
Solifugae - den bortgliimda djurgruppen
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Det pigAr f n en viss debatt om spindeldjurens
systematik. Hur mAnga grupper som ing6r dr
oklart: 10, 11 eller 12. En sak iir dock siiker, vissa
av dessa grupper iir mycket stora, artrika och
ekologiskt betydelsefulla. Spindlarna overtriiffas
fcirmodligen bara av myrorna i rollen som gene-
rella landlevande rovdjur. Kvalstren anses kunna
utgdra en miljon arter, even om bara ca 30 000 iir
kiinda. Denna djurgrupp iir den enda bland led-
djuren, som lyckats kolonisera samtliga kontinen-
ter, och dessutom lyckats etablera sig bide pA
land, i scitvatten och i havet.

Tvd andra mycket stora spindeldjursgrupper iir
lockespindlarna och klokryparna, som bAda inne-
fattar tusentals kiinda arter trots ett ganska ringa
forskningsintresse, atminstone globalt sett.

Dessa nlimnda grupper finns alla i vAr svenska
fauna. Den till storleken femte, men samtidigt
den mest beryktade spindeldjursgruppen, nAmli-
gen skorpionerna, saknas dock hiir och finns bara
i varmare lAnder.

Den enda AterstAende riktigt stora gruppen
spin,Jeldjur iir solifugerna med sina nAra 1000
kanda arter.

Solifugerna kallas ibland for skorpionspindlar.
De pAminner ytligt om spindlar, och deras f6r-
svarsstlillning med uppAtbdjd bakkropp och lyfta
pedipalper (Fig. 1) kan ge en viss likhet med skor-
proner.

I civrigt skiljer sig solifugerna kraftigt frAn de
tvA niimnda grupperna, bdde i yttre och inre
byggnad, och de iir inte niirmare sliikt med varan-
dra.

Solifugerna fanns representerade redan under
karbontiden fdr ca 350 miljoner Ar sedan (liksom
f d alla andra nu levande spindeldjursgrupper och
diirtill flera utdcida). Deras tidigare utvecklings-
historia rir okiind, men ligger frirmodligen minst
50 miljoner Ar ytterligare bakat i tiden.

Deras typiska kiinnemiirken er, att inte bara
bakkroppen utan ocksA bakre delen av framkrop-
pen iir segmenterad. Chelicererna ir utvecklade
till veldiga saxklor som kan uppta sd mycket som
en tredjedel av kroppslAngden. Pedipalperna iir
kraftiga och benlika. De har ett hAftorgan som
gcir det m<ijligt for dem att klattra dver hala ytor.
Av gAngbenen iir det fcirsta benparet ofta svagt
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utvecklat medan de <ivriga tre vanligen iir viilut-
vecklade. Det bakersta iir fcirsett med ett slags
klubbliknande utvaxter, s k racketorgan (Fig. 2),
med okiind funktion.

Solifugernas respirationssystem pAminner om
de flygande insekternas med vlilutvecklade tra-
cheer och luftsackar. Detta mcijliggdr en mycket
hcig dmnesomsiittning och diirmed ett mycket
mer aktivt liv lin hos civriga spindeldjur.

Solifugerna iir ocksA mycket livligare och mer
rcirliga 5n andra spindeldjur, men deras behov av
fcida iir ocksi mycket stcirre.

TvA 6gon 5r placerade framtill pA huvudet.
Vissa arter ser ganska bra, andra iir mer eller
mindre blinda. Det viktigaste sinnesorganet dr
utan tvivel kiinseln. Ofta riicker det med att ett
enda hArstrA vidrcirs frir att djuret skall reagera
och gcira sig stridsberett.

De flesta solifuger iir nattdjur, men det finns
ocksA mAnga dagaktiva arter. Samtliga fcirekom-
mer i torra trakter i varma liinder. De drygt 975
klinda arterna fdrdelar sig pA 12 familjer. De fcire-
komer i praktiskt taget hela Afrika (utom Kongo-
biickenet), Mellan<istern, scidra f d Sovjetunio-
nen, hela Indien, sydostligaste Sydostasien, samt
torra omr6den i sddra Nordamerika upp till syd-
viistra Kanada, liksom i Mellan- och Sydamerika.
I Europa fcirekommer tvA sm6 arter i centrala
Spanien (fam. Daesidae) samt ett flertal pA Bal-
kan (fam. Daesidae, Karschidae och Galeodi-
dae), fciretrddesvis i Grekland diir flera arter blir
ganska stora. I Australien och pA Nya Guinea
saknas de.

Solifugerna iir ofta mycket spektakuliira djur.
Deras kroppsliingd ligger mellan 7 och 80 mm.
Galeodes arabs (Fig. 3) blir stcirst. Ett jiittelikt
exemplar infAngat av Fredrik Ehrenstrcim i Sinai
och efter sin dcid ingjutet i plast, visade sig miita
exakt 80 mm frAn chelicerernas spetsar till bak-
kroppsspetsen.

Vissa av djuren iir specialiserade i sina matva-
nor. De flesta av dessa ater huvudsakligen termi-
ter. Detta iir speciellt utmiirkande fcir de ameri-
kanska grupperna, som ju friimst innefattar smA
och medelstora djur.

Det stora flertalet arter verkar vara ospecialise-
rade i sin diet. Vissa stora solifuger anfaller gArna
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stora spindlar, skorpioner, skolopendrar, 6dlor,
ormar, mdss och framftir allt andra solifuger. Det
dr framfor allt honorna som visar denna aggresi-
vitet. Detta iir i och f<ir sig inget ovanligt, efter-
som ju honor av alla spindeldjur beh<iver stora
miingder niiring for sin iiggproduktion.

Den stora rivaliteten och aggressiviteten mel-
lan solifuger kan nog f6rklaras med att deras
hciga iimnesomsiittning och stora niiringsbehov
tvingar dem att fcirsvara sina revir mot alla kon-
kurrenter om den knappa fcidan i 6knar och torr-
marker. Samma mekanism gdr det ocksA nodviin-
digt for dem att ata allt de kan rA pA. De kan ju
inte klara sig utan mat s6 Iiinge som andra spin-
deldjur.

Saxklorna iir i regel ganska trubbiga. Hos smfl
och inte siirskilt kiikstarka djur iir de knappast
siirskilt effektiva vapen. Hos de stcirre och krafti-
gare djuren kan de vara oerhort starka och l2itt
orsaka blodvite Aven hos mlinniskan. Normalt iir
detta dock inte farligt eftersom det inte finns
n6gra giftkcirtlar. Diiremot kan ett illa skott sAr

latt bli infekterat, och eftersom tviittmtijligheter-
na i oknen fcirr inte var si goda, si ter sig okenfol-
kens skriick fcir solifuger inte fullt si ogrundad,
som man forst kunde tro.

Det miste dock pipekas att djuren inte iir
aggresiva mot mdnniskor om de inte blir triingda.
I fingenskap lar de latt bli tama och "sniilla".

Solifugerna iir relativt kortlivade. Amerikanska
arter som studerats lever knappt ett Ar. Hos
familjen Galeodidae frin Nordafrika och Mellan-
cistern anses honorna av atminstone en art kunna
leva och fortplanta sig i tvi 6r. Om ovriga arter
vet man praktiskt taget ingenting.

I djurens fortplantning ingAr att hanen attacke-
rar och griper honan. Honan kan d6 antingen gA
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Fig.2. Racketorgan pfr solifugernas fjiirde benpar.

till motattack eller ocks6 foga sig. I det senare fal-
let gir hon in i ett transliknande tillstind. Hanens
behandling av honan iir ganska omild och hos det
nordamerikanska sliiktet Eremobates (fam. Ere-
mobatidae) sA kor han helt enkelt in overdelen av
chelicererna i honans konsoppning b6de innan
och efter att han civerfcirt en spermadroppe till
henne. I de fall en hona skadats under parningen
sA blir hon genast uppiiten av hanen. Som regel iir
det dock hanen som loper den stdrsta risken att
bli tagen, b6de fore och efter parningen.

Hos sliikterna Galeodes och Othoes (fam. Gale-
odidae) sd sker parningen genom att hanen pro-
ducerar en spermatofor, som han sedan driver in i
honans kcinsoppning med chelicerernas hjiilp.
Hos de <ivriga 10 familjerna iir parningsbeteendet
okiint.

Solifugernas ekologi iir dAligt utforskad. Man
har sktil att misstiinka att de spelar en stor roll i
de omrAden diir de iir allmdnna. Detta mot bak-
grund av deras stora aptit och fdrm6ga att ta
byten av mAnga olika typer och storlekar.

Bland fiender finner man friimst cidlor och
ormar. Sandrasselhuggormen t ex, lever till viss
del av solifuger. Stora solifuger kan dock ganska
latt utmandvrera och bita ihjiil ormar pi upp till
en meters liingd. Samma fcirh6llande giiller iiven
mindre odlor. Dagaktiva solifuger attackeras av
f6glar och rovsteklar. Ocksd hAr dr bilden inte
entydig. Solifuger har setts ta bAde figelungar
och rovsteklar. I Nordamerika iir skorpioner vik-
tiga predatorer pA solifuger. I Mellandstern och
Nordafrika leder en strid mellan solifug och skor-
pion niistan undantagslcist till seger f6r den ftirst-
ndmnda, om inte storleksskillnaden iir starkt till
skorpionens fcirdel. Aven gisselskorpioner upp-
ges kunna ta solifuger i scidra Nordamerika. Gis-

Fig. 1. Eremobates pallipes i hotstiillning
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Fig. 3. Galeodes arabs

selskorpionerna kan spruta fratande v2iska <iver
sina fiender. Mot ett sedant vapen iir solifugerna
helt forsvarslcisa.

Vissa underscikningar har gjorts pA <ikenlevan-
de solifugers riverlevnadsfcirmAga. Det har visat
sig att de kan klara temperaturer pa upp till 50'C.
De klarar iiven oversviimningar genom att ga i
dvala. Upp till ett dygn under vatten overlever de.

Solifuger iir vanligen brun- eller gulfiirgade,
ibland svarta. Artspecifika teckningar Ar inte
ovanliga. NAgra arter iir mycket vackert teckna-
de. Metasolpuga picta frAn Namibciknen iir for-
modligen vackrast, med sitt orangefiirgade
huvud, och kropp och ben tecknade i beige, svart,
vitt och kanariegult. Vissa Rhagodidae-arter frin
Sinai iir svarta med teckningar i riitt eller klar-
blatt.

Annu sA liinge finns inga bra fiiltfaunor for
dessa djur, sA de flesta mAste bestiimmas under
lupp. De amerikanska familjerna kan dock l2itt
skiljas 6t genom sin huvudform. Av de stora soli-
fugerna frin gamla vdrlden utmarker sig familjen
Rhagodidae genom sina korta, kraftiga ben och
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sin kompakta kroppsbyggnad. Av de lAngbenta
har familjen Galeodidae uppsviillda chelicerer
vilket ger dem ett rundkindat intryck. Familjen
Solpugidae har smalare och mera utdragna cheli-
cerer vilket ger dem en helt annan fysionomi. De
miirkligaste djuren iir dock familjen Hexisopodi-
dae frAn sodra Afrika, de s k mullvadssolifugerna.
Dessa djur ar extremt kompakta och kraftiga med
mycket korta och grova ben. De lever under mar-
ken, fcirodligen uteslutande av termiter. En del iir
funna i termitbon.

Slutligen mflste siigas att av alla landlevande
djurgrupper finns det nog ingen av motsvarande
storlek och betydelse som iir sA diligt utfoskad
som solifugerna. Ytterst fi forskare har 2ignat
dem n6gon stdrre uppmArksamhet. Den ende
verklige experten, Martin H. Muma, avled nyli-
gen i fcirtid. Han iignade sig enbart At amerikan-
ska djur, sA mycket AterstAr att gora, fr2imst for
ekologer och beteendevetare.

Det rAder dock inget tvivel om att dessa djur
skulle kunna bli mycket uppskattade och "hat-
iilskade" precis som skorpioner och fdgelspindlar
idag, fdrutsatt att folk fick en chans att l2ira kdnna
dem. FA djur motsvarar sA viil den romantiserade
bild vi har av hur ett riktigt rovdjur skall bete sig.
Paradoxalt nog har viil f6 djur st<irts si litet av
miinniskans framfart och av cikenspridningen,
som dessa. Kanske blir viixthuseffekten och mil-
jofcirstoringen bara nyckeln till nya evolutioniira
framgAngar fcir solifugerna. De har ju dock 350
miljoner Ar eller mer pA nacken.
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