, och allmänintresserade (onördiga?) natur-, 
miljö- och trädgårdsentusiaster. I synnerhet de senaste åren har det blivit 
påfallande att det finns många olika sätt att ägna sig åt ett insektintresse. 
Det känns tydligt att medlemsskaran blivit alltmer blandad. Vi tror väldigt 
mycket på att olika typer av insektintressen kan komplettera varandra, 
och att vi har allt att vinna på att mötas i gemensamma forum istället för 
att hållas åtskilda och odla fördomar om varandra. Vi delar alla någon 
form av djup nyfikenhet och fascination för insekternas värld och otroliga 
rikedom på arter, former och levnadssätt. Denna fascination kommer ur 
olika perspektiv och kan ta sig olika uttryck. Vi i Stockholmsföreningen 
sticker inte under stol med vår långa och förpliktigande tradition, men vi 
känner oss inte tvungna att hålla oss till dess former. 

Vi har månadsmöten på Naturhistoriska riksmuseet med föredrag, 
bildvisning och mer anspråkslösa rapporter (och gratis fika). Exkursionerna 
har varit rätt många en period, med en årlig familjevänlig promenad i 

Nackareservatet, en handfull läger på temat Stockholms skärgård, och 
lite mer hastigt påkomna exkursioner som annonseras på Facebook. Vi 
har också nyligen provat på att ha lite kurser och dylikt, så hölls under 
2016 en trollsländekurs med en teoriträff och fyra exkursioner med olika 
tillresta kursledare.

En historik över föreningen finns utlagd på vår hemsida ento.se, där man 
också kan hålla koll på programmet och se bilder från tidigare exkursioner. 
Och teckna medlemskap om man så vill.

Mattias Forshage

Entomologiska föreningen i Stockholm har en årlig exkursion till 
Nackareservatet i september. Här använder vi lampa och lakan för att 

locka nattflygande fjärilar och andra insekter. Foto: Rasmus Hovmöller.
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c/o Bjelkefelt
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Helårsprenumeration av Yrfän kostar 200 kronor och inkluderar fyra 
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