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Svidknotten, familjen Ceratopogonidae, hör till 
infraordningen Culicomorpha, superfamiljen 
Simulioidea (Borkent 2012). Ungefär 30 släk-
ten och 590 arter är funna i Europa. De är kända 
som en plåga för både människor och djur samt 
för att de kan sprida sjukdomar som till exempel 
Blåtunga, vilken huvudsakligen drabbar får, men 
även andra idisslare. Egentligen är det endast en 
begränsad andel av svidknott som kan tillräk-
nas dessa attribut och de flesta arterna i familjen 
lever istället av andra insekter (Borkent 2005). 
Idag har ca 120 arter av svidknott rapporterats 
från Sverige (Nielsen et al. 2010, Rehnberg & 
Brodin 2010, Szadziewski et al. 2012, Kirkeby & 
Dominiak 2014, Strandberg & Johanson 2015). 
Hedström (1994) uppskattade antalet arter i 
Sverige något högre, till ca 130 och Rehnberg 
och Brodin (2010) föreslår 170 (150-200) sven-
ska arter, vilket de baserade på antalet av svid-
knottsarter i närliggande Europeiska länder. Sett 
till dessa uppskattningar har Sverige fortfarande 
många nya arter att förvänta.

Svidknotten är små (1-5 mm), varierar från att 
vara smala till robusta, är ofta mörkfärgade och 
de flesta har stickande mundelar (ej släktet Dasy-
helea). De saknar ocelli och har antenner med 13-
15 segment, som hos hanarna är mer behårade än 

hos honorna. Vingarna är oftast klara men vissa 
arter kan ha mönstrade vingar, till exempel inom 
släktet Culicoides. Familjen kännetecknas främst 
av följande karaktärer på framvingen (Fig. 1): 
Vingribba M förgrenad till M1 och M2 och/el-
ler R-ribba förkortad; oftast uppvisas båda dessa 
karaktärer tillsammans; vingribba M2 ofta redu-
cerad eller otydlig nära förgreningen; om den är 
reducerad helt igenom är vingribba  R förkortad; 
Korsande nerv R-M saknas i släktet Leptoconops 
(Oosterbroek 2006). 

Larverna av de flesta svidknotten lever akva-
tiskt och i brunnar, bäckar, sjöar, dammar och 
kärr men också i små vattensamlingar i ihåliga 
träd, ofta med ett högt innehåll av organiska 
ämnen. Några arter är kända från saltvatten och 
ytterligare några från mera terrestra habitat så-
som fuktiga ängar, myrar, fuktig jord, fuktiga 
lövhögar, vitmossa (Sphagnum), under trädbark, 
i tickor, i sav, i dynga, i myrbon m m. Larverna 
lever på olika födoresurser såsom små organiska 
partiklar och mikroorganismer men även på an-
dra insektslarver, maskar och andra små everte-
brater. De fullvuxna svidknotten kan hittas en bit 
från larvhabitaten och uppträda i mängder, sär-
skilt när skymningen faller. Några arter, särskilt 
av släktet Leptoconops, är mestadels dagaktiva. 
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De fullvuxna svidknotten lever av nektar och 
honungsdagg, i många fall även av andra insek-
ters kroppsvätskor. Bland släktena Leptoconops, 
Culicoides och Forcipomyia (Lasiohelea) får 
honorna sitt näringsupptag tillgodosett genom 
att suga blod från däggdjur inklusive människor. 
Detta blod är ett extra behövligt proteintillskott 
för äggproduktionen. Så trots sin ringa storlek 
kan dessa svidknott ställa till med enorma be-
svär för människor och djur genom att de upp-
träder i mängder och att de genom blodsugandet 
även kan överföra sjukdomar. De är dock inte 
kända för att sprida sjukdomar till människor i 
Sverige.

Bakgrund och resultat
Materialet till denna studie kommer från olika 
insamlingsprojekt av Dr. Jaschhof samt Svenska 
Malaisefälleprojektet (SMTP). Materialet sam-
lades in i 80 % etanol med hjälp av Malaisefäl-
lor och förvarades efter sortering i frys vid -18 
grader. Exemplaren preparerades med protein-
ase K och monterades efter dissektion på objek-
tglas i euparal. Huvud, vingar, bakkropp, ben 
och thorax placerades under separata täckglas. 
Exemplaren bestämdes till släkte med hjälp av 
nyckeln i Szadziewski et al. (1997). 

Materialet finns bevarat i Naturhistoriska 
riksmuseet samlingar i Stockholm och Zoo-

Figur 1. Vinge av Stilobezzia an-
tennalis med de olika vingribbor 
som används vid bestämning av 
svidknott: Radius(R1-3, R4+5), 
media (M1-2), korsande ribba (R-
M) och costa.
Wing of Stilobezzia antennalis 
with the different veins used in 
identification of biting midges: R-
veins (R1-3, R4+5), medial veins 
(M1-2), radial-medial crossvein 
(R-M) and costa.

Figur 2. Detaljkaraktärer av Sti-
lobezzia antennalis, hane. – a) 
vinge. – b) lateral habitus. – c) ge-
nitalier. Skalstrecken är 0,01 mm i 
a, c; 0.1 mm i b.
Detail characters of Stilobezzia 
antennalis, male. – a) wing. – b) 
lateral view of habitus. – c) geni-
talia. Scale bars 0.01 mm in a, c; 
0.1 mm in b.

a
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logiska museet i Lund (exemplaren från Lim-
hamns kalkbrott).  

Stilobezzia Kieffer, 1911
Släktet är ett allmänt, vida utbrett släkte 
bestående av 348 arter globalt (Borkent 2015) 
spridda över fyra undersläkten (Acanthohelea 
Kieffer, Debenhamia Wirth & Grogan, Eukraio-
helea Ingram & Macfie samt Stilobezzia Kief-
fer). I Europa är endast Acanthohelea (8 arter) 
och Stilobezzia (3 arter) kända. Från Sverige 
har endast S. (Acanthohelea) gracilis (Haliday, 
1833) rapporterats tidigare (Szadziewski et al. 
2012). Larver av Stilobezzia kan hittas i de flesta 
akvatiska och halvakvatiska miljöer så som vat-
tendrag, pölar, träsk och i fuktiga mossor. De 
vuxna honorna är predatorer på andra små in-
sekter (de Meillon & Wirth 1991).

Stilobezzia (Stilobezzia) antennalis (Coquillett, 
1901) (Fig. 2)
Två hanar av arten insamlades under perioden 
8 juli till 16 augusti 2009 i Skåne, Malmö, Lim-
hamns kalkbrott, 1-”grafitti”, leg. B. W. Svens-
son & Co. En hane samlades in under perioden 

16 juli till 1 augusti 2009 i Skåne, Malmö, 
Bunkeflostrand, leg. B. W. Svensson & Co. Två 
honor insamlades under perioden 27 juni till 30 
juli 2014 på Öland, Mörbylånga, Lilla Vickelby, 
Lunds NR, old oak forest, leg. M & C Jaschof 
(#115/2014) (Fig. 5a). 

Exemplaren bestämdes till art efter Alwin & 
Szadziewski (2012).

Stilobezzia antennalis är känd sedan tidig-
are från Belgien, Bulgarien, Polen, Tjeckiska 
Republiken, Ungern och USA (Alwin & Sza-
dziewski 2012, Szadziewski et al. 2012). Fyndet 
i Sverige är det hittills nordligaste i världen.

Stilobezzia (Acanthohelea) ochracea (Winnertz, 
1852) (Fig. 3)
Fyra hanar och en hona av arten insamlades un-
der perioden 11 juni till 16 augusti 2009 i Skåne, 
Malmö, Limhamns kalkbrott, 1-”grafitti”, leg. 
B. W. Svensson & Co. En hona samlades in un-
der perioden 27 juni till 30 juli 2014 på Öland, 
Mörbylånga, Lilla Vickelby, Lunds NR, old oak 
forest, leg. M & C Jaschof (#115/2014) (Fig. 
5a). En hona samlades in under perioden 27 juni 
till 10 juli på Gotland, Vitärtskällan naturreser-

Figur 3. Detaljkaraktärer av 
Stilobezzia ochracea, hane. – 
a) vinge. – b) lateral habitus. 
– c) genitalier. Skalstrecken är 
0,01 mm i a, c; 0.1 mm i b.
Detail characters of Stilobez-
zia ochracea, male. – a) wing. 
– b) lateral view of habitus. – c) 
genitalia. Scale bars 0.01 mm 
in a, c; 0.1 mm in b.

a

b c
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vat (57.85128 N, 18.81235 E), leg. B. Eklund 
(Fig. 5b). En hona samlades in under perioden 
27 juni till 10 juli 2011 på Gotland, Fleringe 
socken, Horsan (57.86588 N, 18.84635 E), leg 
B. Eklund (Fig. 5c). 

Stilobezzia ochracea är känd sedan tidigare 
från Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrike, 
Litauen, Polen, Slovakien,  Spanien, Storbritan-

nien, Tjeckiska Republiken, Tyskland och Un-
gern (Alwin & Szadziewski 2012, Szadziewski 
et al. 2012). 

Kolenohelea calcarata (Goetghebuer, 1920) 
(Fig. 4)
Släktet Kolenohelea de Meillon & Wirth, 1981 
består av totalt 18 arter med i huvudsak afri-

Figur 4. Detaljkaraktärer av Kolenohelea calcarata hona (a-c, e) och hane 
(d,f). – a) vinge. – b) lateral habitus. – c, d) bakben. – e, f) genitalier. Skal-
strecken är 0,01 mm untom i defligur b där det är 0.1 mm.
Detail characters of Kolenohelea calcarata female (a-c, e) and male (d, f). 
–a) wing. – b) lateral view of habitus. – c, d) Hindleg.  – e, f) genitalia.  Scale 
bars 0.01 mm in all figures except b, where it is 0.1 mm.
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kansk utbredning och Kolenohelea calcarata 
är den enda arten i släktet som rapporterats från 
Europa.

En hane och en hona av arten insamlades un-
der perioden 28 maj till 5 juli 2005 i Östergöt-
land Ödeshög: Omberg, Storpissan (58.334917 
N 14.655000 E), Trap Id 15, Coll. Id 1659 leg. 
Swedish Malaise Trap Project (Fig. 5d). Lo-
kalen låg i närheten av sjön Vättern i ett område 
med en växtlighet bestående av Allium ursinum, 
Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Hyloco-
mium splendens, Mercurialis perennis, Oxalis 
acetosella, Picea abies, Ribes alpinum, Sorbus 
aucuparia. 

Exemplaren bestämdes till Kolenohelea cal-
carata (Goetghebuer 1920) baserat på illustra-
tioner i Rieb & Delécolle (1979) samt Brod-
skaya (2002). Exemplaren jämfördes även med 
illustrationer av de andra 17 arterna av Koleno-
helea (Clastrier 1984, de Meillon & Downes 

1986, de Meillon & Wirth 1983, 1987, de Meil-
lon et al. 1982). 

Arten är känd sedan tidigare från Norra 
Afrika (Algeriet), Frankrike, Belgien, Tyskland, 
Storbritannien, Tjeckiska republiken, Irland, 
Nederländerna, Kaukasus-regionen och Polen 
(Östersjökusten) (Szadziewski et al. 2012). Fyn-
det i Sverige är det klart nordligaste i världen.

Slutord
I och med de nya fynd som presenteras här har 
Sverige idag 121 arter av svidknott dokumenter-
ade, fördelade över 17 släkten (Rehnberg & 
Brodin 2010, Nielsen et al. 2010, Dominiak & 
Szadziewski 2010, Kirkeby & Dominiak 2014, 
Strandberg & Johanson 2015). Våra skandi-
naviska grannländer har något lägre, med Norge 
106 arter (Stur & Borkent 2014, Szadziewski et 
al. 2012), Finland 97 arter (Huldén & Huldén 
2014) och Danmark 95 arter (Szadziewski et al., 

Figur 5. Insamlingslokaler för Stilobezzia antennalis (a), Stilobezzia ochracea (a-c) och Kolenohelea calcarata (d). – a) Lilla 
Vickelby, Öland. –b) Vitärtskällan, Gotland. – c). Horsan, Gotland. – d) Storpissan, Omberg.
Collecting sites for Stilobezzia antennalis (a), Stilobezzia ochracea (a-c) and Kolenohelea calcarata (d). – a) Lilla Vickelby, 
Öland. –b) Vitärtskällan, Gotland. – c). Horsan, Gotland. – d) Storpissan, Omberg.
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2012). Kunskapsläget är betydligt bättre för Est-
land och Polen där man funnit 184 respektive 
211 arter (Szadziewski et al. 2012). Fler arter 
kan komma att upptäckas i Sverige och artanta-
let eventuellt närma sig Rehnberg och Brodins 
(2010) uppskattning på 170 arter eller fler.

Tack
Tack till Dr. Jaschhof för material och Emma Wahl-
berg som grovsorterade materialet. Vi vill också tacka 
Svenska Malaisefälleprojektet (SMTP) och Zoologis-
ka Museet i Lund (MZLU) för material samt Bertil 
Eklund för skötsel av Malaisefällor på Gotland. Båda 
författarna bedriver forskning med projektmedel från 
ArtDatabanken (Dha 157/09 1.4, Dha 2013-145 och 
Dha 4.1-73-2015). 
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