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Sveriges Entomologiska förening
Sveriges Entomologiska förening (SEF) är en
riksorganisation för entomologiska föreningar i
Sverige. Elva lokalföreningar är medlemmar.
SEF ger ur Yrfän och Entomologisk Tidskrift.
För att bli medlem går man med i en lokalförening
och blir genom den ansluten till SEF.

Välkomna till en
stor liten värld

E

n rörelse i gräset fångar mitt intresse och nyfiket kryper jag fram
med näsan i gräset. En stekel har precis fångat en spindel och är
nu på väg tillbaka till sitt lilla krypin – ett hål i marken. Ser sedan
att en liten fluga surrar runt hålet och vill in. Jag undrar vad som
händer: ”Vaffö gör di på detta viset?”
Vi blir fler och fler som förundras över hur vacker en fluga kan vara, eller
hur komplicerade insekters livscykler är. Hur hittar de sin värdväxt eller
partner? Varför finns en viss art bara i en liten del av ett landskap som ser
nästan likadant ut? Vilka typer av miljöer och förutsättningar behövs för att
arten ska kunna leva vidare?
Så mycket att se och så mycket att upptäcka. Med alla dessa yrfän omkring
oss kommer vi alltid ha något att studera eller förundras över. Och med denna
tidskrift vill vi väcka ditt intresse för de förunderliga småkrypen i din närhet.
De behöver fler som värnar om dem och samtidigt lär sig förstå varför de är
så viktiga.
Idag är det fortfarande amatörentomologen som står för den absolut största
kunskapsinsamlingen om småkryp i Sverige. En rapport på Artportalen, ett
deltagande i dagfjärilsövervakningen eller faunaväkteriverksamheten känns
kanske inte som så mycket, men blir stort när man lägger ihop allas bidrag.
Ditt bidrag gör nytta, framför allt för rödlistade arter!
Sveriges Entomologiska förening hoppas Yrfän väcker ditt intresse och att
vi tillsammans och med glädje bidrar till ökad kunskap om småkrypen.

Håkan Lundkvist
ordförande i Sveriges Entomologiska förening

Redaktionen för Yrfän tar inte ansvar för ickebeställt
material. Redaktionen kan komma att redigera inkomna
texter samt justera inkomna bilder.

Omslaget: Fläckig blombock i flykten

Foto: Kjell Nilsson

”Blombocken är fotograferad 2 juli 2014. Jag hittade
den på min vanliga promenad i närheten av min
bostad i Hisings Kärra i Västra Götaland. Den satt i en
rölleka. De insekter jag finner nära hemmet brukar jag,
tillsammans med substratet de sitter på, ta hem och
fotografera under mer kontrollerbara förhållanden. Jag
släpper ut djuren på nästa promenad, som oftast sker
dagen efter. När jag fotograferar inomhus använder
jag en tom vit 2-liters glasslåda som studio. I det här
fallet används en makroblixt med två blixthuvuden som
lyser genom glasslådan. På så sätt fås ett ganska mjukt
men ändå starkt ljus som innebär att jag kan använda

små bländare för största möjliga skärpedjup. Här hann
jag med att ta fyra bilder innan ’bocken’ tackade för
sig och avslutade flyguppvisningen ... På två av dem
var bocken i bild men det var bara en som var skarp …
Originalbilden (som ses till vänster) har mer ’luft’
omkring motivet än den på framsidan, annars hade jag
inte hunnit trycka av innan bocken varit ute ur bilden.”
Fläckig blombock Rutpela maculata återfinns i södra
Sverige, speciellt längs kusterna. Larven utvecklas i
smala grenar av olika lövträd, främst hassel. Den är
13–20 mm lång och lokalt allmän.

H
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är är premiärnumret av Yrfän ! Det
känns fantastiskt roligt att kunna
ge ut denna tidskrift till alla som
är intresserade av insekter. Mitt
eget intresse vaknade på en äng i
Biebrza, Polen 2011. Vi skulle leta efter vattensångare, det regnade och var kallt trots att
det var juli ... Men vi kom aldrig ut till fågeltornet, för helt plötsligt sprack molntäcket
upp och precis där vi just då stod fanns en
äng. En äng med tusen fjärilar: schackbräden,
guldvingar, nätfjärilar och blåvingar virvlade
omkring oss.

Och nu är jag mycket glad att få presentera
det första numret av Yrfän som innehåller
en blandning av insekts- och småkryps
myller: börja skåda långhorningar – de är
riktigt spektakulära, kolla på spindlarna runt
omkring dig eller använd fjärilsfällor för att
hitta de nattliga flygarna. I detta nummer
kan du också läsa om en fjärilsresa till Pamir
i Kirgizistan samt få veta mer om en av
Sveriges insektsrikaste platser: Jordtorpsåsen
på Öland.Trevlig läsning, hoppas du gillar
tidskriften och att vi ses i framtida nummer!

Magnus Bjelkefelt
redaktör
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Intressanta småkrypsfynd
MAJ—DECEMBER 2014
NY FÖR SVERIGE?

Klotspindeln
Theridion palmgreni

Foto: Henrik Larsson

NY FÖR SVERIGE

NY FÖR UPPLAND & TREDJE FYNDET I SVERIGE

Brun kejsartrollslända

k
Fyrfläckig skulderboc
Pachyta quadrimaculata

Anax ephippiger
Fyndet gjordes 24 maj 2014 av Björn A
 ndersson
på Röder, som är en liten grupp öar som ligger
allra längst ut i havsbandet i Stockholms norra
skärgård.

NY FÖR HALLAND & ANDRA FYNDET I SVERIGE

Växtstekeln
Macrophya teutona
Krister Larsson håvade in arten på en vårtörel den
31 maj 2014 i Hertered. Han rapporterade den
som ny för Sverige på Artportalen och fick in den
i Dyntaxa med Arthur Larssons hjälp. Sedan kom
det in en rapport av arten från 2013 och det är nu
första observationen i landet – men Kristers fynd
är hursomhelst ett landskapsfynd för Halland.

Harrisbärfis – NT
Piezodorus lituratus

Melanie Karlsson gjorde fyndet den 16 augusti
2014 på Hamra soptipp på Gotland i samband
med en kurs i faunistik.

NY FÖR SKÅNE & TREDJE FYNDET I SVERIGE

Parasitstekeln
Trichomma fulvidens

Dallerspindeln
Holocnemus pluchei

Krister Larsson fann arten på Hörjelgården den
21 maj 2014. Trichomma fulvidens finns inte med i
Dyntaxa (Svensk taxonomisk databas) och Krister
trodde även att detta var första fyndet för landet.
Men sedan visade det sig att Niklas Johansson
hade hittat två honor av arten i Småland 2012 och
2013. Så Kristers fynd är alltså tredje fyndet för
landet och nytt landskapsfynd för Skåne.

David Andersson gjorde fyndet den 10
december 2014 på sin arbetsplats i Varberg.

NY FÖR SVERIGE

ÅTERFUNNEN I SKÅNE EFTER 155 ÅR

Hjulspindeln
Cyclosa oculata

NY FÖR HALLAND

Dvärgflickslända
Nehalennia speciosa
Torbjörn Tyler och Linda Birkedal håvade in arten
den 20 juli 2014 norr om Möllarp i Hässleholms
kommun i samband med ett inventeringsläger.
Arten är sedan tidigare dokumenterad från Skåne
i Odonata Sueciae (1859).

Hittades så sent som i november 2014 i Landskrona av David Andersson. David lade upp en
bild på spindeln i Facebookgruppen Spindelnätet
med en undran om varför han inte hittade arten
i Artportalen. Detta berodde på att det var en ny
art för landet! Cyclosa oculata finns närmast rapporterad från Tyskland och Danmark.
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Foto: Dennis Nyström

Arten hittades av Henrik Larsson i en gammelskog utanför Ludvika i Dalarna i juni 2014. Efter
att Henrik lagt upp en bild på en okänd spindel
med förfrågan om bestämningshjälp i Facebook
gruppen Spindelnätet bestämdes spindeln till
Theridion palmgreni av den finske araknologen
Niclas Fritzén. Niclas reste även till Dalarna för
att säkert bekräfta fyndet. Arten är sedan tidigare bl a känd från Finland, men det här var det
västligaste fyndet som gjorts.

Foto: Melanie Karlsson

NY FÖR GOTLA ND

Dennis Nyström hittade arten den 16 juli 2014 i
Mullvalds strandskogs naturreservat på sydöstra
Gotland. Han slaghåvade i undervegetationen
i barrblandskogen som breder ut sig innanför
sanddynsområdet och den breda blomrika dynheden. Efter en stund fick han baggen i håven.
Han reagerade över det annorlunda utseendet
och bestämde sig för att samla in den. Röret med
baggen i föll dock i glömska tills Dennis hittade
det under en flyttstädning den 5 oktober. Han
publicerade då en bild i Facebookgruppen Långhorningar där han skrev att han trodde sig ha en
fyrfläckig skulderbock. Därefter kontaktade han
Håkan Ljungberg vid SLU som undersökte saken
vidare och kom fram till att fyndet från Skåne i
Nationalnyckeln är felaktigt och att de fynd som
finns säkert rör sig om feletiketteringar och förväxling med bandad skulderbock Pachyta lamed.
Ljungberg skrev också till Dennis: ”Som jag ser
det så finns det ingen anledning att tro att arten
har reproducerat sig i Sverige, utan ditt fynd är
det första som är tillförlitligt dokumenterat.” Fyrfläckig skulderbock finns i Finland (funnen också
på Åland) och är vanlig i hela Baltikum.

Rödlistekategorier
NT Nära hotad. VU Sårbar.
EN Starkt hotad. CR Akut hotad. RE Utdöd.

Rapportera dina fynd!
Yrfän vill gärna publicera dina spektakulära och
ovanliga fynd! Har du hittat något du vill berätta
om så skicka ett mejl till: linda@faunacoll.se.
Rapportera också gärna på Artportalen.se.

Foto: Pav Johnsson

Notiser
Växthusvårtbitaren lever året om
Våren är här och insekter kläcks eller vaknar efter vintern. Men
det finns insekter som är aktiva året runt. En av dessa är växthusvårtbitaren Diestrammena asynamora som förekommer på ett fåtal
platser i landet. Främst är den hittad i större växthus bland annat
i de botaniska trädgårdarna i Lund och Uppsala. Ursprungligen
kommer arten från Kina men är med människans hjälp numera
spridd över världen. Växthusvårtbitaren lever av växtdelar och kan
ibland vara ett skadedjur. Namnet till trots är den inte en vårtbitare
utan tillhör en egen familj inom insektsordningen hopprätvingar.
Arten tillhör familjen Rhaphidophoridae och flera av arterna i familjen hittar man i grottor eller andra håligheter. På engelska heter
familjen ”cave crickets” eller ”camel crickets” vilket anspelar på
dess typiska kamelliknande utseende.

Trumvargspindeln
trummar in våren

Större ekbock föds
upp på Nordens ark

Trumvargspindel Hygrolycosa rubrofasciata är en art mest känd för sitt
uppvaktningsbeteende, där hanen
genom att trumma på vissna löv med
bakkroppen åstadkommer trumvirvlar
som är hörbara även för det mänskliga örat. För den spindelintresserade
är trumvargspindeln ett trevligt vårtecken att gå ut och lyssna på under
senvår–försommar. Trumvargspindeln är vanlig i vårt land ungefär upp
till Norrlandsgränsen och hittas på
fuktiga marker med mycket lövförna.
Hanens trumvirvel hörs som ett svagt
surrande nere i löven och är hörbar på
några meters håll. Om hanens förmåga
som trummis tilltalar en hona svarar
hon honom genom att i sin tur vibrera
med kroppen.

Den sällsynta större ekbocken Cerambyx cerdo finns
idag endast i en liten population i Halltorps hage på
Öland. 2004 påbörjades arbetet med ett nationellt
åtgärdsprogram för större ekbock och då kläcktes
även idén att försöka föda upp ekbockar. I tre år
har Stiftelsen Nordens ark i samarbete med Länsstyrelsen Kalmar utarbetat en uppfödningsmetod
på Nordens ark. I ett första skede har man använt
polska avelsdjur eftersom populationen på Öland
är så sårbar. En ekbock i det vilda tar ungefär fyra
till fem år att utvecklas från ägg till färdigbildad skalbagge men på Nordens ark är lyckan nu stor då
den första ekbocken kläckts fram redan efter tre år!
Eftersom uppfödningsmetoden finslipats törs man
nu börja använda avelsdjur från Öland. Avkomman
kommer att planteras ut i restaurerade områden
med stor mängd grova ekar, i Kalmar och Blekinge
län. (Bild på större ekbock finns på sidan 14.)

Facebook-sidorna för dig
som gillar insekter och
småkryp
Intressanta fynd av insekter i Sverige. Cirka
2100 medlemmar. Behandlar allt som rör insekter. Den mest aktiva gruppen om insekter. Här
händer det något varje dag.
Vi som gillar fjärilar. Cirka 1 700 medlemmar.
Aktiv grupp med fokus på svenska dagfjärilar.
Svensk Dagfjärilsövervakning. Cirka 1 050
medlemmar. Behandlar allt från övervakningsfrågor till artbestämning av dagfjärilar i Sverige.
Trollsländor. Cirka 950 medlemmar. Mycket
aktiv grupp med fokus på svenska trollsländor.
Nya inlägg nästan varje dag.
Spindelnätet. Cirka 950 medlemmar. Mycket
aktiv grupp med fokus på svenska spindlar. Läs
mer om Spindelnätet på sidan 20.
Vi som gillar bin & humlor. Cirka 360 medlemmar.
Aktiv grupp med fokus på svenska humlor & bin.
Långhorningar. Cirka 210 medlemmar. Aktiv
grupp med fokus på svenska långhorningar.
Vi som gillar gräshoppor, vårtbitare och
syrsor. Cirka 180 medlemmar. Grupp med fokus
på rätvingar.
Vi som gillar bärfisar i Sverige. Cirka 190 medlemmar. Grupp med fokus på bärfisar.
Vilken insekt. Cirka 1 400 medlemmar. Grupp
med fokus på artbestämning genom bilder.
Artbestämning av insekter. Cirka 80 medlemmar. Grupp med fokus på artbestämning genom
bilder.

Hjälp Faunaväkteriet att följa bastardsvärmarna
Faunaväkteriet är en ideell övervakning av hotade djurarter.
En grundläggande kunskap om hotade arters förekomst samt
trender i populationsstorlek och dynamik krävs för att kunna
bevara dem. Övervakning och uppföljning är därför en mycket
viktig del av bevarandearbetet.

Du kan rapportera via www.artportalen.se
eller via mobilappen Bastardsvärmare.
Läs mer på: www.artdatabanken.se/faunavaktarna

Bli faunaväktare och bidra med viktig data som kan användas
av forskare, myndigheter och naturvårdsorganisationer.

Läs om bastardsvärmare, artbestäm och rapportera fynd.

Ladda ner appen
Bastardsvärmare gratis!
Fotografering av och illustrering från preparerade underlag: fotograf Christopher Reisborg och illustratör Jan-Åke Winqvist.
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Notiser

Insektslokalen
Jordtorpsåsen och Gråborg, mitt på Öland, är en högst varierande
insektslokal. I beteshagar, agkärr och vasstak lever många speciella arter.
Följ med på en vandring längs stigarna.

J ordtorpsåsen

I mosaiken av hasselskog och öppna marker finns luckor i vegetationen med mycket varmt mikroklimat.
Detta är gynnsamt för många arter av insekter. Här ser man Hässleåsen som är punkt 5 på kartan.

J

ordtorpsåsen är geologiskt en höjdmed intilliggande Borgs by. Områdes ägs
rygg av svallgrus som sträcker sig
av Kungliga Vitterhetsakademien som med
från Törnbotten i väster mot Rosenhjälp av en arrendator sköter markerna runt
borg i öster. Naturen runt åsen är
om byn. Mosaikmarkerna runt Gråborg
mycket varierande och här hittar du
bort mot Törnbotten är Ölands bästa hasvackra hasselskogar (hässlen), torrängar
selskogar för insekter.
och orkidékärr. En omväxDet finns tre bättre
lande natur med flera speciel
parkeringar till området:
TEXT & FOTO: Håkan Lundkvist
la biotoper ger naturligtvis
Algutsrum, Kvarnbackarna
en rik insektsfauna vilket vetenskapliga
och Gråborg. Från dessa platser går det
studier också visat.
ett flertal stigar som man kan vandra på
Gråborg är en av Ölands 16 fornborgar
(se kartan till höger).

Yrfän 1 · 2015
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Hasselskogen omfamnar stigen mellan Jordtorpsåsen och Gråborg, ungefär vid punkt 6 på kartan.

Om vi börjar i åsens västra del så ligger
där ett litet kärr precis i änden (1). Här
spelar mullvadssyrsa Gryllotalpa gryllotalpa
ljumma försommarkvällar och tidigare på
våren spelar även långbensgroda Rana
dalmatina. Om man går över kärret mot
sydväst, kommer man fram till en betesmark
där sydvästra hörnet av hagen är ruderatmark (2). Här är flera sällsynta skalbaggar
funna, såsom matt sollöpare Poecilus punc
tulatus, köldyngbagge Aphodius arenarius
och även viveln Mogulones crucifer.

Stigen mot Gråborg

Om man startar från åsens västra ända
och istället går österut så ser man strax
Nötbrunskärret (3) som är rikt på orkidéer.
Här observerades 2010 dvärgflickslända
Nehalennia speciosa. Tyvärr är arten inte
återfunnen efter det, men man kan hoppas
någon lyckas finna den igen. Ytterligare en
liten bit österut på åsen ligger en stigkorsning (4). Här kan man antingen vika av
mot sydöst till Gråborg eller gå rakt österut
till Kvarnbacken.
På sträckan fram till Kvarnbacken
lever flera olika arter bin och steklar, t ex
klintbandbi Halictus eurygnathus. Under ett
besök nattetid sågs minst 60 individer av
månhornsbagge Copris lunaris krypande
på och vid komockorna i en hage. Även
bombarderbagge Brachinus crepitans har
setts i omgivningen. Bästa metoden för att
hitta denna skalbagge är att helt enkelt
vända på stenar, men kom ihåg att lägga
tillbaka allt som det låg.

Magnus Aurivillius och Stefan Lithner tittar på korthalsad
majbagge Meloe brevicollis på Hässleåsen.

Tar man istället stigen mot Gråborg
passerar man snart genom ett underbart
hässle (6) med en mosaik av öppna partier
(5) och högvuxen hassel. Här kan man
se alla Sveriges arter av majbaggar Meloe
i slutet av maj. Man kan även med lite
tur få syn på hasselbock Oberea linearis,
rödbent ögonbock Ropalopus femoratus och
sahlbergs halvknäppare Rhacopus sahlbergi.
Strax innan man kommer fram till Gråborg
finns en trevlig rastplats med utegrill. Strax
intill rastplatsen ligger Bollmossen (7) som
är ett agkärr värt ett besök. Vidare mot
Gråborg passerar man en slåtteräng (8)
som är en av de få kvarvarande på Öland

som fortfarande slås på traditionellt sätt.
Vid Gråborg ska man titta lite extra
noga på husens vasstak, för i vassens
röröppningar har ett antal olika bin och
steklar sina bon. Strax efter, när man tagit
grusvägen upp mot Gråborg, går en liten
väg in mot Rörkärret. En bit in finns en
öppning där det finns gott om hundkäx.
När den blommar kan det finnas många
mindre ekbockar Cerambyx scopolii i dess
blomställningar.
Jordtorpsåsen och Gråborg är med
andra ord ett underbart härligt och omväxlande område med stor rikedom av arter
och biotoper!

Karta över området kring Jordtorpsåsen. 1. Litet kärr. 2. Betes- och ruderatmark. 3. Nötbrunskärret.
4. Stigkorsning. 5. Öppna partier med hassel. 6. Hässle. 7. Bollmossen, agkärr. 8. Slåtteräng.
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Porträttet
Redan som barn kröp han ikapp med småkrypen, lyfte på stenar i
skogen utanför dagis och skapade djursamhällen i burkar. Sedan dess
har Pav Johnssons intresse för kryp bara vuxit.

Pav J ohnsson
P

av Johnsson beskriver sig som en
”kunskapshungrig amatör”, och
i kunskapshungern får många
organismgrupper plats. Pav är i
princip intresserad av allt som
flyger, kryper och står still i naturen – från
fåglar och fjärilar till stritar och växter.
TEXT: Magnus
FOTO: Pav

Bjelkefelt

J ohnsson

Han tycker det mesta är kul att kryssa och
extra spännande är det att göra pionjär
artade upptäckter i naturen.
– När det gäller småkryp har jag väl
inte rapporterat in något stort direkt, men
förra året hittade jag en vivel (en skalbagge)
som inte var rapporterad från Öland. Och
alldeles nyligen hittade jag en gråsugga som
inte heller varit känd från Öland sedan
tidigare. Det är extra roligt att upptäcka
nya och sällsynta arter på en välkänd plats!

På hemmaplan

Pav Johnsson med en tundratrollslända Somatochlora sahlbergi på näsan. Den ovanliga trollsländan
hittades i Pulsujärvi under en insektsresa sommaren 2012. Foto: Magnus Billquist
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Pav bor i Kalmar och jobbar som naturkunskapslärare på Ölands folkhögskola.
Han är utbildad biolog och tar gärna med
sina elever ut i naturen kring skolan för
att studera djur och växter. Varje tisdagsförmiddag kan man också höra Pavs röst
i P4 Kalmar, där han som ”naturnörden”
svarar på lyssnarfrågor eller tar upp egna
ämnen som kretsar kring naturen omkring
oss.
– Kanske har min långa yrkesbana
inom folkbildningen gjort att jag tycker
det är särskilt roligt att väcka intresse för
mer obskyra eller dåligt kända fenomen i
naturen. Till exempel har jag pratat om en
sydafrikansk gräshoppa som vid störning

kan utsöndra ett frätande skum ur sina
knäveck. Jag berättar också ofta om nya
rön kring någon speciell art.
Att bo i Kalmar har sina fördelar när
man är insektsskådare – några av Sveriges
absolut bästa insektslokaler ligger nämligen
i Kalmar län.
– Det var först förra året som jag på
allvar förstod i vilken fantastisk del av
landet jag bor. Med Kalmar som utgångspunkt har jag fantastiska platser som
Hornsöområdet, Bäckebo, Halltorps hage
och Ölands alvar max någon timme bort.
Med alla dessa platser i närheten blev
Mindre mantelfly Xylena vetusta har
2014 ett, som Pav säger, ”big year” för
ett fantastisk kamouflage – den
honom när det gäller insektsskådningen.
liknar en avbruten pinne. Men den
är också en fjärilarnas ewok (från
En speciellt fin sommartur var den han
Star Wars) sedd framifrån.
gjorde tillsammans med David Andersson
och Freddy Persson, två andra insektsskådare, till Hornsö.
– Hornsö är väldigt speciellt. Det finns
en enorm artrikedom och naturen är väldigt varierad med stora ekar och mycket
död lövträdsved, varvat med brandfält,
gran- och tallskog. Det är ett riktigt
insektseldorado!
– Vi fick se en massa sällsynta arter,
Den spanska flugan Lytta vesicatoria,
Fönstervingespinnare Dysauxes ancilla är em
såsom Pav återfann den i södra
sällsynthet som härdar ut i ett bara några hektar
framför allt långhorningar. Till exempel såg
delen av Ölands mittland.
stort område i Beijershamn på Öland.
vi raggbock Tragosoma depsarium som inte
finns på så många platser i Sverige, hårig
blombock Etorofus pubescens, ekgrenbock
Exocentrus adspersus, lindgrenbock Exo
centrus lusitanus och gulfläckig praktbagge
Den spanska flugan
håller på med ett åtgärdsprogram för
Buprestis novemmaculata.
Att göra ett eftersök efter en speciell art
spansk fluga. Och hon blev jätteglad och
Pav söker ofta efter speciella arter för
– och lyckas – är en känsla som får igång
kom ut med fikakorg och jag lånade en
den plats han besöker, men tycker att det
Pav. För några år sedan återfann han skallånghåv från Station Linné. Det blev en
är lika roligt med snygga arter eller närbaggen spansk fluga Lytta vesicatoria. Han
riktigt trevlig stund där vi kunde håva in
stående arter som är svåra att särskilja.
minns det som igår:
den så vi fick se skalbaggen på nära håll.
– Själva upptäckarglädjen, att inte
– Jag var i södra delen av Mittlands
veta vad man kommer att möta, är det
området på Öland och såg ett gäng
J akten på nya kr yss
roligaste med att vara ute. Eller att få en
grönskimrande skalbaggar som svärmade
Nu är Pav i färd med att utforska nya orgaaha-upplevelse kring olika arters ekologiska
högt uppe i några askar. Vid detta tillfälle
nismgrupper, något han verkligen gillar:
anpassningar.
förstod jag inte vad det
att vara i startgroparna för något nytt.
En sådan art, som Pav
kunde vara, även om jag
– Jag har bland annat börjat titta på
förundras mycket över, är
hade
mina
misstankar.
mångfotingar
och hoppstjärtar. De är
Namn: Pav Johnsson
Bor: Kalmar
fjärilen fönstervingespinnare
Jag hoppades bara att
ganska outforskade.
Favoritkryp: Vridvingar!
Dysauxes ancilla.
någon skulle landa på
Med nya djurgrupper kommer nya
Favoritlokal: Gårdby sandhed
– Den finns, i Sverige,
lite
lägre
grenar
så
att
utmaningar.
Pav började med fågelskådDrömart: Alpbock och
dödskallesvärmare
bara vid Beijershamn på
jag kunde se dem bättre.
ning och kom under 2000-talets början så
Öland och härdar där ut
Men det var det ingen som
sakteliga in på insekter. Och nu har det
på ett hektarstort område.
gjorde ...
blivit en hel del andra ryggradslösa djur
En gång har jag observerat den på lampa
Året efter, vid ungefär samma tid – en
också. Skådningen går vidare:
ett par hundra meter längre bort, men
riktigt varm sommardag i juni – åkte Pav
– Jo, jag är väl en skådare. Jag har
inte mer.
tillbaka till platsen. Den här gången med
ingen samling, utan dokumenterar vanligtPav misstänker att det rör sig om en
kikare, kamera och håv. Vid samma träd
vis med kameran. Men det kanske kommer
reliktpopulation från en tid då nästan hela
tog han fram sin kikare och kollade uppåt.
att ändra sig. Objekten tenderar ju att bli
södra Öland var en betad ekhage, och att
– Och där var den, den spanska flugan!
allt mindre och mer svårbestämda ju längre
arten nu har svårt att sprida sig.
Jag ringde direkt till Helena Lager, som
man håller på.

Några av Pav Johnssons småkrypsfavoriter
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Porträttet

Skalbaggsfamiljen långhorningar är uppseendeväckande med sina långa
antenner, färggranna sköldar och fascinerande liv. Här är en introduktion
till närmare studier av dessa vackra skalbaggar.

De spektakulära
långhorningarna

Rödbent ögonbock Ropalopus femoratus är en ovanlig art som om man har tur kan hittas på några få lokaler i landet.
Den på bilden är fotograferad i det hasselrika Jordtorpsområdet på Öland (se sidan 6).
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L

ånghorningar Cerambycidae är
också anknyter till antennernas form och
kanske den skalbaggsfamilj som
längd, är bockar. Förutom antennerna är
genom tiderna fått störst uppden smala kroppsformen och de långa
märksamhet bland entomologer.
slanka benen viktiga karaktärsdrag
Den främsta orsaken är nog att det
för långhorningar. En rolig detalj
bland dessa skalbaggar finns många stora
är att flera arter har förmågan att
och iögonfallande arter. Testa själv med
alstra ljud, främst som ett skydd
att viska alpbock Rosalia
mot rovdjur. Ett
alpina i örat på en hängiTEXT: Thomas Persson Vinnersten
gnisslande ljud
ven långhorningsentusiast
FOTO: David Andersson
skapas genom
så får du se vilken reaktion
att skalbaggen
du får ... Alpbocken är sedan länge utdöd
gnider sin halssköld mot basen
i Sverige men omges ändå av ett mytiskt
av täckvingarna.
skimmer. Det nyvunna intresset för denna
Även om det finns ett fåtal
skalbaggsfamilj har spridit sig bland både
arter där larven lever i örter,
amatörentomologer och insektsskådare,
t ex hundkäxbock Phytoecia
vilket man till stor del kan tacka det
cylindrica, tistelbock Agapanthia
utmärkta Nationalnyckelbandet om långvillosoviridescens och gullrisbock
horningar, som kom ut 2007, för.
Phytoecia nigricornis, så är majoriVi har i Sverige haft en lång traditeten långhorningar knutna till död
tion av duktiga entomologer som genom
ved, där deras larver utvecklas. En
historien har bidragit till kännedom om
del arter lever också i levande träd,
landets skalbaggsfauna. Redan Linné
t ex mindre aspvedbock Saperda populnea,
beskrev ungefär hälften av de arter som
större aspvedbock Saperda carcharias och
finns i landet och det finns god dokumyskbock Aromia moschata. Dessvärre är
mentation om långhorningsfaunan i äldre
mängden död ved en begränsad resurs
publikationer. Trots detta finns det faki dagens skogsbruk vilket har fått till
tiskt fortfarande spännande fynd att göra.
följd att flera långhorningsarter på senare
Med modern molekylär teknik har vi
tid blivit allt mer sällsynta och numera
fått helt andra möjligheter att studera
endast återfinns i små populationer inom
arter än vad som stod till buds för dåtibegränsade områden. Ett par exempel på
dens entomologer. Detta leder ibland till
detta är dels landets största långhorning,
att ”nya” arter upptäcks, även om de rent
större ekbock Cerambyx cerdo som idag
fysiskt har funnits i landet sedan länge.
enbart återfinns i ett fåtal stora ekar i
Ett annat sätt som ”nya” långhorningar
Halltorps hage på Öland, dels bredbandyker upp på är med transporter av
dad ekbarkbock Plagionotus detritus som
virke och träemballage över gränserna.
En mindre välkommen sådan art är den
asiatiska långhorningen Anoplophora gla
bripennis, som sprider sig som en löpeld
genom Europa där den hotar en mängd
lövträd.

Känn igen en långhorning
Alla fötter med
4 tydliga leder

Antenner längre
än halva kroppen
(undantag släktena
Rhagium och
Spondylus)

Slanka ben

Smal kropps
byggnad

Antenner aldrig
förtjockade
mot spetsen

Grön aspvedbock Saperda perforata.
Foto: Magnus Bjelkefelt

lever i Kungliga nationalstadsparken på
Djurgården i Stockholm.
Men långt ifrån alla långhorningsarter
är sällsynta och upptagna i den svenska
rödlistan (den lista som tar upp vilka
arter som minskar och riskerar att försvinna från Sverige). En hel del arter är
faktiskt oerhört vanliga. Främst är det
blombockar, vilka man en vanlig sommardag kan hitta i stort antal på blommande
prästkragar, röllekor eller flockblommiga
växter. Det som gör att dessa arter är

Vad är en långhorning?

Först och främst är det en skalbagge i
familjen långhorningar som i världen omfattar omkring 27 000 arter. De flesta av dessa
återfinns i tropiska områden medan den
svenska faunan omfattar ungefär 120 arter.
Namnet långhorning har skalbaggarna fått
från sina långa smala antenner som oftast
är längre än kroppen. Dock ska det sägas
att inte alla arter inom familjen har långa
antenner. Ett annat vanligt namn, som

Den vackra myskbocken Aromia moschata kan man se under högsommaren på och omkring sin värdväxt, sälg.
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vanliga är att de i flera avseenden ställer
mindre krav på sina livsbetingelser, både
gällande miljö och larvsubstrat, än de
mer sällsynta arterna.

När är bästa tiden att leta efter
långhorningar?

Likt de flesta insekter är långhorningarna
mest aktiva under det varma sommarhalvåret. Det är då som man hittar de fullvuxna
skalbaggarna. De feta, vitaktiga larverna,
kan man däremot hitta under större delen
av året, under bark eller inne i veden. För
en del arter tar utvecklingen betydligt
längre tid. T ex kan husbockens Hylotrupes
bajulus larvutveckling ta så lång tid som
30 år innan den fullvuxna baggen kränger
av sig sin pupphud och kryper ut ur veden.
Sommaren är alltså den bästa tiden
på året om man har som mål att hitta så
många arter som möjligt. Lite beroende på
var någonstans i landet man befinner sig
så brukar de första långhorningarna dyka
upp i slutet av april och början av maj.
Det handlar då om arter som övervintrat
i sina puppkammare som färdigbildade
skalbaggar och därför snabbt kan komma
ut när solen värmer. Bland de första som
dyker upp är större timmerman Acantho
cinus aedilis, som är en typisk art på tall
och brukar vara lätt att hitta på färska
tallstubbar, så tidigt som i slutet på april.
Andra tidiga arter är de små kvistbock-

Smedbock Ergates faber, hona till vänster och hane till höger, finns främst på Gotland
där den lever i och omkring gamla tallstubbar. Foto: Kajsa Mellbrand.

arna Pogonochaerus som också övervintrar
som fullvuxna och därför går att hitta på
sitt vedsubstrat (både barr- och lövträd)
frampå vårkanten.
De arter som födosöker på blommor är
väl anpassade till växternas blomningstid
och dem hittar man oftast något senare
på säsongen. Lämpliga blommor att leta
långhorningar i är hagtorn, midsommar-

Större timmerman Acanthocinus aedilis har extremt långa antenner och är en art som gärna springer på
nyavverkat timmer. Här syns också en barrträdlöpare Rhagium inquisitor. Foto: Thomas Persson Vinnersten.
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blomster, prästkrage, rölleka och flera
flockblommiga växter, vilka alla lockar
till sig flera arter blombockar och andra
blombesökande arter. I norra Sverige kan
blommande rönn vara mycket intressant
att titta närmare på då några sällsynta
arter kan lockas till blommorna.
Ett annat sätt att studera långhorningar på är att leta efter larvernas spår
i bark och ved. Då en långhorningslarv
ofta lämnar artspecifika gnagspår går det
att identifiera art utifrån trädslag och
gnagmönster. Det går även att utifrån
utgångshålets form (d v s det hål den
fullvuxna skalbaggen lämnar efter sig
när den lämnar veden) få viss vägledning
om vilken art som kläckt ut ur veden.
Gnagen går att hitta året om och eftersom larvutvecklingen oftast tar minst
ett år kan man samla in vedbitar, grenar
och kvistar med pågående angrepp för
att kläcka fram den fullvuxna skalbaggen inomhus.
Detta kräver dock att man är påläst
om respektive arts biologi och att man
förvarar veden i lämpliga behållare, där
man kan hålla koll på fuktighet och temperatur. Bra att veta är också att samtliga
svenska långhorningsarter är anpassade
till det svenska klimatet med kalla vintrar,
så samlar man in vedbitar under hösten
måste dessa förvaras ute under vinterhalvåret och tas in för kläckning först efter
en tids nedkylning.

De spektakulära långhorningarna

Vilka långhorningar är enklast
att börja med?

Blombockar är en lämplig grupp att börja
med – flera av arterna är vanliga, relativt
stora och dessutom ofta lätta att identi
fiera. Vid besök på en sommaräng bör
man snabbt kunna få ihop åtminstone en
handfull arter. Andra bra ”nybörjararter”
är de som går att hitta på nyligen avverkat
virke. Eftersom de olika arterna har skilda
preferenser för träslag är det lämpligt att
besöka virkesupplag med inslag av både
barr- och lövträ.
Befinner man sig i södra delarna av
landet, inom ekens utbredningsområde, är
det oftast väldigt givande att stanna till
vid timmertravar med ekvirke vilka ofta
brukar finnas längs skogsvägar. De arter
man då med lite tur och skicklighet kan
träffa på är bl a spegelbockar Phymatodes,
rödhjon Pyrrhidium sanguineum, ekträds
löpare Rhagium sycophanta och smalbandad
ekbarkbock Plagionotus arcuatus.
Om virkesupplaget består av gran och
fur är det inte omöjligt att man hittar
större timmerman, barr
t rädslöpare
Rhagium inquisitor, vågbandad barkbock
Semaontus undatus och allmän barkbock
Tetropium castaneum. Arter som ofta dras
till avverkad asp är spindelbock Aego
morphus clavipes, gråbandad getingbock

Vedhögar som ligger i soligt läge är ett bra ställe att leta efter långhorningar. Foto: Tomas Kjelsson.

Xylotrechus rusticus och, om man har tur,
grön aspvedbock Saperda perforata.

Hur studerar man långhorningar?

De blombesökande långhorningsarterna
är oftast lätta att se på långt håll och
dessa kan man komma rätt nära innan
de känner sig hotade och flyger iväg. En
hel del andra arter är däremot svårare att
se och att ha en kikare med en kort när

gräns kan vara ett bra hjälpmedel. Många
arter har som skyddsbeteende att snabbt
släppa taget och falla till marken om man
kommer för nära eller gör hastiga rörelser.
Till viss del kan man utnyttja skalbaggens beteende genom att hålla ett uppfällt
paraply (eller slagskärm), med undersidan
riktad uppåt, under utstickande kvistar
och grenar som man sedan med en annan
pinne (t ex håvskaft) bankar på. På detta

Foto: Tomas Kjelsson

Fyra vanliga arter – lämpliga att börja med

Fläckhornad blombock

Ängsblombock
Stenurella melanura

Alosterna tabacicolor

Smalblombock

Fyrbandad blombock

Storlek 7–11 mm, svart med gulbruna täckvingar. En bra karaktär är
antennerna som är svarta med ljusa
antennbaser vilket ger dem ett bandat
utseende. Utbredd i hela landet förutom i fjällkedjan. Den vuxna skalbaggen hittar man sittandes på flertalet
blommor t ex prästkrage, rölleka och
älggräs.

Storlek 6–10 mm, hanen är svart med
gulbruna täckvingar medan honan är
svart med breda röda längsgående
markeringar på vardera täckvingen.
Utbredd i hela landet förutom i fjällkedjan. Den vuxna skalbaggen hittar
man sittandes på flertalet blommor
t ex prästkrage, rölleka och älggräs.

Storlek 6–10 mm, svart grundfärg men
med ett gulbrunt utseende. Framförallt
är benen gulbruna (eller som namnet
antyder tobaksfärgade). Utbredd i
hela landet förutom i fjällkedjan. Den
vuxna skalbaggen hittar man sittandes
på flertalet blommor t ex prästkrage,
rölleka och älggräs.

Storlek 11–20 mm, svart med fyra
breda gula band som löper på tvärs
över täckvingarna. Vanlig i större delen
av landet upp till södra Norrland. Den
vuxna skalbaggen besöker gärna flockblommiga växter t ex hundkäx, strätta
och kirskål.

Stictoleptura maculicornis
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Leptura quadrifasciata

sätt ramlar de insekter som sitter på gren
arna ned i paraplyet och man får möjlighet
att studera dem närmare. Ibland krävs
det att man tittar på det infångade djuret
under lupp och då är en lämplig burk
bra att ha.
Idag när fototekniken är så lättillgänglig är det utmärkt att ha med en
kamera med makrofunktion som man kan
fotografera djuret med. Man bör dock
vara medveten om vilka karaktärer som
behöver vara med på fotografiet för att
identifiering ska vara möjlig i efterhand.

Var studerar man långhorningar?

Även om vi har ungefär 120 arter i landet
så är inte alla arter geografiskt jämnt
utspridda över landet. Flertalet arter
är koncentrerade till landets södra hälft
medan en dryg handfull, är knutna till
de nordliga landskapen. Det som styr en
arts utbredning är framförallt klimatförhållanden samt tillgång till lämpligt vedsubstrat. Många långhorningsarter är starkt
gynnade av en hög medeltemperatur och
återfinns därför på platser med jämförelse
vis mycket sol och värme. I Sverige är de
mest gynnsamma platserna för långhorningar Öland, Gotland, samt kustområden
i Kalmar och Blekinge län. En riktig ”hot
spot” för vedinsekter generellt och även
för långhorningar är Hornsöområdet som
ligger i Mönsterås kommun.

En hel del långhorningar är färggranna med
fina mönster medan andra är kamouflerade
för att inte synas. Till de senare hör
spindelbock Aegomorpus calvipes.

Större ekbock Cerambyx cerdo är i vårt
land en riktig sällsynthet. Idag finns den
endast i Halltorps hage på Öland.

Eftersom inte alla långhorningar söker
sig till blommor, eller för den delen födosöker över huvud taget, kan det vara en
stor utmaning att hitta dem. Man bör
då istället rikta in sig på att leta efter
arten på den plats där de parar sig och

där honorna lägger sina ägg. En hel del av
långhorningarna är relativt noga med sitt
val av ved, medan andra kan utvecklas i
flera olika träslag. Vad man ska leta efter
är döda vedpartier. Det kan vara döda
grenar som ligger på marken eller som
hänger kvar på träden. Det kan också
handla om död ved som finns i partier på
fortfarande levande träd såsom sårskador,
brandskador eller grenbrott.
Det viktigaste att ha med sig för en
lyckad långhorningsexkursion är kunskap
om arterna. Ett bra tips är att titta på
Artportalen, där man kan få tips om
tidigare fynd, bästa tiden för att hitta
arten samt platser där den tidigare hittats. Lägg därtill information om arternas
biologi som man kan läsa sig till i t ex
Nationalnyckeln – Skalbaggar: Långhorningar
eller i Bengt Ehnströms bok Insektsgnag i
bark och ved, så har man det som behövs
för att börja skåda långhorningar.

Foto: Anders Lindström

Två ovanliga arter – en större utmaning

Raggbock

Tragosoma depsarium

Storlek 18–32 mm, brunsvart bred skalbagge med
en påfallande hårighet på huvud, halssköld och
undersida. Skalbaggen är beroende av död ved då
larvens utveckling sker i gamla barkfallna tallågor.
Raggbocken är utbredd i en stor del av landet men
är sällan vanlig förutom på Gotska Sandön. Raggbocken söker sig gärna till ljus vilket kan vara en bra
inventeringsmetod för vuxna skalbaggar.

Reliktbock

Nothorhina muricata

Storlek 7–13 mm, brun och smal. Reliktbockens
larver lever i grov levande solexponerad tallbark.
Då dessa tallar är en bristvara i skogen så har
reliktbocken kommit att bli allt mer sällsynt.
Den fullvuxna skalbaggen kan ses springa på
tallstammar under sommarens varmaste dagar.
Dock är den väldigt skygg och dessutom snabb,
så den är svår att upptäcka.
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Böcker om långhorningar
Nationalnyckeln – Skalbaggar: Långhorningar
(Bengt Ehnström & Martin Holmer, 2007).
Boken tar upp alla arter som finns i Sverige samt
hur man identifierar dem. Den enda heltäckande
boken om långhorningar som finns på svenska.
Longhorn beetles. Illustrated key to the
Cerambycidae and Vesperidae of Europe
(U. Bense, 1995).
En bestämningsbok till samtliga arter
långhorningar som förekommer i Europa.
Text på engelska och tyska.
Insektsgnag i bark och ved
(Bengt Ehnström & Rune Axelsson, 2002).
En heltäckande bok om de spår som insekter
lämnar efter sig i bark och ved, däribland majoriteten av de svenska långhorningarna.

Tips till långhornings
kryssare & -skådare

Longhorn beetles in Sweden – changes in distribution and abundance over the last two hundred
years (Anders Lindhe, Tobias Jeppsson & Bengt
Ehnström, 2010). En genomgång av historiska och
nutida fynd av samtliga långhorningar i Sverige,
här med fokus på förändringar i populations
dynamik över tid. Text på engelska.

• Flockblommiga vita blommor är ofta bra
att leta bockar i. Framförallt häggblommor. Häggen blommar på olika tider i
Sverige och kan blomma senare i Norrland än i södra Sverige.

Våra skalbaggar och hur man känner igen dem
(Carl H. Lindroth, 1993). En bra nybörjarbok som
tar upp knappt en tredjedel av Sveriges samtliga
skalbaggar, varav ca 60 långhorningar.

• Leta på upplagd färsk ved, stockar och
sly som ligger solexponerat i skog eller
vid skogskant. Sämre utdelning fås på ved
som ligger öppet ute på ängar.

Sälg – livets viktigaste frukost (Bengt Ehnström
& Martin Holmer, 2009). Behandlar många långhorningar (och andra insekter) knutna till sälg.
Asp – darrar min asp, myllrar min värld (Bengt Ehnström & Martin Holmer, 2012). Behandlar många
långhorningar (och andra insekter) knutna till asp.

Hemsidor om långhorningar
www.cerambycoidea.com/links.asp
Italiensk hemsida (på engelska) med länkar till andra hemsidor som behandlar
långhorningar på ett eller annat sätt.
www.cerambyx.uochb.cz
Tjeckisk hemsida med ett stort urval mycket fina fotografier på långhorningar.
www.colpolon.biol.uni.wroc.pl/cerambycidae.htm
Polsk hemsida som har med ett urval av de långhorningar som
förekommer i Sverige.
www.kerbtier.de
Tysk hemsida som har med många av de arter som förekommer i Sverige.

• Med en slaghåv kan man enklare söka
arter som gömmer/vilar sig bland blommor, gräs och blad.
• Bankning är en bra metod. Håll ett paraply (helst vitt) under grenar (både levande
och döda) och banka på dem med en
pinne. Sedan är det bara att leta efter
bockar som har släppt taget och ramlat
ner i paraplyet.
• En kikare är bra att använda när man letar
bockar på stammar och ved. Man kan på
avstånd söka av ett större område och
riskerar inte att skrämma dem för mycket
så de släpper taget.
• Har man en egen tomt så är rekommendationen att plantera olika flockblommiga
blommar på den samt att lägga upp färsk
ved i en trave som man sedan kan skåda
i lugn och ro.
• En del bockar är nattaktiva och dras till
ljus. Använd samma taktik som de som
letar efter nattfjärilar: en kvicksilverlampa och ett vitt lakan som man spänner
upp bredvid. Se också sidan 17.

Flera sätt att gynna långhorningar

D

et finns flera faktorer som påvergöras genom att man lägger grenar och ris i
kar långhorningarna i negativ
en hög, och därefter täcker dem med först ett
riktning. För låg andel död ved i
lager papp och sedan ännu ett lager grenar
skogsbruket, brytning av stubbar
och ris. Det övre lagret tas senare bort när
efter slutavverkning, uppläggning
det är dags för flisning och tillåts ligga kvar
av ved stockar och kvistar under sommari skogen. Det är oftast i detta övre solbelysta
halvåret för senare flisning och
lager som bockarna lägger sina
att man inte tillåter skogsbränTEXT: Tomas Kjelsson
ägg.
der i det moderna skogsbruket
FOTO: Magnus Bjelkefelt
Andra positiva åtgärder är
är bara några exempel som på
naturvårdsbränningar i lämpsikt missgynnar vedlevande insekter.
liga biotoper samt att högstubbar lämnas
Sammantaget kan de negativa faktorerna
kvar på hyggen efter avverkning. Har man
faktiskt medföra att en del arter kan slås
en trädgård hemma kan man själv enkelt
ut från den svenska faunan, men det finns
bidra till ökad biologisk mångfald genom att
ljusglimtar i mörkret.
lämna en del av tomten orörd och tillåta en
Nya forskarrön visar att om man gör på
del död ved att finnas kvar. Det gynnar inte
rätt sätt när man lägger upp material för
bara insekterna utan även flera fågelarter
flisning kan man minska risken för att vedlesom lever av insekterna.
vande insekter påverkas negativt. Detta kan
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De spektakulära långhorningarna

Tomas Kjelsson från Almunge i Uppland var mest intresserad av
fåglar, men nu har långhorningarna fångat hans öga och intresse.

Långhorningsskådaren

Tomas Kjelsson – långhorningsskådare.

Hundkäxbock Phytoecia cylindrica fotograferad av Tomas i Almunge 2013.

Hur började du skåda långhorningar?

Vilken är din favoritlokal?

Jag har varit fågelskådare i princip hela livet och intresserat
mig för natur och naturvård. När jag var ordförande i Upplands
Ornitologiska förening började vi samarbeta med projektet som
arbetar för att bevara vitryggig hackspett i Sverige. Någon
undrade vad dessa hackspettar åt. Eftersom jag inte kunde ge
ett direkt svar så frågade jag en entomolog som bland annat
nämnde långhorningar och deras larver. För att lära mig mer
införskaffade jag då nyutkomna Nationalnyckeln om långhorningar.
Där någonstans började mitt intresse att tillta, och särskilt när
jag insåg att det verkade vara en artgrupp som inte så många
var högintresserade av. Kryssa långhorningar? Vilken knasig
idé tyckte många då!
Jag samlar inte in några insekter utan fotograferar dem istället,
vilket är en utmaning i sig. Hittills har det blivit 69 långhorningsarter som jag har bilder på. De som jag bara har hyfsade bilder
på försöker jag leta upp igen för att fotografera bättre.

Min absoluta favoritlokal är en blandvedhög som ligger i en
kraftledningsgata öster om Almunge i Uppland. Där har jag kryssat ett flertal arter. Där läggs det upp ris, sly och stockar huller
om buller av olika trädslag vilket är perfekt för att locka till sig
långhorningar. Högen är tänkt för flisning till pelletsvärmare och
förnyas därför varje år vilket bara ger färsk ved.

Vad var det roligaste minnet från 2014?

Det var nog inte bara ett specifikt minne utan mer känslan att
långhorningar började bli intressanta även för andra. Bland annat
tack vare den nybörjande långhorningskryssaren David Andersson från Varberg. Han har också startat en Facebookgrupp för
långhorningsintresserade.
Det andra minnet var när jag och min fru Inger lyckades hitta
mindre frågeteckenbock Evodinus borealis i ett naturreservat i
Ångermanland. Vi hade tur att hitta en liten blommande rönn
mitt i reservatet och där satt det tre stycken. Hennes kommentar
var: ”Måste du skrika så mycket i ett naturreservat?”, när jag
jublade över upptäckten.

Vad är utmaningen med långhorningar?

Det finns många utmaningar. En del arter anses numera som
försvunna, som exempelvis blodbock Nivellia sanguinosa och grön
kulhalsbock Acmaeops smaragdulus. En del arter är bara natt
aktiva och en del arter finns bara i väldigt begränsade områden.
Dessutom måste man ta hänsyn till att en del arter inte finns
någon längre tid som utkläckta individer. Man måste vara på
rätt plats vid rätt tid. Ibland kan man bara konstatera att man
får försöka nästa år igen.
En annan utmaning är att stå och titta på olika ved-, stockoch rishögar. Jag klättrar inte omkring så mycket i veden, detta
för att undvika att skrämma långhorningarna. Mitt hjälpmedel
är min kikare som gör att jag kan scanna av veden på avstånd.
En del människor stannar förvånat upp och undrar vad jag håller
på med, då blir det en del förklarande kan man lugnt säga.
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Vad tror du om framtiden för långhorningsskådande?

Jag ser mycket ljust på framtiden. Tack vare det ökande intresset
som Facebookgruppen har skapat så kommer det att hittas fler
arter. Gruppen kan peppa varandra att leta på olika platser efter
olika arter samt ge snabba tips till andra skådare. Dessutom har
arterna numera fått svenska namn som gör att det är lättare för
allmänheten att ta till sig kunnandet.

Vilken drömart har du kvar att kry ssa?

Det finns flera drömarter, men nordlig blombock Lepturalia
nigripes, almblombock Pedostrangalia revestita och lindfläckbock
Chlorophorus herbstii vore inte så tokigt att få in på listan.
16

Långhorningsskådaren

En gårdslampa på en vägg blev för mig inkörsporten till en
fascinerande värld av nattfjärilar. En varm sommarkväll 2010 bestämde
jag mig för att titta närmare på de djur som satt på väggen och jag tog
fram en stege för att komma närmare.

Hitta nattfjärilar

M

Barrskogsnunna Lymantria monacha fotograferad i dagsljus efter att den tagits upp ur en ljusfälla.

ångfalden av färggranna spinsig ner. Många nattfjärilar är också ute
nare, nattflyn och mätare
efter fruktsafter och kan då lockas med
överraskade mig och jag flytett sött och jäst fruktbete.
tade ivrigt runt stegen på
Med en pannlampa kan man se hur
väggen för att kunna komma
nattfjärilarna rör sig i markerna och hur
åt att fotografera allt som satt där. Efter
de suger nektar från en blomma eller saften
detta tillfälle har jag många
ur ett ruttnande äpple. Men
gånger kunnat konstatera hur
TEXT & FOTO: Pål Axel Olsson
för att studera nattfjärilar
spännande det är att se vad
på allvar måste man locka
som kommer fram ur natten när det finns
fram dem ur mörkret, och det görs med
en lampa som lockar. Nattfjärilar navien kalljuslampa eller någon form av bete.
gerar med hjälp av månljuset och man
Här ska jag sammanfatta några metoder
tror att det är därför de lockas lampans
för att studera nattfjärilar, och framförallt
sken, för att sedan bli förvirrade och slå
berätta om ljusfällor.
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Hitta nattfjärilar

Fjärilar vid y tterlampa

Om man aldrig studerat nattfjärilar tidigare kan en lampa på ytterväggen vara
det lättaste sättet att komma igång. Det
som behövs är en lampa med kalljus, som
t ex aktiniskt lysrör, UV-lampa, blandljuslampa eller kvicksilverlampa. Lampor som
används inomhus är i stort sett helt utan
kalljus och lockar därför sällan nattfjärilar.
Själv använder jag en UV-lampa (15 W) på
altanen. Det är en s k ”discolampa” som
finns att köpa från många teknikföretag
och lampförsäljare. Den drar inte lika
många fjärilar som starkare lampor, men

Ett urval av lampor och fällor. På snöret hänger från vänster en 125W kvicksilverlampa (med
drossel under), 15W UV-lampa, 8W vitt fluorescerande lysrör, och en betesfälla. På golvet under
står en lampfälla med 6W aktiniskt lysrör och en LED-ljusfälla med ljuskällan framför.

är diskret och stör därför inte omgivningen.
Tätorter är vanligtvis kraftigt upplysta
av gatlyktor m m, och det kan då vara
svårt att locka fjärilar, framförallt under
vår och försommar. Därför kan det vara
bra att använda starkare ljus, men man bör
kontrollera att man inte stör någon i omgivningen. Från mitten av juli är åtminstone
min trädgård i Hässleholm en plats med
stora antal och många arter, och så håller
det sedan på under hela hösten. Under
sensommaren är det till exempel vanligt
med flera arter av bandflyn (se bild nedan),
och jag har nöjet att ofta ha den relativt
ovanliga arten rödbrunt bandfly Noctua

interjecta på besök, liksom den vackra
brunsprötade skymningssvärmaren Hyles
gallii. Numera ber jag också grannarna
spara benveden som står vid tomtgränsen
eftersom jag vet att benvedsmätaren Ligdia
adustata, som dyker upp på altanen, lever
av den. Misströsta alltså inte om det är ont
om fjärilar i trädgården tidigt på säsongen,
det blir ofta bättre efterhand.
Det är en spännande sysselsättning att
studera nattfjärilar på hemmaplan, och
avkopplande att gå ut till lampan på kvällen för att se vad som dykt upp. Kanske
finns det en överraskning där! I de flesta
fall finns det dock många fler arter att se
bara man beger sig några kilometer utanför
tätorten.

Lampfällor

Allmänt bandfly Noctua pronuba, en
av trädgårdens vanligaste arter.

Det traditionella sättet att studera nattfjärilar är att spänna upp ett lakan och
framför det hänga upp en kvicksilverlampa
som drivs av ett portabelt elaggregat eller
med fast el om det finns tillgängligt. Det är
fascinerande att sitta på plats under natten
och se när olika arter kommer till lampan.
Men med någon typ av ljusfälla behöver
man inte sitta uppe och vänta, utan kan
vittja fällan vid senare tillfälle. Fällor med
svagare lampor kan drivas med batterier
och de är enkla att hantera och relativt
lätta att bära. De lockar inte lika många
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Äggkartonger i ljusfällan gör att fjärilarna som
hamnar där snabbt lugnar ner sig och sätter sig i vila.

fjärilar som starka lampor, men å andra
sidan kan man använda flera lampor under
en natt och placera dem på olika platser. En
fälla med batteri kostar drygt tusen kronor.
Ljuskällan kan vara ett aktiniskt lysrör,
placerat ovanför en tratt som leder ner i en
metallåda. Den här typen av relativt svaga
lampor fungerar dåligt i öppna miljöer om
det är en natt med månljus eftersom det
konkurrerar med lampans ljus. De fungerar
däremot utmärkt i skog, och om man vill
ha arter från öppna miljöer kan det vara
en fördel att sätta fällan i brynet mot en
skog. Just skogsbryn är rika miljöer och
kan ge många arter under varma och mulna
nätter.
Nyligen har LED-fällor lanserats. De
är relativt dyra, men har fördelen att de
kan drivas på AA-batterier, och vikten
blir därmed mycket låg. En nätbur gör
att fällan har minimal vikt och med lätthet kan packas ihop. Jag använder själv
en sådan fälla som behöver 8 AA-batterier
för en natt. Den är utmärkt att ha med
sig på resa. Jag kan dock konstatera att
de sällan lockar lika många fjärilar som
mina lampfällor med 6 W aktiniska lysrör.
Det finns även fällor för 125 W-lampor
men de kräver som regel fast el eller
aggregat för att kunna fungera en hel
natt. Generellt så drar starkare lampor
fler fjärilar, men många andra faktorer

bidrar till att det kommer många arter.
Rika och omväxlande habitat, samt varma
och mulna nätter är minst lika viktigt.

Hur placerar man lampfällor och
undersöker vad de fångat in?

Hur man placerar en lampfälla har mycket
stor betydelse för resultatet. Har man mer
än en kan man själv prova och jämföra
olika platser och placeringar. Min erfaren
het är att ett väldigt bra alternativ är att
sätta fällan i en glänta i ett bryn. På så
sätt kan lampan lysa både in mot skogen
och ut mot den öppna marken. Nere i lådan
är det bra att ha 4–5 äggkartonger (6-pack)
som gör att fjärilarna som hamnar där
snabbt lugnar ner sig och sätter sig i vila.
Äggkartongerna underlättar också vid
undersökning och fotografering eftersom det är lätt
att lyfta upp dem ur fällan.
Man sätter ut fällan/
fällorna på kvällen och
undersöker dem på morgonen. Det är bäst att
placera en fälla så att den
inte får sol på sig på morgonen, annars måste man vara
uppe väldigt tidigt eftersom
lådan blir varm när solen lyser på den och
fjärilarna då kan börja fladdra omkring
och hitta ut. Man bör dock tänka på att
lampfällor (som man lämnat över natten)
fungerar bäst för nattflyn, spinnare och

svärmare och att mätare ofta kan fladdra
iväg när man öppnar lådan. Det gäller
att vara väldigt försiktig och inte stöta
till lådan. Normalt sett finns även en del
mikrofjärilar i fällan. Vill man studera
mikrofjärilar kan det löna sig att sitta
på pass vid lampan/fällan. Jag har ofta
sett mikrofjärilar komma till min lampa
på kvällen, för att sedan vara försvunna
dagen efter.
Det är lämpligt att prata med mark
ägare/förvaltare innan man placerar ut
fällor i naturen. Det är också bra att ha
en lapp på fällan som talar om vad det är
för något, syfte, samt kontaktuppgifter.

Bete

Söta, fruktiga och jästa blandningar kan
användas som bete för att
locka framförallt nattflyn
under sensommaren och
hösten. Det enklaste sättet
att blanda ett bete är att
ta rödvin och mätta det
med socker. Det finns en
mängd varianter av bete
och många verkar ha sin
egen favorit. Det är vanligt
att man mixar i fikon, äpple
eller banan, och att man tillsätter jäst
och en skvätt ättika.
Ett effektivt sätt är att stryka ut betet
på en trädstam eller trästolpe för att sedan
studera vad som dyker upp. Man kan

En ljusfälla (6W aktiniskt lysrör) placerad i en glänta i skogsmark.

Yrfän 1 · 2015

19

Hitta nattfjärilar

Hemsidor med lampor,
fällor & andra tillbehör
www.angleps.com
www.entosphinx.cz
www.wildcareshop.com
www.stationlinne.se/butik
www.viestipaino.fi/bait-trap
www.watdon.co.uk

också doppa rep eller tygremsor i lösningen
och hänga dem exponerat i trädgården eller
ute i naturen. Arter som dras till bete är
oftast aktiva första halvan av natten då
man kan studera vad som dyker upp med
hjälp av en pann- eller ficklampa. Det kan
också vara bra att använda fällor med bete.
De är lätta att hänga ut och man kan
kolla dem dagligen. En sak man bör vara
beredd på är att getingar kan lockas till
fällan och om man inte vittjar den tidigt
på morgonen finns det risk att de dödar
och äter upp någon fjäril.

Fördelar med fällor

Främsta fördelen med fällor jämfört med
att bevaka en lampa eller ett bete är att
man sparar tid och kan sova på natten. En
annan fördel är att de lämpar sig utmärkt
för fotografering av nattfjärilar. De flesta
flyn, spinnare och svärmare är enkla att
hantera när de suttit stilla i fällan eftersom det tar ett tag för dem att värma upp
vingarna. Vissa spelar till och med döda.
Man kan relativt enkelt placera ut dem på
lämpligt underlag för en bra bild. Fördelen
är då också att man kan ta bilder i dagsljus
utan lampa eller blixt. Bäst brukar det fungera att fotografera dem i skugga. Färgerna
blir mer rättvisande och man slipper blänk
vilket är avgörande för att det skall gå att
artbestämma fotograferade exemplar.
Fällor lämpar sig också utmärkt för
metodiska undersökningar. De står ute
under hela natten, och det är enkelt att
räkna vad som finns i dem på morgonen.
Det är väldigt intressant att till exempel
föra statistik över vad som fångas under
årets skiftningar, och även att jämföra
olika år. Sådana undersökningar kan man
mycket väl göra på den egna tomten och de
har stor betydelse för forskningen om de till
exempel görs tillgängliga på Artportalen.
Och sist, men inte minst: Det är ju så
fruktansvärt spännande att öppna lådan
på morgonen för att se vad som finns i
den!

Småkrypsintresset i Sverige har ökat – och det gäller inte minst en av våra
mest kontroversiella djurgrupper. Spindlar upplevs ofta som både fascinerande
och skrämmande, men den som tar sig tid att utmana eventuella rädslor och
seglivade myter träder snabbt in i en intressant del av småkrypsvärlden.

Spindlar på näthinnan

N

är jag för en del år sedan disputerade ställde min opponent
frågan: ”Varför ska man titta
på spindlar?” och besvarade den
genast själv med ”för att de är
estetiskt oemotståndliga!”. Och visst är
spindlar vackra! Ofta får jag intrycket att
svenska spindlar uppfattas som en utseendemässigt tråkig och färglös djurgrupp,
där mer färgglada djur genast misstas för
TEXT & FOTO: Kajsa

Mellbrand

främmande (potentiellt farliga) arter som
kommit hit från utlandet. Men det finns
gott om färg och vackra teckningar även
hos vår inhemska spindelfauna!

En framgångsrik djurgrupp

Getingspindel Argiope bruennichi är ett nyare tillskott till den svenska faunan där honorna
lätt känns igen på sin getingrandiga teckning. Arten är på spridning norrut och trivs på soliga,
vindskyddade platser där den gör ett stort hjulnät med ett karakteristiskt sicksackband i.
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Spindlarna som djurgrupp är otroligt framgångsrika. De har funnits i nästan 400
miljoner år och har anpassat sig till nästan
alla slags landmiljöer – från öknar till
våtmarker, från tundra till regnskog, från
odlade fält till urskog, från våra hem till
Himalayas bergstoppar. De har utvecklat
en stor variation i utseende, beteende och
levnadsstrategier och är bland de vanlig
aste rovdjuren i snart sagt alla världens
landekosystem.
I världen finns det just nu över 45 000
beskrivna spindelarter, även om det egentliga artantalet tros vara mycket större. I
Sverige har vi ca 730 arter, vilket kanske
är lite globalt sett men stort nog för att
erbjuda en utmaning för den som vill börja
utforska gruppen. Svenska spindlar är i
många fall dåligt eftersökta och rapport
erade, vilket innebär att det finns goda
möjligheter att göra fynd av nya arter
både på regional och nationell nivå, och
fler rapporterade fynd även av vanliga

Länkar till spindlarna
Spindelnätet
www.facebook.com/groups/411352222330158
Edderkopkrogen
www.edderkopper.net
Artportalen
www.artportalen.se

Äggspindel Enoplognatha ovata är en vanlig svensk klotspindel som är ganska variabel i färg. Individer
som liksom den här har mycket rött i teckningen ser ut som en exotisk regnskogsspindel.

arter är viktiga för att öka kunskapen
om gruppen.
Spindlarna är också en grupp där det
finns gott om intressanta beteenden som
är lätta att observera. Gå till exempel
ut och titta när en hjulspindel väver sitt
nät sent en sommarkväll, eller leta efter
blomkrabbspindlar Misumena vatia lurpassande i blommor i samma färg som de
själva (eftersom arten kan skifta färg för
att matcha blomman). En solig sommardag
kan man få se en hoppspindelhane Salti
cidae dansa för en hona på en klippa eller
trävägg, eller en presentspindelhane Pisaura
mirabilis överräcka ett byte inslaget i silke
till sin tilltänkta.
Ungomvårdnad är inte så vanligt i spindelvärlden, men den uppmärksamme kan
få se en vargspindelhona Lycosidae med
alla sina ungar sittande på ryggen, eller
en kärrspindelhona Dolomedes fimbriatus
som vaktar sina ungar i en barnkammare
av silke.

”Spindelnätet”

Att småkrypsintresset i landet ökar framgår bland annat av populariteten hos
nyutgiven artbestämningslitteratur (som
Nationalnyckeln och fältanpassade bestämningsböcker), engagemang i projekt med
koppling till arter och artinventeringar,
och ett stigande antal Facebookgrupper
om småkryp. Spindlarna är inget undantag, trots att artprojekt och ny lättanvänd

svensk bestämningslitteratur ännu lyser
med sin frånvaro.
Förra året startade jag Facebookgruppen Spindelnätet om svenska spindlar och
andra spindeldjur. Nu ett år och några
månader senare närmar sig medlemsantalet 1 000 och aktiviteten i gruppen är
mycket hög. De ökade möjligheterna att
utbyta kunskap och utöva intresse för småkryp på Internet bidrar även till att öka
kunskapen i stort. Under den tid Spindelnätet funnits har flera landskapsfynd och
några nya fynd för landet gjorts
av gruppens medlemmar. Två
av fynden finns att läsa om
på sidan 4.
Förhoppningsvis leder
grupper som denna till att
fler vågar rapportera spindlar på Artportalen, till ökade
kunskaper genom diskussioner
runt artbestämningar och
till säkrare bestämningar
bakom rapporterade fynd
tack vare möjligheten att få
artbestämningshjälp.
I Norge, där man sedan länge har ett
aktivt Internetforum om spindlar som heter
Edderkopkrogen, har samarbetet mellan artexperter och spindelintresserade lett till att
så många som 64 nya arter för landet upptäckts på senare år (totalt artantal 2014 var
624). Edderkopkrogens medlemmar organiserar bl a gemensamma exkursioner för att
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Hos hoppspindlar sker uppvaktningen visuellt,
därför är de ofta vackert tecknade. Här är en
svärdhoppspindel Pellenes tripunctatus.

leta arter, något vi bara precis börjat göra
i Spindelnätet – men fler sådana aktiviteter
kommer att äga rum framöver.
Intressant är att det bland Spindelnätets
medlemmar också finns ett antal spindelfobiker, som känner att gruppen ger dem
hjälp att arbeta med sin fobi. Genom gruppen konfronteras de med bilder på spindlar
så gott som dagligen, och genom att få svar
på egna frågor och läsa andras kan de lite
i taget omvandla sin rädsla till intresse. Vi
planerar för närvarande en träff för några
av våra spindelrädda grupp
medlemmar där de under
kontrollerade former kan få
titta på spindlar.

Mer om spindlar

Kombinationen av ökande
intresse och snabbare sätt
att kommunicera kunskap
är viktig för det redan
pågående kunskapslyftet
hos landets spindelintresserade. Observationer och
rapportering av spindlar ökar
därmed vilket ökar kunskapen om vår
spindelfaunas utbrednings- och spridningsmönster. Spindlar och andra spindeldjur
kommer i framtiden att ha sin givna plats
här i Yrfän, och i egenskap av ”spindel
redaktör” tror och hoppas jag att det blir
mycket intressant att läsa om dessa djur
framöver! 

Smarttelefonerna har det mesta man behöver för att i fält bestämma arter och rapportera fynd. Med
fler svenska appar kan smarttelefonen bli ett mycket användbart verktyg för insektsfantasten.

Med en ”powerbank” finns alltid lite
extra strömförsörjning.

Att släpa med sig sina praktverk av artbestämningslitteratur ut i fält
är tungt och de kan lätt bli förstörda. Men i smarttelefonen får nästan
allt plats – det gäller bara att hitta rätt appar och tillbehör.

Smarttelefonen i fält

D

e mångsidiga smarttelefonerna
en enhet som kombinerar positionering mot
har snabbt blivit var mans
satelliter med pejling i GSM-nätet. Tekegendom och för många en kär
niken kallas A-GPS. Denna ger en snabb
ägodel. Telefonen är faktiskt
positionering som oftast är förvånansvärt
också ett mycket bra multiexakt. Man kan också använda dedikeverktyg att ha med sig
rade GPS-enheter med
ut i naturen. Iphone,
TEXT & FOTO: Thomas Harry
högre precision men
Androidtelefon eller
oftast räcker telefonens
annan enhet innehåller alla en massa
GPS utmärkt för ”amatörbehov”. Det är
verktyg i liten förpackning och några av
snarare om man är ute efter en riktigt
dem är särskilt användbara för oss småväder- och stöttålig enhet som man väljer
krypsintresserade.
bort telefonen. En annan anledning kan
vara att man vill kunna använda vanliga
GPS
laddningsbara batterier.
De flesta smarttelefoner och pekplattor
För oss som vill komma ihåg platsen för
innehåller idag en GPS. Det brukar vara
ett insektsfynd är det värdefullt att kunna
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spara sin position. I en del telefoner följer
det med en app som man kan använda
för detta. Jag kan dock rekommendera dig
att skaffa appen Mina observationer från
Biofolk. Den kostar bara 9 kr och finns
både för Android och iOS. Med Mina observationer kan du direkt spara observationer
i din telefon via ett formulär. Observationerna kan sedan skickas som en CSV-fil
via e-post för att sedan öppnas i t ex Excel.
Appen är tänkt att underlätta rapportering
till Artportalen men kan användas i vilket
syfte man vill. Mina observationer har fler
finesser, som ljudinspelning och att bifoga
bilder. En annan sak som är bra med appen
är att man kan spara favoritlokaler samt

hämta väderdata. Det som är lite krångligt
är att fälten är många och att man får fylla
i de flesta manuellt. Fler rullgardinsmenyer
skulle vara bra samt att också kunna välja
vilket koordinatsystem som ska användas
(WGS84 är standard) hade varit önskvärt.

Kamera i mobilen

Har du märkt att din telefon verkar veta
var dina bilder är tagna? Smarttelefoner
brukar automatiskt ”geotagga” de bilder
man tar. Det innebär att telefonen skriver in din position i bildens s k EXIFinformation. Det kan vi utnyttja om vi
vill dokumentera en småkrypsobservation.
Ta en bild på platsen eller insekten och
vips har du både information om miljö och
plats sparade. Kanske får du också med
värdväxt eller substrat på bilden, vilket
kan ge värdefulla ledtrådar om artbestämning när du sen sitter hemma i lugn och
ro med bestämningsnyckel och eventuell
flora. Mobilkamerorna håller idag så hög
kvalitet att du nästan kan ta makrobilder med dem. Om du har sådan tur att
insekten sitter still vill säga! Testa att gå
ut en tidig morgon då det ännu är kyligt.
Då är insekterna inte så rörliga och du
kan lättare få skarpa bilder. Använd gärna
stativ! T ex Grizzly pod har hållare för ett
flertal telefonmodeller.

Strömförsörjning

Strömförsörjningen kan vara ett problem.
En smarttelefon kan snabbt ladda ur batteriet om man har skärmen på länge. Ett väldigt bra tillbehör är en s k ”powerbank”(ett
alternativt reservbatteri). De finns med

Appen Moths & Butterflies of Britain &
Ireland täcker in hela 2 147 arter.

Appar för fältstudier
App

Pris

Mina observationer
OruxMaps
CityMaps2Go Std/Pro
Svenska insekter
Bastardsvärmare
Fjärilar
Moths & Butterflies of Britain & Ireland
Dragonflies & damselflies of Britain & Ireland
Bumblebees of Britain & Ireland, Std/Pro
Audubon society’s Butterflies

olika kapacitet men ett batteri som är på
5 200 mAh klarar att ladda en iPhone ett
par gånger. En powerbank kostar från ett
par hundra kronor och uppåt.

Appar

Oavsett om man har en iOS- eller Androidtelefon så finns det en del appar att välja
på. Här tipsar jag om några favoriter.
Kartappar är mycket användbara.
Google maps brukar följa med i telefonen
och räcker för de flestas behov. En hake
med Internetkartor är dock att man behöver bra mobiltäckning och tillräcklig pott
för datatrafik. En lösning är då appar som
kan spara kartorna på enheten. Perfekt
innan man åker utomlands! Oruxmaps eller
Ulmons CityMaps2Go är bra appar för detta.
Det finns faktiskt också ett lite hemligt
sätt att spara kartor i Google maps. Om
du skriver ”ok maps” i sökrutan får du
möjlighet att spara ditt kartutsnitt!
Bra insektsappar är det annars tyvärr

Appen Svenska insekter låter dig nyckla
alla svenska insektsgrupper.
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9 kr
Gratis
0/49 kr
39 kr
Gratis
Gratis
199 kr
129 kr
19/129 kr
35 kr

Operativsystem
iOS, Android
Android
iOS, Android
iOS, Android
iOS, Android
iOS, Android
iOS
iOS
iOS
iOS, Android

relativt ont om. Mest finns det för den
fjärilsintresserade. Fjärilar passar bra
för appformatet eftersom de ofta går att
artbestämma från bilder. Svenska insekts
appar är ännu ovanligare, men det finns
ett mycket trevligt undantag! Med Svenska
insekter från Biofolk kan man identifiera
insekter från alla ordningar. Man kan
inte bestämma dem till art, men via en
pedagogisk nyckel kan man komma fram
till vilken ordning eller familj de tillhör.
Väldigt bra för nybörjaren eller om man
vill lära sig mer om andra grupper. Appen
innehåller även en allmän introduktionsdel
om insekter. Enligt utvecklaren kommer
appen att byggas ut löpande med fler och
mer ingående nycklar och mer information.
Artdatabankens app Bastardsvärmare
är gratis. Med den kan man bestämma
alla Sveriges sju arter av bastardsvärmare.
Fjärilar från Jordbruksverket visar 17 dagfjärilar som lever i odlingslandskapet och
innehåller även tips om vad man kan göra
för att gynna dem.
Om man kan tänka sig engelskspråkiga
appar blir utbudet betydligt bredare.
Natureguides har en hel serie insektsappar.
Tyvärr finns de bara för iOS. Moths &
Butterflies of Britain & Ireland täcker hela
2 147 arter av dag- och nattfjärilar. Klart
användbar även för svenska förhållanden!
För trollsländor finns Dragonflies & damsel
flies of Britain & Ireland som behandlar alla
46 arter som uppträder i området. Bumblebees of Britain & Ireland Pro täcker alla 23
funna arter av humlor på Brittiska öarna.
Om man ska till Nordamerika är Audubon society’s Butterflies bra och trevlig. Den
täcker 627 nordamerikanska arter.
Detta är bara ett axplock av vad som
finns. Ut och leta på nätet, och tipsa gärna
redaktionen om dina fynd!

Resereportaget

Det finns djur som beskrivs i sagorna, djur som man
inte vet om de finns på riktigt – fabeldjuren. Björn Holm
begav sig till Kirgizistan för att hitta de fjärilar som
beskrivits i litteraturen, men som få verkligen sett.

Fabeldjuren
i Pamir

Landskapet vid Tengizbai var dramatiskt. Här flög fabeldjuret Colias christophi.
Yrfän 1 · 2015
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Zygaena tamara i Aram-Kungei. Foto: Björn Holm.

P

amir är ett stort bergslandskap
som sagodjur, likt enhörningar, kentaurer
i Centralasien, på norrsidan av
och pegaser. Därav benämningen fabeldjur
Himalaya. Namnet klingar sägenpå de åtråvärdaste arterna, främst inom
omspunnet eftersom den mångsläktena Parnassius och Colias. På svenska
tusenåriga Sidenvägen mellan
kallas de apollofjärilar och höfjärilar, men
Samarkand och Kina, passerar Pamir.
de saknar som regel svenska artnamn.
Området, som även kallas ”världens tak”,
Så när som på Sidenvägen får man säga
sträcker sig från Afghanistan
att detta område i alla avsegenom Tadzjikistan och in i
TEXT: Björn Holm
enden ligger bortom allfarväKirgizistan. Det består av
FOTO: Alexander Gieselsson
garna. Kirgizistan har kallats
högplatåer och bergsmassiv
Asiens Schweiz på grund av
med flera toppar över 7 000 meter, vilket
sin höglänthet. Mer än halva landet ligger
är något högre än Anderna och nästan
över 2 500 meter och högsta toppen, Pobedy,
dubbelt så högt som europeiska Alperna.
når imponerande 7 439 meter. Några vidare
Östligast av stan-länderna ligger det
banker har man dock inte, då landet är
lilla bergslandet Kirgizistan inklämt mellan
mycket fattigt, men väl en rikedom av
Tadzjikistan, Uzbekistan och Kazakstan
fjärilar.
vid gränsen till Kina. Det är på grund
Pamir har varit målet för entomoloav geopolitiska konflikter för närvarande
giska expeditioner i 150 år, med pionjärer
det enda landet i vilket man säkert kan
som Alexei Fedchenko, Grigorij Grumbesöka Pamir. Dit begav vi oss, ett gäng
Grshimailo, Sergei Alphéraky och Otto
glada entomologer bestående av Anders
Staudinger. Den senare beskrev omkring
Brattström, Alexander Giselsson och
35 nya dagfjärilsarter mellan 1886 och 1901.
undertecknad, för att titta närmare på vad
Även de senaste årtiondena har utforssom kunde erbjudas av insekter. Den berykkandet kunnat fortskrida så att Kirgitade fjärilsfaunan ter sig för oss närmast
zistan nu är det bäst undersökta av de
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centralasiatiska länderna. Detta beror på
den artrika fjärilsfaunan och den vackra,
varierande naturen som attraherar både
amatörer och professionella entomologer.
Landet är litet, avstånden behändiga och
den relativa säkerhet som rått de senaste
årtiondena har haft stor betydelse.
Resultatet är 37 nya dagfjärilsarter upptäckta sedan 1990, varav 17 sedan år 2000.
De flesta av dessa nya arter är beskrivna
av Sergei Churkin och Alexander Zhdanko.
Roligt för en svensk att konstatera är att
vår egen Linné gör sig påmind med inte
mindre än 37 namngivna palearktiska arter
i landet, med för oss gamla bekantingar
som apollo- och mnemosynefjäril. Totalt
finns omkring 310 arter dagfjärilar i Kirgizistan.

Med bil mot Pamir

En lockelse för svår att motstå tänkte vi,
så när vi hittat en kontakt i landet var vi
inte sena att slå till på en resa. Ciceron var
Mr Sergei Toropov, entomolog och författare av bokbandet The butterflies of Dzungar,
Tien Shan, Alai and Eastern Pamir. Valet

av flygbolag föll på Aeroflot som skötte
sig utmärkt inklusive mellanlandningen i
Moskva. Alternativet Turkish Airlines, som
vi provat senare, är också till belåtenhet. De
flyger en annan rutt via Istanbul.
Det var två timmars flygtid till Moskva
och därefter fyra till Kirgizistans huvudstad Bisjkek. Där möttes vi av Mr Toropovs märkligt bakfylledoftande kumpan,
Mr Voronin samt kocken Lena och tolken
Olga som skulle bistå oss på färden. Även
chauffören med tillhörande terrängfordon
av märket UAZ, modell äldre, från Röda
arméns glansdagar slöt upp. Han bar ett
namn svåruttalat till och med på ryska i stil
med Zhourah varför han raskt döptes om
till Göran, vilket han inte hade något emot.
Görans bil hade vev istället för startmotor och saknade även AC, radio, katalysator, helljus, säkerhetsbälten och back.
Men det visade sig gå bra ändå. Vi avstod
från petiga frågor kring hur bromsarna
var beskaffade. Denna rishög på fyra hjul
hade nämligen goda terrängegenskaper,
något vi skulle dra nytta av i samband
med passager över strida strömmar, sten
iga serpentinvägar och sumpiga kärr. Efter
att ha överlämnat och omsorgsfullt räknat
igenom våra buntar med eurosedlar följde
så proviantering varvid två veckors förråd
av mat och bensin surrades fast på taket.
Sedan bar det av söderut i riktning mot
Pamir.

Det var kanske inte precis någon VIP-taxi som mötte upp på flygplatsen i Bisjkek. Dock icke utan vev!
Björn Holm och Alexander Giselsson packar in bagage. Foto: Anders Brattström.

Den första riktigt höga passagen var
Tuya Ashu-passet på 3 586 meter. Där
snöade det, så Göran fick tejpa igen
fönstren med bred transparent tejp för att
hindra vatten från att tränga in i kupén. En
lätt jet-lag tog ut sin rätt och efter några
timmars dåsande i bilen nådde vi Toktogulreservoaren där Narynfloden däms upp av
ett enormt vattenkraftverk. Det intensivt
turkosblå vattnet kontrasterade mot de
ökentorra solstekta bergssidorna. På kvällen campade vi vid en flod och resans första
fjäril blev en av Alphéraky beskriven art,

Alexander Giselsson, Björn Holm och Anders Brattström redo att lämna baslägret i Aram-Kungei.
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nämligen nätfjärilen Melitaea sibina. Inte
supermärkvärdig men inte desto mindre
en start.

Dramatiska bergslandskap

Vårt primära fokus för resan låg annars
alltså på släktena Parnassius och Colias.
Det finns ett drygt 40-tal arter Parnassius i
världen varav 17 flyger i Kirgizistan. Ytterligare två finns på den Tadzjikiska sidan
av Pamir. Många av dem är sällsynta och
svåra att hitta. Lägg därtill att de flyger
på hög altitud på svårtillgängliga platser.
Tretton arter Colias finns i Kirgizistan. Vår
resas mål var bland annat att finna fabeldjuren Parnassius jacquemonti, P. simonius,
P. tianschanicus, P. staudingeri samt Colias
christophi, C. romanovi, C. cocandica, C.
regia och C. alpherakyi. Vi närde också en
dröm om att finna Parnassius charltonius,
men den visade sig bara flyga vartannat år
på grund av tvåårig larvutveckling. Och
vartannat år var det inte, blev vi varse.
Turen gick, efter ännu en övernattning,
vidare mot Osj som är Kirgizistans näst
största stad och Centralasiens äldsta. Den
är minst 3 000 år gammal och utgjorde
redan på 700-talet en viktig handelsplats
vid Sidenvägen. Vi stannade till för en
picknick i utkanten av staden och hittade
där några Colias erate, höggul höfjäril, som
även finns i sydöstra Europa. Osj ligger i
den bördiga Ferganadalen på 1 000 meters
höjd. Dalen har ett varmt klimat med sparsam nederbörd men konstbevattnas från
Naryn-floden. I dikena längs vägarna och
i små rännor på fälten forsade kristallklart
fjällvatten i strida strömmar. Temperaturen

Lokalen för Parnassius simonius, P. staudingeri, P. actius och den endemiska
Paralasa nero var mycket karg. Aram-Kungei, 4 050 meter över havet.

var här 40 grader så det gällde att hålla sig
i skuggan av de trädalléer som planterats
utmed vägarna och mellan gärdena.
Efter Osj körde vi upp mot Alaibergen
och det verkliga Pamir. Bergslandskapet
blev allt mer dramatiskt. Det är glesbefolkade områden, men man ser ändå människor på bergssluttningarna som bor där
på sommarhalvåret i en sorts hyddor som
kallas för jurtor. De ägnar sig åt boskapsskötsel med getter och kor och tillverkar
mejeriprodukter. Lite som en fäbod, men
mer nomadiskt. Jurtan som fenomen fördes
2014 upp på UNESCOs världsarvslista
som ett stycke omistlig kulturhistoria för
mänskligheten.
Vid Taldykpasset på 3 600 meter gjorde
vi halt för att sträcka på benen och insupa
den tunna men friska bergsluften. Håvarna

togs också fram, för vi såg något som
flög och så hade resans första Parnassius
tagits – en P. staudingeri. Glädjen var stor
i gruppen, men nu gällde det att hinna
till den första mållokalen, Kyzyl-Eshme,
innan solnedgången. Görans bil gjorde
max 70 kilometer i timmen på raksträckorna, begränsad av vibrationerna från de
skeva hjulen. Trots de långa körpassen
tillbringade Göran nästan lika mycket tid
under bilen som i den. Första gången han
kröp fram ur underredet frågade vi ängsligt
guiden ”is it fixed?”, men sedan förstod vi
att det var en livsstil.

Ky zy l-Eshme

Peak Lenin, en topp på 7 134 meter, passerades på färden genom Alaidalen. KyzylEshme nådde vi strax innan solen gick ned

Colias cocandica är uppkallad efter den
uzbekiska staden Kokand. Här fotograferad
i Aram-Kungei. Foto: Anders Brattström.

bakom bergstopparna och hann nätt och
jämnt få in tungviktaren Colias alpherakyi
i ett unikt exemplar för resan.
Vi slog läger i en liten dal på 3 000
meters höjd. Omgiven av branta klippor,
med en porlande bäck i mitten och med
marken täckt av praktfulla orkidéer gjorde
den ett paradisiskt intryck. Det måste även
fjärilarna ha tyckt för nästa dag säkrades även några exemplar av Parnassius
tianschanicus, Colias romanovi och C. alta
för eftervärlden, tillika en mängd andra
arter dagfjärilar. Som om inte det var nog
vidtog sedan en vandring på 3 900 meters
höjd en dryga mil bort till Tengizbaipasset
där fabeldjuret Colias christophi väntade
på att bli funnet. Efter övernattning återkom en sliten men triumferande grupp till
baslägret. Måltiderna intogs i det stora
kökstältet och var mycket smakliga. Hur
kocken Lena klarade av att trolla fram dem
slutade vi aldrig förundras över.

Aram-Kungei

Vid vägkanten på färden mot Pamir kunde man finna
intressanta fjärilar vid varje stopp. Här Melanargia
parce, en schackbrädesfjäril. Foto: Björn Holm.

Parnassius tianschanicus gillade att suga mineraler
från fuktig jord. Kyzyl-Eshme. Foto: Björn Holm.
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Nästa anhalt och slutmål för expeditionen
var lokalen i Aram-Kungei vid gränsen
till Tadzjikistan. Aram-Kunguei låg bara
tre mil söderut fågelvägen, men vi var
tvungna att passera både en militärbas
inklusive pappersbyråkrati, en sank lerslätt
där vi höll på att bli fast i gyttjan och en
skummande flod. Jag vet inte vad som var
värst, men floden var i alla fall farligast.
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Fabeldjur från Pamir och Kirgizistan. 1. Parnassius tianschanicus ♂ 2. P. actius ♂ 3. P. jacquemonti ♀ 4. P. staudingeri ♂ 5. P. simonius ♀ 6. P. delphius ♂
7. P. patricius ♀ 8. P. maximinus ♀ 9. P. mnemosyne ♂ 10. P. boedromius ♂ 11. Colias eogene ♂/♀ 12. C. staudingeri ♂/♀ 13. C. thisoa ♂/♀ 14. C. alta ♂/♀ 15. C. erate ♂/♀
16. C. romanovi ♂/♀ 17. C. christophi ♂/♀ 18. C. cocandica ♂/♀ 19. C. regia ♂ 20. C. alpherakyi ♂ 21. C. draconis ♂ 22. C. wiskotti ♂. Foto: Björn Holm.

Lerslätten bjöd på Colias romanovi, C. alta
och C. erate vilket var ett försonande drag
och på det hela taget fick man säga att det
var mödan värt med tanke på den individoch artrikedom som Aram-Kungei hyste.
Vi slog läger på 3 400 meters höjd och
hade stor lycka med att finna några av
målarterna, förutom just Parnassius charl
tonius som nesligt lyste med sin tvååriga
frånvaro. Nästa gång, då! Men med nio
arter Colias och fem Parnassius var vi
ändå mer än nöjda. Anders egentillverkade
spännbrädesschatull fylldes till brädden
under de kalla nätterna när vi satt och
preparerade i skenet från pannlamporna.
Varje dag arbetade vi oss upp till 4 000
metersnivån för att hitta rariteterna vilket
tog sin tid i den tunna luften. En förmiddag när vi kom upp till platsen för
Parnassius simonius var lokalen täckt av
snö. Så det var bara att klättra ned igen.
Den natten hade det varit frost, men om
dagarna var det 15–20 grader varmt på

3 400 meters höjd. Breddgraden är samma
som för Madrid så det gällde att se upp
med UV-strålningen.
Aram-Kungei ägde likt Kyzyl-Eshme en
svårbeskrivlig skönhet. Bergen hade sidor
av färggranna lerskiffer som skiftade i purpurrött, grönt och guldockra. Stora delar
var snöbeklädda. Dessutom fanns där en
rik blomsterprakt med edelweiss och märkliga sorter av gräslök, rabarber, förgätmigej
och ett antal olika sorters nunneörter som
var värdväxter åt flertalet Parnassius-arter.

Issy k-Kul – en het sjö

Efter fyra dagar var vi nöjda och belåtna
med fjärilsskörden i Pamir och började
tänka i lite andra banor. Att åka till IssykKul och bada kändes som rätt beslut, så vi
styrde alltså kosan norrut mot den stora
sjön. Belägen på 1 600 meters höjd och med
sina 18 gånger 6 mil är den världens näst
största fjällsjö efter Titicaca. Badlusten
tilltog när vi närmade oss det kristallklara
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vattnet som höll en behaglig temperatur
på 25 grader. På vintern kan det bli nedåt
40 minusgrader i området men Issyk-Kul,
som betyder ”het sjö” på kirgiziska, fryser
ändå aldrig eftersom den värms upp av
heta källor. Källvattnet kan man även bada
i direkt vilket vi också provade på i ett
primitivt spa.
Resan började lida mot sitt slut och
fullastade av intryck och fjärilar anträdde
vi färden tillbaka mot Bisjkek. Man får
säga att Pamir och Kirgizistan givit mer
smak, för det har blivit ytterligare två
turer sedan dess. Vi planerar ännu en resa
i sommar med plats för fler om intresse
finns att fortsätta sökandet efter Pamirs
fabeldjur.

Recensionen

Fälthandböcker för alla

Trollsländor i Sverige (2008), Gräshoppor i Sverige (2010),
Bärfisar i Sverige (2012) och Sveriges humlor (2013). Alla
är utgivna av Entomologiska föreningen i Stockholm.

D

en som vill artbestämma insekter
där man snabbt och enkelt utan alltför
ställs ofta inför problem när det
omständiga hjälpmedel kan identifiera det
kommer till att hitta enkel och
man ser.
bra litteratur. Till skillnad från
Sedan några år tillbaka finns en utmärkt
till exempel fågelskådare som
serie fälthandböcker, som i kronologisk
erbjuds kompletta guider till samtliga arter,
utgivningsordning behandlar: trollsländor,
så går det inte lika enkelt
gräshoppor (syrsor och
för den insektsintresserade.
TEXT: Thomas Persson Vinnersten
vårtbitare), bärfisar samt
Enbart i Sverige finns det
humlor. Böckerna ges ut
nämligen över 25 000 arter insekter och
av Entomologiska föreningen i Stockholm
drygt 700 arter spindlar vilket gör att
och varje bok har en eller flera redaktörer
kompletta verk i praktikten är omöjliga
som är specialister inom sina områden.
att framställa. Istället blir man snabbt
Böckernas tyngdpunkt ligger på att man
hänvisad till speciallitteratur som behandmed hjälp av fotografier och förklarande
lar enskilda grupper. Inte sällan är man
texter skall kunna identifiera de insekter
dessutom utlämnad till utländsk litteratur,
man hittar. Fotografierna är oftast högvilket kan kännas övermäktigt. Men det
kvalitativa och även om texten ibland är
finns som tur är väldigt bra undantag.
något knapphändig så är den ändå tillEtt sådant är den numera slumrande
räcklig för att man ska kunna få hjälp
Nationalnyckeln som ändå hann med att
med identifiering och lite biologiska fakta
producera flera högkvalitativa praktverk
kring varje art.
om bland annat fjärilar, blomflugor och
Alla hittills utgivna böcker följer ungefär
långhorningar. Nackdelen med dessa böcker
samma form vilket gör att man känner igen
är att de är lite för stora för att ta med ut.
sig i strukturen när man växlar mellan
För den som är ute mycket i skog och mark
dem. Det som delvis skiljer är att trollslänbehövs fältanpassade bestämningsguider
dor- och gräshoppsböckerna inte innehål-
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ler identifieringsnycklar utan helt förlitar
sig på bildkaraktärer medan humle- och
bärfisböckerna innehåller både nycklar och
bilder. Det senare är möjligen att föredra
då det bidrar till en större tydlighet när
man skall skilja arterna åt.
En annan stor fördel med dessa fälthandböcker, förutom formatet och innehållet, är priset – man kan köpa dem för under
hundralappen. För att vara entomologisk
litteratur är detta rena fyndet då liknande
böcker generellt betingar ett mycket högre
pris. Det låga priset tillsammans med det
aptitliga formatet och fina bilderna gör
böckerna tillgängliga för en större allmänhet vilket förhoppningsvis bidrar till ett
ökat intresse för insekter.
Bokserien är på intet sätt slutproducerad utan nya fälthandböcker är på gång.
Inom kort skickas Fjädermott i Sverige till
tryck och sedan väntar böcker om nyckelpigor (2016) och nattsländor (2017) på att
ges ut. Om kvaliteten fortsättningsvis blir
lika hög som i de som recenserats här ser
jag med glädje fram emot att lära mig mer
om både fjädermott och nattsländor!

I drygt femtio år har biologisk forskning ägt rum i kanten av Stora Alvaret på Öland.
Sedan 2003 bedrivs också historiens största insektsinventeringsprojekt här med
miljontals insamlade insekter och 1 500 nyfunna arter. Detta är Station Linné.

Station Linné

I

Bertil Kullenberg lyckades visa hur orkidén flugblomster Ophrys insectifera med hjälp av feromoner lockar
till sig kärlekskranka hanar av grävstekeln Argogorytes mystaceus. Foto: Station Linné.

mitten av 1940-talet åkte Bertil Kullensamma doftmolekyler som stekelhonan
berg till Öland för att studera insekter
Argogorytes mystaceus utsöndrar för att
som pollinerar orkidéer. Ekologi som
locka till sig hanar. Insektshanar är ofta
vetenskap var knappt uppfunnen,
helt inriktade på att under sin begränsade
kemiska analyser var fortfarande
livstid hitta honor att para sig med. Detta
primitiva och evolutionsbiologin var till
är de fantastiskt duktiga på och ytterst
stora delar outforskad.
låga koncentrationer av
TEXT: Dave Karlsson, J essica Mo, Fredrik
Tillsammans med bio
honornas doftmolekyler
Ronquist, Pav J ohnsson & Anne Wilks
kemisterna Einar och
räcker för att de ska
Stina Stenhagen påbörhitta rätt. Men det går
jades under 1950-talet planeringen av
också att som flugblomstret lura hanarna
en fältstation på Öland. Den 8 juni 1963
om man har tillgång till rätt doftblandning.
kunde så Uppsala Universitets Ekologiska
Det kan alla som har använt feromoner för
Forskningsstation på Öland invigas. Bertil
att locka till sig glasvingar intyga. Idag
Kullenbergs forskning skulle ge honom ett
vet vi att många insekters förstaspråk är
internationellt erkännande och samtidigt
”kemiska”, men på 1960-talet var denna
placera Öland och forskningsstationen på
kommunikation tämligen outforskad.
världskartan bland biologer.
Stationen kom snabbt att locka till sig
även annan forskning. Det har handlat
Grävstekleln & flugblomstret
om allt ifrån alvarets växtsamhällen till
Med avancerade analysinstrument visaigelkottar och humlor. Ofta har det handlat
des att orkidén flugblomster avger exakt
om ekologi eller evolutionsbiologi, och på

Yrfän 1 · 2015

30

Recensionen

2000-talet har även taxonomisk forskning
tillkommit. Det senare handlar om något
som ligger oss entomologer varmt om hjärtat: Vilka delar består egentligen naturen
av? Hur många arter finns det?
När Svenska artprojektet initierades
2002 var omkring 50 000 flercelliga organismer kända från vårt land. Det skulle
snart visa sig att tusentals arter återstod
att upptäcka.

Svenska Malaisefälleprojektet

Svenska Malaisefälleprojektet (SMTP –
The Swedish Malaise Trap Project) står
för en stor del av de nya arter som hittills
påträffats. Projektet initierades 2003 av
Thomas Pape och Fredrik Ronquist, och
startade i Naturhistoriska riksmuseets regi.
Miljontals insekter från hela landet samlades in och det praktiska sorteringsarbetet
kom att genomföras på stationen på Öland.
Mitt under detta arbete vacklade Upp-

sala universitet i sitt engagemang och i det
läget bestämde sig forskarna runt stationen
för att driva verksamheten vidare i regi av
en fristående stiftelse, vilket möjliggjordes av
privata donationer och ett stort ideellt engagemang. I samband med detta bytte forskningsstationen namn till Station Linné.
År 2009 tog den nybildade organisationen
över huvudmannaskapet för SMTP, ett projekt
som omnämns med respekt i forskarvärlden
och vars material används av taxonomer världen över. Flera tiotals miljoner insekter har
sorterats och ungefär en miljon exemplar har
sänts ut för artbestämning till mer än 100
experter i 23 länder i 4 världsdelar.

En plats för insektsintresserade

Station Linné finansieras idag till största delen
genom olika forskningsprojekt som bedrivs på
plats. Andra inkomstkällor utgörs av bidrag
och gåvor och på sikt vill man ge mer plats åt
forskare, studenter och amatörbiologer. Stationen har redan idag en vetenskaplig kommitté
som kan hjälpa till att utveckla naturvetenskapliga projektidéer och forskningsansökningar med anknytning till stationen. Planer
finns på att bygga en modern samlingshall,
ytterligare ett labb samt en insektsutställning. För detta saknas ännu resurser, men en
insamlingskampanj pågår.
I forskningsstationens närområde finns de
flesta av öns naturtyper. Naturguidningar
erbjuds längs den nyröjda naturstigen som
går genom ädellövskog och över alvarmark.
Vid stationen finns också en liten butik där
man bland annat kan köpa entomologiskt
material. Station Linné är en mötesplats för
alla naturintresserade – man vet aldrig vem
eller vad man kan möta här.

Krönikan

Lärdomen av taggen på ett
skalbaggsben

U

SA:s president säger det. Sveriges statsminister säger det. Alla
säger att vi ska värna om den biologiska mångfalden. Hur det
går med den saken kan verkligen diskuteras, men den allra bästa
förutsättningen för att mångfalden ska kunna bestå är att vi har
kunskap om vilka arter den utgörs av och vilka krav de enskilda
arterna har för att kunna finnas kvar och fortplanta sig.
Redan som åttaåring fascinerades jag av insekterna, vilket tog sig
uttryck i att jag började samla både skalbaggar och fjärilar. När jag efter
några år, i början av 1960-talet, blev medlem i Entomologiska föreningen i
Stockholm försökte jag förkovra mig genom att läsa Entomologisk Tidskrift
(ET). Då var det fjärilar som gällde för mig men inte för ET. Det mesta
var skrivet på tyska och engelska och handlade om allt annat än fjärilar,
som t ex mikroskopiska skillnader mellan genitalierna på blomflugor. Någon
gång fanns det dock uppsatser på svenska. Visserligen var det väldigt ofta
beskrivning av någon speciell tagg på frambenen hos en skalbagge men de
rubriker som inledde uppsatserna slog verkligen an något hos mig. Rubrikerna kunde lyda: ”Bidrag till kännedom om svenska Coleoptera” eller
”Bidrag till kännedom om svenska Diptera”. Någon gång också ”Svenska
Lepidoptera”. Min lärdom blev att det behövs en mängd små bidrag från
många människor för att kunskapen om arterna ska kunna bli någorlunda
komplett. Ingen kan veta allt men många kan bidra till allas kunskap. Jag
ville också bli en som bidrar!
Nu har det väl inte blivit så många uppsatser från mig, men under sextio
aktiva fjärilsår har mina bidrag främst varit årliga rapporter för publicering
av de viktigaste fynduppgifterna från framför allt Närke, Öland och Småland.
Många andra har bidragit avsevärt mycket mer till kunskapen om den svenska
insektsfaunan än vad jag gjort. Den sammantagna kunskapsinhämtningen
om arterna har till största delen gjorts av oss amatörer på vår fritid och
bekostats med egna medel. Det tycker jag är i sin ordning, men då är det
också rimligt att staten och naturvårdande myndigheter som motpresentation förmår att ta krafttag med naturvårdsinsatser, åtgärdsprogram och
kontinuerlig uppföljning för hotade arter.
Det traditionella insektssamlandet har nu kompletterats med ett stort
antal naturintresserade som fotograferar eller enbart observerar och kryssar
insektsarter och där många blivit flitiga rapportörer på Artportalen. Det
medför att ännu fler nu är med och lämnar bidrag till kännedomen om
insekterna. Det är glädjande och det borde också medföra att vi blir fler som
kan utöva tryck på riksdag, regering och myndigheter för bättre insatser
för biologisk mångfald. Presidenter och statsministrar kan inte bara prata,
det måste hända något också. Något som har betydelse!
Att Yrfän nu kompletterar Entomologisk Tidskrift borde inspirera ännu
fler insektsintresserade att fördjupa sig i småkrypens liv, och till skillnad
från min erfarenhet från 1960-talet, göra det lite enklare att lära sig mer
om den fantastiska biologiska mångfald som finns inom entomologins värld.
Med fler medlemmar och prenumeranter kan därmed också utgivningen av
ET tryggas långsiktigt och fortsätta hålla en hög vetenskaplig nivå.
Hans Karlsson

Uppemot 80 miljoner insekter har samlats in i
Svenska Malaisefälleprojektet och sorteras nu på
forskningsstationen på Öland. Foto: Station Linné.
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Fotografen

Raimo Neergaard
Namn: Raimo Neergaard
Bor: Karlstad
Fotat sedan: 2006
Favoritkryp: Dvärgflickslända
Favoritlokal: Alla nya lokaler

1

”Jag har pysslat med fåglar sedan tonåren
och följde upp detta intresse med att skriva en
avhandling som hade fåglar som studieobjekt.
Insekter kan jag inte komma ihåg att jag sett
innan jag fick min första (ganska dåliga) digitalkamera 2003. Det blev lite spridda skurar av
fotograferande tills jag blev biten av trollslände
fotografering för 4–5 år sedan. Sedan dess har
det accelererat till dagens något maniska fotande
av allt som rör sig. Jag fotar för att det gör mig
tillfreds med tillvaron och för att varje dag
kommer med överraskningar.”

Fotoförteckning
1. Metalltrollslända Somatochlora metallica
Djupdalens reningsdammar Karlstad 20140630
180 mm macro, 1/800 sek, f7.1, ISO400, blixt
2. Bladlus Aphidoidea
Hyn, Värmland 20141019
180 mm macro, 1/160 sek, f20, ISO400, blixt
3. Fyrfläckad trollslända Libellula quadrimaculata
Kilenegården Hammarö, Värmland 20130620
450 mm, 1/400 sek, f9, ISO200, blixt
4. Flyttblomfluga Episyrphus balteatus
Värmland 20140802
180 mm macro, 1/2000 sek, f5, ISO400
5. Hoppstjärt Collembola: Isotominae
Värmland 20150109
180 mm macro, 1/200 sek, f10, ISO400, blixt

Utrustning
Sony A99
Sigma 180 mm makro (ibland med mellanring)
Sony 70–400 mm tele
Extern blixt (ordinarie typ)
2
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Sveriges entomologiska föreningar

S

veriges Entomologiska förening är ett förbund med elva lokala medlemsföreningar över hela landet. Var du än bor i Sverige finns det troligen en i
närheten, här hittar du kontaktuppgifter till dem. I föreningarna anordnar
man exkursioner och inomhusmöten. Du kan också få hjälp med litteratur och
artbestämning och många har försäljning av utrustning. Det finns ofta duktiga
fotografer som gärna lär ut vad de kan. Om du inte hittar någon av SEF:s föreningar
i närheten så kontakta den lokala Naturskyddsföreningen eller Fältbiologklubben.

Föreningen Sydostentomologerna

• Norrlands Entomologiska förening
• Facebookgruppen
Jämtlandsentomologerna

Föreningen Sydostentomologerna (FSOE) vänder sig till insektsintresserade i
Blekinge, Småland och Öland. Vi ger ut tidskriften Lucanus
som vi är mycket stolta över. Den kommer ut två gånger
om året och publicerar bland annat intressanta rapporter
från vårt område och spännande artiklar skrivna av våra
medlemmar.
Vi brukar ha medlemsträffar i Station Linnés lokaler
på Öland. Oftast har vi en föreläsare som t ex berättar om
någon aktuell insektsgrupp, naturvårdsfråga eller resultatet av en egen undersökning. Vi tar också med bilder och
insamlade insekter för att få hjälp med artbestämningar.
Någon gång per år träffas vi i fält på någon trevlig insektslokal.
I vår Facebookgrupp SydOstEntomologernas vänner, skriver vi om vad vi gör.
Här kan man också få tips om exkursioner, eller fråga när man vill ha sällskap
ut i fält. Våra fjärilsfångstkvällar med hjälp av lampa är ofta välbesökta. Det
är ju inte bara fjärilar som dyker upp på de upplysta dukarna. Skinnbaggar,
steklar, skalbaggar och flugor kommer också ofta på besök.
www.fsoe.se

• Entomologiska föreningen i Dalarna
och Västmanland
• Gästriklands Entomologiska förening
• Entomologiska föreningen i Uppland
• Entomologiska föreningen i Stockholm
• Föreningen Sörmlandsentomologerna
• Västsvenska Entomologklubben
• Entomologiska föreningen i Östergötland
• Gotlands Entomologiska förening
• Föreningen Sydostentomologerna
• Entomologiska sällskapet i Lund

Gotlands Entomologiska förening
Gotland är en vacker och spännande plats som erbjuder rika
upplevelser för den naturintresserade. Inte minst om du fasci
neras av öns rika insektsliv. Då
finns det en trevlig förening för
dig – Gotlands Entomologiska
förening välkomnar dig oavsett
om du är nybörjare eller proffs.
Vi anordnar exkursioner till
fina insektslokaler runt om på
ön och har möteskvällar där vi fördjupar oss i allt som rör insekter, vanligtvis
över en smarrig fika.
En annan viktig del i verksamheten är vår tidskrift Körkmacken (gotländska
för riddarskinnbagge, vår landskapsinsekt). Här finns möjligheter för dig som
tycker det vore spännande att delta i arbetet med att skapa och utveckla vår
tidskrift. Vi har också en nyligen uppgraderad hemsida som vartefter kommer
att fyllas med mycket trevligheter som t ex medlemmarnas egna bilder och
aktuella rapporter.
Som förening gör vi även så mycket vi kan för att bevaka lokala naturvårds
ärenden och ingå som remissinstans vid reservatsbildning, exploateringsplaner
och liknande. Låter det här spännande? Då ska du kontakta oss och bli medlem.
Ju fler vi blir desto roligare får vi.
www.korkmacken.se
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Entomologiska sällskapet i Lund
Är du intresserad av insekter? I så fall är du välkommen till Entomologiska
sällskapet i Lund (ESIL) som grundades redan 1903. Vi verkar för att sprida
kunskap om, samt bevarandet av, den skånska och sydsvenska insektsfaunan.
Självklart träffas vi också bara för att prata om vårt intresse! Sista fredagen i
månaden har vi allmänna möten med föredrag. Efteråt fikar vi och har trevligt
tillsammans. Ett par gånger per år har vi exkursioner. Två gånger per år får du
som medlem vår tidskrift FaZett.
Tredje söndagen i augusti anordnar vi ”Insekternas dag” som brukar vara
ett uppskattat evenemang. Vi erbjuder då allt från intressanta föreläsningar
till spännande exkursioner. Vi håller också i ”Insektscirkeln” där medlemmar
träffas lite oftare för att t ex diskutera sina intressanta fynd, hålla en föreläsning
eller en exkursion. Cirkeldeltagarna väljer själva innehållet.
ESIL delar ut både stipendium och premium till förtjänta entomologer.
Medlemmarna föreslår premiemottagaren, så var med och påverka! Medlem
blir man genom att betala in 125 kr (50 kr för ungdom under 26 år) på bankgiro
5476-0954. Glöm inte att uppge namn och adress och gärna intresseområde!
www.esil.se
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Entomologiska föreningen i Uppland

Entomologiska föreningen i Stockholm

Entomologiska föreningen i Uppland bildades 1975 och har sedan dess haft
en verksamhet i insekternas och småkrypens tecken. Vi har

Entomologiska föreningen i Stockholm är en träffpunkt och en intresseorganisation för insektintresserade med anknytning till huvudstadsregionen. I första
hand lär vi av varandra och inspirerar varandra på möten, under föredrag,
bildvisningar och samtal, samt under exkursioner i fält.
Vi har möten en gång i månaden på Naturhistoriska Riksmuseet. Fikat
efteråt är gratis, och det brukar oftast gå att hitta någon specialist som kan
hjälpa en att bestämma något djur man själv misslyckats med. Exkursioner
har vi lite oregelbundet. Då åker vi på enkla dagsutflykter i lättillgängliga men
fina marker som t ex Norra Djurgården eller Nackareservatet.
Föreningens omfattande entomologiska bibliotek med bestämningslitteratur, monografier och tidskrifter skänktes på 1950-talet och är fritt tillgängligt
för medlemmarna. Vi delar ut pengar en gång om året till självständiga entomologiska undersökningar, i synnerhet till yngre entomologer. Föreningen ger ut
en serie fotobaserade fälthandböcker som säljs för en billig penning. (Läs mer
på sidan 29.) Alla insektintresserade är mycket välkomna till våra aktiviteter!
www.ento.se

regelbundna träffar i Uppsala där vi bland annat har
föredrag och artbestämningsövningar.
Vår senaste satsning, som är riktad mot barn
och ungdomar, har blivit mycket uppskattad. Vi
kallar aktiviteten ”Småkrypsspanarna” och vi försöker då i möjligaste mån att lägga verksamheten
ute i naturen. Vi lånar då ut utrustning som burkar,
håvar, förstoringsglas och den litteratur som krävs. Det
behövs inga förkunskaper utan bara ett groende intresse
och även om det främst riktar sig till barn så är även äldre välkomna. Exempel
på aktiviteter kan vara att håva efter småkryp i närmaste damm, sila fram
skalbaggar i koskit eller att anordna ett snigelrace.
Föreningens motto är att det ska finnas något för alla. Ung som gammal,
nybörjare som proffs ska känna sig välkommen och hitta aktiviteter som passar.
Alla aktiviteter är gratis för medlemmar och som medlem kan du även handla
materiel och litteratur till självkostnadspris.
www.insekteriuppland.se

Norrlands Entomologiska förening
www.norrent.se

Gästriklands Entomologiska förening
www.insectifera.se

Västsvenska Entomologklubben

Föreningen Sörmlandsentomologerna
www.sormlandsentomologerna.se

Västsvenska Entomologklubben, VEK, bildades 1972 och är idag ca 250 medlemmar – ungdomar, pensionärer och allt däremellan. De flesta är allmänt
småkrypsintresserade men här finns också ivriga samlare, insektsfotografer
och specialister på olika insektgrupper. Vår förening har regelbundna sammankomster på Göteborgs Naturhistoriska museum med föredrag, demonstrationer, film eller annan verksamhet med anknytning till småkryp.
Vi anordnar också exkursioner för dem som vill samla insekter, fotografera
insekter eller bara njuta av den småkrypsfyllda naturen. Vi har också försäljning
av insektnålar, uppklistringslappar m m till självkostnadspris.
Medlemsbladet Aromia – en doft från insektvärlden kommer ut tre gånger
om året. Denna 20-sidiga skrift har ett högst varierande innehåll: medlems
information, artiklar, notiser, recensioner, annonser, pressklipp, medlemsmatrikel m m. Medlemsavgiften är 100 kr, familjemedlemsavgiften 10 kr.
www.entomologklubben.se

Entomologiska föreningen i Östergötland
www.ostgotaentomologerna.se
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Entomologiska föreningen i
Dalarna & Västmanland

Trollsländeföreningen
Under vintern har de första stegen tagits till att bilda en förening för trollslände
intresserade i hela landet. Föreningen vill fånga upp det stora och ökande
intresset för trollsländor och fokusera på glädje och upptäckaranda.
Trollsländeföreningen ska vara en inkluderande förening där alla ska känna
sig välkomna oavsett kunskapsnivå. Föreningen kommer att arrangera aktiviteter som läger, kurser, träffar och resor. Den ska verka för engagemang, skydd
och kunskapsinhämtning om och för trollsländor. Trollsländeföreningen ska
vara en nationell och internationell aktör och samarbetspartner i trollsländerelaterade sammanhang och utgöra en länk mellan forskare och amatörer.
Det riktiga startskottet för föreningen sker på Öland 16 maj 2015. Till
detta startmöte är alla välkomna. Mer om det och mycket annat hittar du på
föreningens hemsida.
www.trollslandeforeningen.se

Vi har ca 100 medlemmar och gör under
sommarhalvåret gemensamma utflykter
till intressant natur för att samla, fotografera och titta på insekter. Ibland har vi helgutflykter då vi ordnar boende i fina områden.
Idag finns de flesta aktiva medlemmarna
i södra Dalarna och södra Västmanland.
Under vinterhalvåret har vi träffar inomhus där vi bl a tittar på insamlade
kryp, foton, hemsidor och böcker. Vi har då också samlarutrustning till försäljning. Vår tidskrift heter Inocellia och vi har en hemsida som kontinuerligt
uppdateras med programpunkter.
sites.google.com/site/efidov

Yrfän 1 · 2015

35

Andra entomologiska föreningar

Posttidning B
Sveriges Entomologiska förening
c/o Håkan Lundkvist
Frösslunda 312
386 62 Mörbylånga

I nästa nummer:

bild: Magnus Bjelkefelt

Svensk Dagfjärilsövervakning

Utkommer i september.

Prenumerera!
Få följande två nummer av Yrfän för 100 kronor.
Betala med inbetalningskortet som medföljer detta nummer.

