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The long-tailed silverfish, Ctenolepisma longicaudata Escherich, 1905, is recorded for the
first time from Sweden, where a healthy population was found in a private home in the
southern outskirts of Stockholm. The population has been observed since 1994 and is as
such the northernmost known indoor population of C. longicaudata in the world. Introduc-
tion from Indonesia is argued as the most likely scenario. A key to the three Swedish spe-
cies of Thysanura is provided.
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gången från Sverige av Klefbeck (1944). Arten
föredrar hög värme, gärna uppåt 40-45°, till ex-
empel i pannrum, bagerier och liknande ställen
(Mathlein & Tunblad 1971).

Observationer
En tredje art silverborstsvans har nu påträffats
och rapporteras i denna artikel som ny för
Sverige. Vid upprepade tillfällen före 1994 iakt-
tog UW i sin tidigare bostad på Stora Essingen i
Stockholm storväxta, långsprötade borstsvansar
(Figur 1). Brist på tid och relevant litteratur hin-
drade artbestämning, och det var först efter flytt
till en villa i Rönninge på Södertörn, dit borst-
svansarna glädjande nog hade flyttat med och
verkar trivas, som ett antal exemplar infångades
från en torr diskho. Ett mindre antal hölls i ett
terrarium, där de utfodrades med havregryn. Ef-
ter kontakt med TP konserverades ett antal exem-
plar i sprit och arten bestämdes till Ctenolepisma
longicaudata Escherisch, 1905. Vid bestämning-
en användes i första hand Wygodzinsky (1972)
men även stöd i text och fotografier på olika in-
ternethemsidor inhämtades. Den något äldre ’Die
Tierwelt Mitteleuropas’ (Palissa 1964) ger sam-

Inledning
Silverborstsvansar (Thysanura eller Zygentoma)
är en liten insektsordning som påminner mycket
om hoppborstsvansarna (Archaeognatha) men
som fylogenetiskt sett är systergruppen till alla
vingade insekter. Silverborstsvansarna saknar
specialiseringar typiska för hoppborstsvansar
men delar en rad specialiserade karaktärer med
de vingade insekterna; till exempel käkar med
två kondyler (gångjärn) och längsgående trakéer
i bakkroppen. Än så länge har dock inga specia-
liseringar unika för silverborstsvansarna doku-
menterats (Kristensen 1991).

Den svenska faunan av silverborstsvansar är
knuten till inomhusmiljöer (Douwes m. fl.
1997). Den mycket vanliga silverfisken eller
nattsmygen (Lepisma saccharina) var välkänd
redan av Linné (1758) som troligen även var be-
kant med att det var en införd art (”hodie in Sve-
cia incepit” p. 608). Silverfisken påträffas i kök,
uthus och badrum i stort sett överallt i Sverige,
och arten har påträffats åtminstone en gång ut-
omhus i Småland (Agrell 1944) men detta lär
vara ovanligt för Nordeuropa (Klausnitzer
1993). Den något mer sällsynta ugnssmygen
(Thermobia domestica) rapporterades första
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ma resultat men har oprecisa artbeskrivningar.
Släktet Ctenolepisma har liksom Thermobia

sina borst fjäderlikt försedda med små hår, men
där Ctenolepisma har tre grupper av borst – så
kallade borstkammar – på varje sidan baktill på
bakkroppens ryggplåtar (åtminstone på segment
2-5) har Thermobia endast två.

Material: Ett större antal individer har under
åren observerats, varav sju exemplar har konser-
verats i sprit (sex har deponerats på Naturhisto-
riska riksmuseet, Stockholm, ett på Centro de
Zoologia, Instituto de Investigação Científica
Tropical, Lissabon). Fynduppgifterna är:
Sverige, Sdm, sydvästra Stockholm, Rönninge,
11.xii.2001 (3 ex), 23.i.2002 (3 ex), 15.v.2002 (1
ex) leg. U. Wahlstedt, i privat hem.

Diskussion
Två synantropa arter av Ctenolepisma har speci-
ellt stor utbredning: dels C. lineata, som närmast
Sverige har hittats i sydvästra Tyskland (Sturm
2001), Schweiz (Thaler 2000) och Österrike
(Palissa 1964); dels C. longicaudata, som när-
mast Sverige har hittats i Berlin, där något ex-
emplar blev infört med varor från Libanon (Pa-
lissa 1964). Ctenolepisma longicaudata före-
kommer mer stabilt i Portugal och södra Italien
(Mendes, pers. medd.; Molero m. fl. 2000), men
arten har helt nyligen dokumenterats från ett an-
tal städer i Holland (Beijne Nierop & Hakbijl
2002) och kan förväntas ha en större europeisk
utbredning. Vi väljer här att använda namnet
långsprötad silverfisk eftersom longicaudata
betyder långsvansad. Andra trivialnamn är
”gray silverfish” och ”long-tailed silverfish” på
amerikanska, och ”papiervisje” (pappersfisk) på
holländska.

Ctenolepisma longicaudata har rapporterats
från alla världens kontinenter (Wygodzinsky
1972, Irish 1987, Machida & Ohbayashi 1996)
och har enbart påträffats inomhus eller i direkt
anslutning till mänskliga aktiviteter (Mendes,
pers. medd.). Det är anmärkningsvärt att arten
ytterst sällan har rapporterats från nordligt tem-
pererade områden, till exempel från sydliga Ka-
nada (Mendes 1992), och det här dokumentera-
de beståndet av C. longicaudata är det nordli-
gast förekommande i världen. En av författarna
(UW) var under årsskiftet 1991-1992 på en
längre vistelse i Indonesien och hemförde en del
lokalt tillverkade instrument och dylikt. Vi gis-
sar att C. longicaudata har kommit till Sverige i
det hemskickade materialet.

Nyckel till svenska silverborstsvansar
1. Oftast tydligt silverglänsande och utan

’skägg’ framtill på huvudet. Antenner respektive
stjärtspröt ungefär av halva kroppens längd.
Kroppens större borst (ej att förväxla med spröt)
kala; enkla eller 2–3-delade mot spetsen. Rygg-
plåtarna utan borstkammar vid bakkanten
..........................silverfisk (Lepisma saccharina)

– Grå, beige eller brokig på ovansidan; med
tydligt ’skägg’ framtill på huvudet (Fig. 1). An-
tenner resp. stjärtspröt tydligt längre än halva
kroppen (Fig. 1), men kan vara avbrutna! Krop-
pens större borst försedda med små hår. Ryggplå-
tarna med borstkammar vid bakkanten................2

Figur 1. Ctenolepisma longicaudata Escherich,
1905. Illustration: Urban Wahlstedt
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2. Grå eller beige på ovansidan; i förstoring syns
mörka fjäll på silveraktig botten (nötta exemplar
gulaktiga eller mässingsskimrande). Ryggplåtar-
na på bakkroppssegment II–VI med 3 borstkam-
mar på varje sida. Upp till 18 mm lång (frånsett
antenner och stjärtspröt).....................................3

– Kroppens fjäll bildar ett tydligt brokigt beige
och svart mönster på ovansidan. Ryggplåtarna på
bakkroppssegment II–VI med 2 borstkammar på
varje sida. Upp till 12 mm lång (frånsett antenner
och stjärtspröt) ......................................................
......................ugnssmyg (Thermobia domestica)

3. Sista (egentligen X:e) bakkroppsryggplåten
trapezoid (Fig. 2a). 3 + 3 borstkammar på bak-
kroppssegment II–VI. ..................................lång-
sprötad silverfisk (Ctenolepisma longicaudata)

– Sista ryggplåten trekantig (Fig. 2b). 3 + 3
borstkammar på bakkroppssegment II-VII. [Syd-
och Mellaneuropa, inte registrerad i Sverige].
...........................................Ctenolepisma lineata
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Figur2. Sista bakkroppsryggplåten hos A:  C. longi-
caudata, B: C. lineata. (Efter Wygodzinsky 1972).

Last abdominal tergite on A:  C. longicaudata, B: C.
lineata.


