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Klokrypare på tall i Norrland och på Gotland
ROGER MUGERWA PETTERSSON
Klokrypare eller pseudoskorpioner är små
spindeldjur som ser ut som en skorpion i
miniatyr utan svans och giftgadd. Vi har 21
arter i Sverige (Gärdenfors m fl 2003) som
har en kroppslängd på 1–5 mm. Alla svenska
klokrypare är rovdjur som äter kvalster eller
små insekter som stövsländor. Bokskorpion
(Chelifer cancroides) är en klokrypare som
ofta hittas inomhus då den äter boklöss
(stövsländan Liposcelis bostrychophilus).
Alla andra svenska klokrypare har livsmiljöer som gör att de främst hittas i förna
på marken, på träd och i hålträd (Gärdenfors
& Wilander 1992). Vi har en begränsad
kunskap om klokryparnas ekologi och
utbredning i Sverige, inte minst när det
gäller nordliga arter som barkklokrypare
(Dendrochernes cyrneus) där det är få
rapporter i Artportalen. Barkklokrypare är
en av våra största klokrypare med
imponerande klor (pedipalper) som gör att
den ser ut som ett veritabelt minimonster i
luppen (Fig. 1).
Under åren 2000–2004 insamlades
insekter och klokrypare med trädfönsterfällor på märgborretall och reliktbockstall i
Norrland. Samtliga 29 lokaler var gamla

tallskogar i Västerbottens och Norrbottens
län med hög ålder och i de flesta fall är det
skyddad natur som nationalparker och
naturreservat. På Gotland gjordes en motsvarande studie 2001 och 2002 på tio lokaler
med gammal tallskog, i flertalet fall naturreservat på norra och östra Gotland.
Klokrypare var en bifångst och inte syftet
med denna fällfångst, som främst studerade
skalbaggsfaunan på nyligen död tall
(Pettersson 2013). Fångsten av klokrypare
torrpreparerades av förf. och artbestämdes
av Stanislav Snäll.
Tre arter av klokrypare fångades med
fällorna på tall, varav rutklokrypare (Chernes cimicoides) hittades både på Gotland och
i Norrland. Det var betydligt fler klokrypare
på reliktbockstall på Gotland, och i Norrland
hittades de flesta av klokryparna på märgborretall. Bokskorpion dominerade på
Gotland och barkklokrypare i Norrland,
medan rutklokrypare fångades i enstaka
individ i båda regionerna (Tab. 1).
Minimonstret barkklokrypare
Barkklokrypare är rödlistad som nära hotad
(NT) då arten lever på bark och i ved på

Tabell 1. Klokrypare på märgborretall (M) och reliktbockstall (N) på Gotland och i Norrland insamlade
mha trädfönsterfällor 2000–2004. Observera att antal lokaler och år med fångst är lägre på Gotland
än i Norrland.
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gamla eller döda träd (ArtDatabanken 2017).
Enligt ArtDatabanken (2017) så är ek artens
favoritträdslag och den påträffas även på
andra löv- och barrträd, där den håller till i
gångar av vedskalbaggar. Huvudsaklig
förekomst på ek är en märklig slutsats då
barkklokrypare har en nordlig utbredning i
Sverige, och då över 70 procent av fynden i
Artportalen är från gammal tallskog i
Norrland (33 av 45 rapporter 2017). Enstaka
fynd på grov ek i Småland och på Öland har
tydligen inspirerat barkklokryparens artfaktaskribent. I Norrland är arten till synes
begränsad till det ”glömda skogsland-

skapet”, dvs området mellan den fjällnära
skogen och kustregionen. Fällfångsten från
29 lokaler 2000–2004 uppvisade barkklokrypare på bara åtta lokaler, vilka ligger
som på ett snöre från Björnlandets

Figur 1. Barkklokrypare (Dendrochernes cyrneus)
insamlad mha trädfönsterfälla i Kåtabergets naturreservat 2000. Kroppslängd 4 mm och med pedipalper
7 mm. Foto förf.

Figur 2. Fynd av barkklokrypare (Dendrochernes
cyrneus) i Sverige 1927–2014. Karta från Artportalen
2017-11-30. Observera avsaknaden av fynd i fjällnära
skog och längs norrlandskusten.
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nationalpark upp till Storspikbergets
naturreservat cirka 15 mil innanför kusten
(Fig. 2). Enligt ArtDatabanken (2017)
föredrar barkklokrypare solexponerad ved
och abiotiska faktorer som temperatur kan
vara en förklaring till detta norrländska
utbredningsmönster.
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