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Prenumerera!

Prenumeration för 2015 kostar 100 kronor
och inkluderar nr 2 & 3–4. Betala med
inbetalningskort som medföljer om du (gratis)
beställer Yrfän nr 1/2015 på www.sef.nu/yrfan,
eller sätt in 100 kronor på SEF:s plusgiro 66047-2
och ange ”Yrfän”+ditt namn och din adress.
Prenumeration för 2016 kommer att kosta
200 kronor för fyra nummer. (250 kr utanför
Sverige). Inbetalningskort medföljer 2015 års
sista nummer. Om du också prenumererar på
Entomologisk Tidskrift ges 50 kronor rabatt.

Vad händer i
vår omgivning?

V

årens första nässelfjäril värmer hjärtat och man blir lycklig. En fästing
kryper upp på benet och man ryser, det börjar klia på hela benet.
Finns det något mer irriterande än en flock flugor runt ansiktet, en
varm sommardag eller något vackrare än en makaonfjärils segelflykt?
Småkryp är inte bara härliga och vackra att se på utan vi påverkas
av dem på många olika sätt. Ett fynd av svartoxe talar om för oss att lokalen
troligen under en lång tid haft gott om grov död ved och att området bör
skyddas och undantas från dagens skogsbruk. Här finns mycket att lära sig
och enstaka artfynd kan få stor betydelse för bevarandet av ett litet område.
Kartfjärilens snabba spridning över de södra delarna av landet tyder på något
helt annat och är troligen en effekt av klimatförändringen. Mycket går att läsa
ut av insekters rörelser.
Därför är det viktigt att förstå att våra småkryp består av en massa olika
arter som alla har olika leverne och behov. En insektsart kan vara beroende av
en växtart, eller en växtart vara beroende av en insektsart. Ju mer vi lär oss
om arterna, desto mer förstår vi hur saker och ting hänger ihop. Nya artfynd
är exempel som är relativt enkla att se och förstå, men hänger vi med lika bra
när en art försvinner från vår fauna eller från ett område? Många upplever att
det idag finns ett mindre antal olika arter – och färre individer av de som finns
– i deras omgivning, men kan inte riktigt sätta fingret på att det är så. Har
nässelfjärilen verkligen minskat i antal eller är det mer en känsla? Vi märker
kanske inte att det blir färre brännässlor i det städade landskapet och att det
är det som påverkar nässelfjärilen.
Men en sak är säker – ju fler vi är som bryr oss om småkrypen, desto tidigare
kommer vi att upptäcka om något inte stämmer i vår omgivning. Nu när nästa
”DDT-katastrof” med neonikotinoider är på väg att hända rakt framför näsan
och ögonen på oss så måste vi hålla koll i vår omgivning. Ut! Skita ner håven
eller kameralinsen och rapportera vad du ser!

Material till Yrfän

Vill du skriva eller bidra med fotografier till Yrfän?
Hör då av dig till redaktören eller någon annan i
redaktionen. Vi ser fram emot att höra dina idéer!
Redaktionen tar dock inte ansvar för ickebeställt
material. Redaktionen kan komma att redigera
inkomna texter samt justera inkomna bilder.

Håkan Lundkvist
ordförande i Sveriges Entomologiska förening

Sveriges Entomologiska förening

Omslaget: Nymf av purpurbärfis
Carpocoris purpureipennis på
blommande klockgentiana

Sveriges Entomologiska förening (SEF) är en
riksorganisation för entomologiska föreningar i
Sverige. SEF ger ut Yrfän och Entomologisk Tidskrift.
För att bli medlem går man med i en lokalförening
och blir genom den ansluten till SEF. Läs mer om
lokalföreningarna på sidan 35.

www.sef.nu

Bilden är tagen 25 juli 2015 vid Åsnens strand vid Ulvön, Småland.

Foto: Tobias Ivarsson

Purpurbärfis är en ganska vanlig bärfis som förekommer i södra
Sverige, framför allt i östra delarna. Man kan bl a hitta den i
trädgårdar och på örtrika ängar där den ofta sitter i blommorna
på korgblommiga växter och suger växtsaft. Fullbildade djur
övervintrar och hittas från början av maj. Arten kan sedan ses
under hela sommaren i olika stadier: nymferna i juli–augusti
och den nya generationen fullbildade skinnbaggar från mitten
av augusti.

H

Innehåll – Yrfän 2 • 2015
av Yrfän blivit mer intensivt tar jag ibland paus på
kvällen, riktar skrivbordslampan ut genom fönstret
och beskådar hur snabelsvärmarna suger nektar
ur kaprifolen – det är verkligen bland det finaste
man kan få se.
Det här numret av Yrfän handlar bland annat
om Svensk dagfjärilsövervakning – ett projekt i
vilket hemmaskådningen av dagfjärilar får både en
metod och ett vetenskapligt syfte. Även artikeln
om bärfisar och skinnbaggar fokuserar på vad du
kan se i din trädgård eller närhet. Så nu är det
kanske dags att bygga en egen insektshåv och börja
kolla där du bor?

ur summerar man en sommar? Vad tänker
jag på, vad minns jag? Framför allt tänker
jag på vilka platser jag varit på och vilka
människor jag mött. Och på vilka insekter
jag sett. Flög samma fjärilsarter på samma
ställen och flög det några nya? Javisst! Jag var mest
hemma, där jag fann en massa för mig nya arter –
alltifrån blomflugor och bin till fjärilar och baggar. Jag
gillar verkligen att titta på djurlivet runt knuten, det är
ju där jag på allvar kan följa årstidernas skiftningar, se
skillnaderna från år till år, och att hitta en ny häftig
insekt smäller högst om den sitter på förstukvisten.
På sensommaren då arbetet med detta nummer

Magnus Bjelkefelt
redaktör
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Innehåll

Intressanta småkrypsfynd

Dennis Martinsson såg skalbaggen krypa på
asfalten vid Södra Lövåsvägen i Uddevalla,
den 4 juli. Han visste inte vilken art det var
då, så han tog kort på den och postade fotot
i Facebookgruppen Skalbaggarnas liv, där den
blev artbestämd. Dennis postade även fotot
i Västsvenska Entomologklubbens Facebookgrupp. I båda grupperna var det flera som blev
exalterade och han fick där reda på att arten
räknas som utdöd i Västra Götaland och rödlistad som starkt hotad enligt Artdatabanken,
samt att fyndet var det allra första fyndet i
Bohuslän!

Nyctobrya muralis

Rosalia alpina

I förra numret av Yrfän utmålade vi alpbock som
ett sägenomspunnet djur i Sverige (senaste fyndet
var 1926). Fantastiskt nog dök ett exemplar, förvisso i död form, upp i en trädgård i Skateholm i
Skåne den 20 juli i år. Fyndet gjordes av Susanne
Bjelm då hon krattade i sin trädgård. En liten expedition med syfte att göra eftersök av potentiella
utvecklingsträd i den direkta omgivningen, genomfördes av Freddy Persson och Anders Lindström.
Dessvärre med negativt resultat. Slutsatsen blir
att det är troligt att alpbocken har transporterats
hit, antingen med emballage, husbilar eller på
annat sätt. Oavsett detta är det ju ett remarkabelt
och trevligt insektsfynd väl värt att lyfta fram!

NY FÖR GÄ STR IKL AN

INTRESSANT FYND AV LARV

Murlavfly

RE

Foto: Johan Ennerfelt

Alpbock

ND

Johan Ennerfelt hittade fjärilen på Brännö i
Göteborgs skärgård den 9 augusti. Den kom
till en UV-lampa. Detta är andra fyndet i Sverige. Det första gjordes på Öland 1978.

ÅTERFUNNEN I HALLAND EFTER 75 ÅR

Sandgökbi
Nomada baccata

EN
Foto: Mikael Larsson

Pedostrangalia revestita

NY FÖR VÄSTERGÖTLA

ÅTERFUNNEN I SVERIGE

Foto: Anders Lindström

Almblombock

EN
Foto: Dennis Martinsson

NY FÖR BOHUSLÄ N

D

al
Johannesörtspuckelm

Dödskallesvärmare

Leucoptera lustratella

Foto: Patrik Ekfeldt

Foto: Ingrid Sahlström

Acherontia atropos

Första kända fyndet av en dödskallesvärmarlarv i
Sverige (?) gjorde Ingrid Sahlström den 26 augusti
i Stenhammar, Lidköping i Västergötland.

Arten har enligt Nationalnyckeln sällsynta, lokala,
kustnära förekomster i Sydsverige och ett fynd från
Dalarna. Patrik Ekfeldt hittade massvis med minor
av arten på fyrkantig johannesört förra hösten.
Platsen var en sydostvänd solvarm f d hästhage,
i en kraftledningsgata, nära hans sommartorp i
Hästbo, Torsåker. Han samlade in några minor som
sedan kläcktes 24–25 juni i år.
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Intressanta småkrypsfynd

Mikael Larsson hittade arten i Bua, Värö den
11 augusti. Generellt har väldigt få fynd gjorts
i landet och idag räknar man bara med att
arten finns på en lokal i Sverige (norra Bohuslän) där den upptäcktes 2012. Innan dess har
den inte setts i Sverige sedan 1980.

NY FÖR BOHUSLÄN

Stor vedsvampbagge
Mycetophagus quadripustulatus.
Hittad av Freddy Persson den 7 maj på död ek
vid Lillhagens sandlycka, Bohuslän.

NY FÖR SVERIGE

David Andersson hittade arten hemma på
sin trapp i Varberg den 28 juli. Det är första
fyndet norr om Skåne och således en ny art
för Halland.

Styltflugan
Australachalcus
melanotrichus

Skimmersvampmal
Pelecystola fraudulentella

”Bananspindlar” har väl alla hört talas om men
hur är det med äppelspindlar? Hoppspindeln
hittades i vintras för första gången i Sverige i en
sändning äpplen från Italien. Fyndet gjordes av
David Andersson i Varberg. Spindeln var ännu inte
vuxen och skickades vidare till Monika Sunhede
som tog hand om den i nästan ett halvår tills den
var gammal nog att artbestämma säkert. Arten
är kosmopolit som annars främst hittas i tropiska
länder där den trivs på husväggar.

NY FÖR SVERIGE

NY FÖR ÖLAND

NT

Viveln
nu
Lari s carlinae

Den rödlistade styltflugan påträffades av
Magnus Persson den 23 juli, vid en insektsinventering i Halltorps hage på Öland. Arten är
knuten till miljöer med gamla lövträd.

andra kända exemplaret i världen av skimmersvampmal, omkring 150 år efter det första
som påträffades vid Ljubljana i Slovenien
omkring 1850. Lokalen var reservatet Grytsjön i Bäckebo, Småland. År 2000 hade dock
två exemplar påträffats i Slovakien, men de
hade suttit oidentifierade sedan de insamlades och igenkändes genom en artikel över
arten. Ytterligare fyra exemplar insamlades i
Bulgarien 2013. Sedan påträffades arten åter
i Grytsjön med tre ljusfångade exemplar i juni
2014 och återigen i två exemplar på samma
lokal i juni 2015. Hittills är alltså 13 exemplar
kända från världen och 6 av dem från Grytsjönreservatet, än så länge den enda kända
lokalen i Nordeuropa.

Viveln
Dorytomus longimanus

Foto: Raimo Neergaard

Sympecma fusca

I juni 2007 påträffade Mats Lindeborg det

NY FÖR BOHUSLÄN

NY FÖR VÄR ML AN D

Vinterflickslända

EN

Foto: Mats Lindeborg

Notiophilus rufipes

TRETTON FYND I VÄRLDEN VARAV
SEX STYCKEN I SMÅLAND

Hoppspindeln
Menemerus bivittatus
Foto: David Andersson

Rödbent ögonlöpare

Foto: David Andersson

NY FÖR HA LLA ND

Fyndet gjordes 26 april 2015 av Raimo Neergaard vid en damm i Brattsand, ca 15 km från
Kristinehamn.

Hittad av Freddy Persson den 14 januari,
under bark på nyfälld Kanadapoppel i Lillhagsparken, Bohuslän.

Slaghåvades på åkertistel av Oskar Gran och
Thomas Appelqvist, den 19 augusti. Lokal
en var en stenig, uppgrävd och för tillfället
övergiven ruderatmark i Bratterås på södra
Hisingen, Göteborg. Viveln är funnen i Norge
och Danmark, och är relativt vanlig i Centraleuropa, men mindre vanlig längre norrut.
Den lever av diverse tistelarter där larverna
utvecklas i blomknopparna. Den kan hittas
som vuxen antingen i maj under parningen,
eller i augusti när den nya generationen
kläcks.
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Intressanta småkrypsfynd

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.
SAMMANSTÄLLT AV: Linda

Strand

Varmare klimat
drabbar humlor
Nyligen publicerade en kanadensisk forskargrupp en studie om hur humlor i både
Nordamerika och Europa verkar drabbas
hårt av ett varmare klimat. Forskarna har
gått igenom en för ekologiska studier väldigt
lång tidsserie av rapporter, hela 110 år, för
att kunna se trender och dra slutsatser om
humlornas utbredning. Det forskarna har
velat undersöka är om humlor likt många
andra organismer verkar anpassa sig till
det förändrade klimatet genom att utöka
sina geografiska utbredningsområden. Det
skrämmande är att humlor inte verkar ha
förmåga att flytta norrut eller flytta högre
upp i terrängen allt eftersom det varmare
klimatet blir ogynnsamt för dem. Så i takt
med att det blir för varmt för humlorna söderifrån blir deras utbredningsområde allt
mindre. Dessa klimateffekter på humlor är
oberoende av förändringar i landskapet
och av verkningar av bekämpningsmedel.
Humlornas framtid är alltså hotad även ur
ett klimatologiskt perspektiv. Studien publicerades i tidskriften Science:s julinummer.
Thomas Persson Vinnersten

Foto: Thomas Persson Vinnersten

Vägglusen på väg
tillbaka
Efter att ha varit så gott som försvunnen från
den svenska insektskartan har den lilla blodsugande skinnbaggen vanlig vägglus Cimex
lectularius gjort en enastående comeback.
Under bara de senaste 10 åren har vägglössen spridit sig och finns numera över hela
landet. Vägglusen kan förvisso inte sprida
några sjukdomar till oss människor men den
suger blod nattetid vilket kan orsaka både
utslag och vara ett stort irritationsmoment.
Än så länge är vi inte i samma situation som
vid början av 1900-talet då vägglöss fanns
i var mans hem och var ett ständigt gissel
för de som levde då. Det var, för den tiden,
framgångsrika saneringsmetoder som fick
vägglössen på reträtt från 1930-talet och
framåt. Men idag när DDT-preparat och
vätecyanid inte längre får användas (och tur
är väl det) och resistens mot moderna bekämpningsmedel ständigt uppkommer går
vägglusen en ljusnande framtid till mötes.
Thomas Persson Vinnersten

Akrobatmyra liftade
med husbil

Foto: Anders Lindström

Foto: Magnus Bjelkefelt

Notiser

Myror (Formicidae) är oerhört vanliga i de
flesta landmiljöer på jorden, även de mest
oväntade … I somras fick undertecknad
i sin tjänst ett uppdrag att identifiera en
liten krabat som liftat med en husbil från
Tyskland. Det visade sig vara en så kallad
akrobatmyra (släktet Crematogaster). Dessa
myror förekommer naturligt i Sydeuropa
men har på senare tid spritt sig till bland
annat Tyskland där den är ett skadedjur.
Just den här arten, Crematogaster scutellaris,
är svart men med ett tydligt rött huvud. Akrobatmyror har fått sitt namn från att de lite
akrobatiskt, kan böja upp sin spetsiga bakkropp i snäv vinkel likt en skorpion. Troligen
är detta det första fyndet av arten i landet.
Thomas Persson Vinnersten

Foto: Magnus Bjelkefelt

Massförekomst av rapsvivlar i Skåne
Skåne plågades under sensommaren 2015 av rapsvivlar.
Uteserveringar fick stänga och Malmöfestivalens augustivecka förpestades av ”äckliga småkryp” i gatumaten.
Om detta kunde man läsa i den lokala pressen under
rötmånadens värsta nyhetstorka. En handfull arter av
små skalbaggar ur vivelsläktet Ceutorhynchus fick ett
makalöst uppsving denna sommar. Den vanligaste arten
var blygrå rapsvivel, C. obstrictus (mera känd som C. assimilis). Denna ca 3 mm långa skalbagge ser ut som en
minielefant: helgrå och med ett snyte framtill som ser
ut som en snabel. Arten angriper raps där dess larver
utvecklas i skidorna, där de äter upp fröanlagen. Orsaken till rapsvivlarnas massuppträdande i Skåne förklaras
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Notiser

dels av att sommarvärmen kom så plötsligt i början av
augusti – efter en sval och regnig julimånad, dels av
att reproduktionen varit osedvanligt framgångsrik så
att det fanns stor potential för massförekomst. Eftersom våren var sval och rapsen utvecklades fint, fanns
det ingen anledning att i år bekämpa rapsbaggarna
(Meligethes spp.). Bekämpningströskeln (ett visst antal
rapsbaggar per planta i ett visst utvecklingsstadium
av knopparna) uppnåddes inte och de flesta odlarna
avstod då från bekämpning. Vid sedvanlig bekämpning i rapsens knoppstadium brukar nämligen även
rapsvivlarna stryka med.
Thomas Jonasson

Insektslokalen
Fjällområden, särskilt i våra sydliga fjälltrakter, är ofta områden dit mer
inbitna fjärilsnördar inte gör eller har gjort så många resor. Här tipsar
Mats Lindeborg om några fina lokaler i Härjedalen och Jämtland.

Fjärilslokaler i
Härjedalen & Jämtland

Ulvberget i Härjedalen – en plats för bl a blågrått nejlikfl y Hadena caesia och ljusjordfly Standfussiana lucernea.

V

arken Härjedalen eller Jämtland
man köra upp på en dag. Dalafjällen ligger
är särskilt väl undersökt av fjäförstås ännu närmare för sydsvenskarna,
rilsfolk. Undantaget är möjligen
men de fjällen har inte fått samma goda
regionen runt Funäsdalen i Härrykte vad gäller artrikedom. Trots det finns
jedalen. Där kan man påträffa
säkert också här en hel del att utforska.
de arter som bara, eller främst, förekomI denna artikel ska jag delge er en del av
mer i den södra fjällkedjan,
både mina och andras erfaexempelvis fjällvickerblåTEXT & FOTO: Mats Lindeborg
renheter i Härjedalen och
vinge Plebejus orbitulus och
Jämtland genom att tipsa
dvärgbjörksspinnare Eriogaster arbusculae,
om både gamla ”klassiska” och nyfunna
och även alla övriga arter som finns över
lokaler, samt även ge exempel på arter
hela fjällkedjan. Dessutom ligger området
man kan hitta där. Några av lokalerna har
nära och tillgängligt. Från Sydsverige kan
jag inte besökt sedan 1980-talet, och kan
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Insektslokalen

Violett guldvinge Lycaena helle finns på flera platser i Härjedalen. Foto: David Andersson.

därför inte garantera att de är oförändrade.
Ett tips är att använda sig av Internets
alla karttjänster, som t ex Google Earth,
Hitta eller Eniro. I dessa kan man hitta
skogs-, fjäll- och andra marker som kan
vara värda att besöka.

Lokaler i Härjedalen

Hamrafjället är känt sedan flera årtionden bland fjärilsfolket, bland annat för
fjällvickerblåvinge, som emellertid även
kan hittas i fjällvedelbestånd i vägkanterna
nedanför fjällen i denna region. På fjället
förekommer exempelvis det ovanliga högnordiska hedflyet Lasionhada staudingeri

som även finns på följande lokal.
Flatruet är drömstället för den late
fjällvandraren eftersom man kan åka bil
direkt till lokalen på en av Sveriges högsta
belägna bilvägar. Det är bara att öppna
dörren och gå ut och leta fjärilar direkt på
fjällheden som är väldigt flack på denna
lokal. En närapå handikappanpassad fjällfjärilslokal! På myrarna längs vägen från
Funäsdalen upp till Flatruet kan man
påträffa larvbon av dvärgbjörkspinnare,
lapskt metallfly Syngrapha diasema och
högnordisk glasvinge Synanthedon polaris.
Den sistnämnda har nu delats upp i två
arter där den andra arten heter fjällglas-

Flatruets flacka fjällhed under en fjärilsresa som Mats gjorde i juli 1983.
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vinge Synanthedon aurivillii. Jag är osäker
på om båda arterna finns här.
På Funäsberget genomförs sedan flera
år ett insamlingsprojekt med fällor, och där
upptäcktes det ovanliga flyet bredvingat
fjällfly Xestia atrata. Detta är ännu så länge
den enda kända svenska lokalen för arten.
Här finns även det ovanliga gråbinkefjädermottet Oidaematophorus rogenhoferi.
På bergets linbaneområde är det ganska
blomrikt och där har jag själv sett att fjällängsmätare Perizoma minoratum är ganska
vanlig. En sällsynt art som porfyrljusmott
Pyrausta porphyralis lär också finnas där.
Ulvberget är ett kul ställe som förmodligen är en drumlin (geologisk landform av
morän som bildats under en glaciär). Det ser
lite ut som en kaskelot. På slänten nedanför
sydbranten odlades förr bl a potatis eftersom
mikroklimatet bidrog till att hålla frosten
borta. Där upptäcktes de annars kustlevande arterna blågrått nejlikfly Hadena caesia,
som här förekommer i en mörkare form,
samt ljusjordfly Standfussiana lucernea. I
skogen finns trolldruva med förekomst av
paddbärsmalmätare Eupithecia actaeata.
På myrar i området har jag även påträffat
skvattrammalmätare Eupithecia gelidata.
Liknande branter med förekomst av
nejlikflyet finns även i Tännäs, och längs
vägkanterna på vägen mellan Funäsdalen
och Bruksvallarna finns en av få bra lokaler
för den numera väldigt ovanliga violetta
guldvingen Lycaena helle. Jag har även
stött på fjällvickerblåvinge i vägkanten
nära Bruksvallarna.

Gulpudrad fältmätare Entephria flavicinctata kan på
dagen hittas vilande på klippväggar vid Storlien.

Insektslokalen

Fjärilslokalernas
koordinater
Hamrafjället
RT90 6944949, 1318862
Flatruet
RT90 6963008, 1343726
Predikstolen
RT90 6980230, 1327127
Funäsberget
RT90 6941972, 1332299
Ulvberget
RT90 6928655, 1351572
Tännäs
RT90 6929176, 1339757
Vägen mot Bruksvallarna
RT90 6947599, 1331515
Fjällvickerblåvinge Plebejus orbitulus förkommer i Sverige bara i
Jämtland och Härjedalen. Foto: David Andersson.

Lokaler i J ämtland

Jämtland är nog om möjligt ännu mindre
känt i fjärilskretsar. Landskapet lider förmodligen ännu mer än Härjedalen av att
lågtryck lätt tar sig in här och då kan det
vara svårt att få till bra ”fjärilsväder”.
Detta kan eventuellt avskräcka besökare
samt det faktum att det nog ansetts som
mer praktiskt att besöka antingen Härjedalsfjällen i söder och Abiskoområdet i norr
när man planerat sina fjällturer. Fjällen
däremellan blir lätt vita kunskapsfläckar.
Det är dock två platser jag personligen
kommer att tänka på när det gäller bra
fjärilslokaler i Jämtland.
Det är dels det kalkrika område runt
Östersund som numera ser ut att vara
kärnområdet för violett guldvinge där
den är känd från ett flertal lokaler. Dels
Jämtkrogen som är känd sedan 1980 då
den väldigt sällsynta trolldruvemätaren
Baptria tibiale upptäcktes i slänterna upp
mot berget. Här påträffades även stormhattrotvecklare Endothenia hebesana och i
vägkanterna ska violett guldvinge finnas.
På renfaneblommor här har jag hittat
björkgnidmal Choreutis diana.
Att man dock kan göra fina fynd i
Jämtland kan jag visa med personliga
erfarenheter. Under en fiskevecka i Föllinge 2006 var vi i en fin granskog vid
Lövsjöströmmen. I skymningen gick jag
ut med en långskaftad håv och håvade på
omkring fem meters höjd in tre exemplar
av tajgaugglemott Eudonia aequalis som då

Jämtkrogen
RT90 6947155, 1491517

var känd i färre än kanske 10 exemplar i
Sverige. På en liten mosse där hittade jag
även lapsk fältmätare Xanthorhoe abrasaria.

Mycket finns kvar att upptäcka

År 2011 fick jag uppdraget att skriva
åtgärdsprogrammet för violett guldvinge
och besökte i samband med detta några
lokaler för denna art i Jämtland. Det
erbjöds givetvis flera tillfällen att lära
känna fjärilarna i landskapet lite bättre
genom ljusfångster på platser som såg
spännande ut.
I ett grustag vid Brunflo i det kalkrika
Östersundsområdet påträffade jag under
en enda natt närmare ett halvdussin nya
arter för landskapet. Inga rariteter, men
en klar indikation på att det finns mycket
för oss entomologer att finna i Jämtland.
I en fin granskogsluttning nedanför
Oviksfjället vid Arådalen hade jag förhoppningar om att kunna påträffa några
av våra fjällflyarter, Xestia sp. Gråpudrat
skogsfly (f d rhätiskt fjällfly) Xestia fennica
kom i flera exemplar. På betesfångst fick
jag även nordligt videfly Hillia iris. Största
överraskningen var dock ett exemplar av
poppelbuskfly Amphipyra perflua, långt
från närmaste fyndplatser och sannolikt
en tillfällig långflygare.
Resans största bedrift var dock återfyndet av gulpudrad fältmätare Entephria
flavicinctata för vilken jag genom Eniros
kartor hade sett ut ett ställe vid Storlien
nära norska gränsen som såg lämpligt ut
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Vackermyren
RT90 7038995, 1477215
Lövsjöströmmen
RT90 7067140, 1444399
Brunflo
RT90 6995099, 1451373
Oviksfjället
RT90 6978758, 1390013
Storlien E14
RT90 7030208, 1312430.
Fjällhed, Storlien
RT90 7029269, 1312676

för arten. Den hade då bara påträffats
i Abiskoområdet i knappt halvdussinet
exemplar, det senaste 1969. På klippväggar vid vägkanten på E14 växte det gott
om artens värdväxt gullbräcka, men inte
hade jag väntat mig att observera över 50
exemplar av denna vackra och ovanliga
art. En av de största höjdpunkter under
hela min tid som fjärilsintresserad. På fjäll
heden i närheten bedrev jag ljusfångst och
påträffade bland annat lapskt metallfly,
fjällängsfly Apamea schildei och rödtofsat
ängsfly Apamea rubrirena.
Nu har du nog fått en inblick i att det
inte skadar att vidga vyerna en smula och
att det uppenbarligen finns mycket kvar
att upptäcka i både Härjedalen och Jämtland, inte minst långt nedanför fjällen, i
låglandet – områden som man lätt bara
använder som transportsträcka för färden
upp till fjällområdena.

Porträttet
Hege Vårdal firar i år 20-årsjubileum som insektsentusiast. Hon har
under denna tid studerat biologi i Bergen och doktorerat i Uppsala men nu
har hon sitt drömjobb: stekelintendent på Naturhistoriska riksmuseet.

–D

Hege Vårdal

et är mycket stimuleligt toffeldjur kan vara parasit i ett tripsägg
rande att ta hand om
(Thysanoptera) som är ungefär 1 mm stort.
våra unika och viktiga
samlingar, insamlade
Insektsintresset tar fart
över hela världen från
Hege är ursprungligen från Bergen i Norge
1700-talet och fram till idag, säger Hege
men bor i Sverige sedan 1999 då hon flytVårdal, som är stekelintendent på Natur
tade till Uppsala för en doktorandtjänst om
historiska riksmuseet
gallsteklar på EvolutionsTEXT: Thomas Persson Vinnersten
(NRM) i Stockholm.
biologiskt centrum (Upp& Hege Vårdal
Man skulle kunna tro
sala universitet). Men hur
att arbetet med de enorma
började egentligen denna
samlingarna ger en känsla av uppgivenhet,
fascination för insekter?
men istället tycker Hege att det enbart är
– Man skulle kunna säga att det är en
utmanande att försöka lära sig så mycket
tillfällighet att jag började studera inseksom möjligt om den stora gruppen steklar
ter, för även om jag i 10-årsåldern hade
(Hymenoptera).
grönmetalliska ”lykkedyr” (bladbaggen
– Steklarna är ju en sådan fascinerande
Gastrophysa viridula) i en glasburk hemma
insektsgrupp med otroliga anpassningar!
på balkongen där de lade små gula ägg på
Tänk att det finns parasitsteklar som paraängssyra, kan jag inte påstå att jag har haft
siterar på vattenlevande insekter och då
ett starkt insektsintresse sedan barndomen.
skapar en luftbubbla runtom sig för att få
Intresset tog istället fart under Heges
syre. Eller att en stekel mindre än ett encelbiologistudier och där spelade den norske

Gänget som samlade och kartlade fjädermyggsfaunan i Kade, Ghana 1995.
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spindelforskaren Erling Hauge en viktig
roll. Han arbetade som forskare på Zoologisk museum i Bergen i början av 1990-talet
och hade erkänt fantastiskt bra undervisning. När Hege gick grundutbildningen i
biologi, vid Universitetet i Bergen under
våren 1993, hade hon glädjen att ha just
Hauge som lärare. Det var också då hon
fick upp ögonen för vad ett museum kan
erbjuda.
– Jag har alltid gillat jämförande morfo
logi och jag tyckte att museet verkade vara
en perfekt plats för vidare studier. Det
visade sig att matematisk modellering av
fiskpopulationer eller fågelekologi, som var
några av de andra kursalternativen vid
universitetet, aldrig hade en chans mot
entomologin.
När det sedan närmade sig examensarbete gick det rykten om att de som blev
masterstudenter i fjädermyggsgruppen på
museet fick åka på fältarbete till Ghana,

Som stekelintendent på Naturhistoriska riksmuseet möter Hege
steklarnas mångfald varje dag. På bilden ses en guldstekel inom det
svårbestämda Chrysis ignita-komplexet. Foto: Anders Lindström.
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Hege Vårdal med håven i högsta hugg under en växtstekelinsamling i norröstra Estland, juni 2015. Foto: Andreas Taeger

vilket gjorde valet lätt: Det blev en master
uppsats om afrikanska fjädermyggor (Chironomidae) i släktet Polypedilum.

Resor till jordens alla hörn

Den första riktiga insamlingsresan gjordes alltså till Ghana 1995 och därifrån har
Hege några av sina allra bästa minnen.
Hon besökte bland annat primär regnskog
i Ankasa Conservation Area i sydvästra
Ghana. Detta reservat är än idag den skyddade regnskog med störst mångfald i hela
Ghana. Bland annat finns fler än 600 arter
av fjärilar på det drygt 500 kvadratkilometer stora området.
Fjädermyggsgruppen från Bergen var
mycket aktiv och beskrev hundratals nya
arter från Ghana och under masterprojektet beskrev Hege tillsammans med sin
studiekamrat Alfred Bjørlo hela nio nya
arter av fjädermyggor i släktet Polypedilum.
Lägg därtill att hon gjorde en släktskaps-

analys som blev hennes första arbete i
taxonomi och systematik.
De entomologiska resorna går som en
röd tråd genom Heges karriär och att
få resa är i allmänhet något som Hege
uppskattar enormt. Det har blivit många
insamlingsresor i tjänsten på NRM.
I maj 2011 åkte hon med museikollegan
Julia Stigenberg till Japan för en insamlingstripp. Hege berättar att hon och
Julia möttes av en enorm gästfrihet och
de japanska kollegorna åkte med ut i fält,
alltid på bergstoppar eftersom landet är så
tätbebyggt att det nästan bara är i branta
berg som det finns naturområden kvar.
Målet för resan var främst att studera
stekelfaunan i Japan. I Akazai-ravinen
norr om Kobe hittade de ett exemplar av
Ibalia eller skärknivsteklar som de heter
på svenska eftersom bakkroppen är tillplattad från sidorna och påminner om ett
knivblad. De tillhör samma grupp steklar
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som gallsteklarna och Hege hade tidigare
studerat deras ägg och larver, men aldrig
förut sett ett levande exemplar. Givetvis
var detta extra minnesvärt eftersom den
blev infångad på ett något otraditionellt
vis, nämligen i Heges långa hår. På samma
resa samlades dessutom flera drottningar
av asiatisk jättegeting Vespa mandarinia,
världens största bålgeting. De japanska
entomologerna hade ett särskilt trick som
var praktiskt vid hanteringen av getingarna: Efter de håvats in sprayades de med
kylspray vilket var ett effektivt bedövningsmedel som gjorde att getingarna lätt kunde
plockas ut ur håven med bara händerna.

Intendenten Hege

Om man vill fokusera på Sverige och hitta
nya arter för landet tipsar Hege om att
man bör satsa på att lära sig en grupp av
steklar eller tvåvingar. Även grupper med
större steklar, som växtsteklar, är så dåligt

Håvning på lärk i hopp om att hitta spännande arter av
växtsteklar. Estland, juni 2015. Foto: Ole Jørgen Lønnve

undersökta i Sverige att Artprojektets
Nematinae-grupp under två fältresor, till
Abisko 2012 och till Vemdalen och Dalarna
2013, hittade åtminstone 15 nya arter för
Sverige. Detta går att läsa mer om i Entomologisk Tidskrift nr 135, 2014).
Inom tjänsten som intendent och
stekelansvarig ryms även tid för en liten
del forskning, något som Hege verkligen
uppskattar. En spännande och intressant
forskarupptäckt gjorde hon redan under
sitt doktorandarbete. Även om det sedan
tidigare var känt att gallsteklar har stora
giftblåsor, vet man fortfarande mycket lite
om effekten av giftet. Hege genomförde
helt enkelt (fast helt enkelt var det inte …)
jämförande studier av giftkörtlar och giftblåsor hos gallsteklar och deras närmaste
icke-gallbildande släktingar. Att få ta upp
denna tråd igen och nysta vidare i gallsteklarnas gift och dess verkan är hennes
drömprojekt.
– Tänk att få återkomma till detta och
lägga ytterligare en pusselbit till kunskapen
om det intrikata samspel som växten och
stekeln har. Fortfarande är det nämligen
ingen som har lyckats lista ut hur dessa
mekanismer fungerar. Tills dess att tid
och möjlighet ges att fortsätta med detta

Insektsvisning för barn i de entomologiska
samlingarna på Naturhistoriska riksmuseet, 2014.
Foto: Charlotta Ek, Naturhistoriska riksmuseet

drömprojekt är Hege inblandad i två forskningsprojekt finansierade av Artprojektet.
Det ena drivs huvudsakligen av en grupp
växtstekelforskare vid Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut i Tyskland
där de försöker ta reda på vilka arter av
växtstekelgruppen Nematinae som finns i
Sverige. Nematinae är en underfamilj av
bladsteklarna som bland annat är gallbildare på vide (Salix spp.). Forskargruppen har genomfört fältinsamlingar i norra
Sverige under tre somrar och håller på att
skriva ihop identifieringsnycklar och taxonomiska revisioner. Heges roll just nu är
bland annat att titta på släktet Anoplonyx
som har barrträdet lärk som värdväxt.
– Det konstiga är att vi vet att de förekommer i Sverige, men det finns knappt
några exemplar på de största naturhistoriska museerna, säger Hege och fortsätter:
– Så om ni ser växtsteklar på lärk, får ni
gärna samla in eller fotografera och skicka
till mig!

Undervisning

Under doktorandutbildningen undervisade
Hege en hel del och detta lever kvar även
nu. Det blir vanligtvis ett par veckor om
året: Om insekters utveckling för låg- och
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mellanstadielärare som tittar på tistelfjärilens utveckling i klassrummet, och kursen
Zoologisk Systematik för Stockholms universitet där hon håller i delarna om Paraneoptera, Polyneoptera och Hymenoptera. Ibland
blir det lite extra undervisning som fältkurs
i entomologi i Skibotn, stekelkurser m m.
Dessutom blir det även en del publika
visningar av museets insektssamlingar
varje år för lärare, kollegor, studenter
och barngrupper. Folk blir ofta förvånade
över att upptäcka att det finns så stora
samlingar på Naturhistoriska då man
oftast bara känner till utställningarna och
Cosmonova. Det ska sägas att insektssamlingarna finns högst upp i museet och är
vanligtvis inte tillgängliga för den breda
allmänheten.
Hege avslutar intervjun med att slå ett
slag för den svenska entomologins historia:
– På senare år har jag blivit mer och
mer intresserad av entomologisk historia
och har varit med och skriva om viktiga
entomologiska händelser och personer,
däribland den kuriöse René Malaise och
kvinnorna inom entomologin i Sverige. 
Läs Heges artikel om kvinnor inom entomologin
i Entomologisk Tidskrift nr 135.

Det är juli månad och det surrar och prasslar på fjärilsslingan jag inventerar för
Svensk dagfjärilsövervakning. Jag banar mig fram genom högörtsängen; luktgräsfjäril,
slåttergräsfjäril och pärlgräsfjäril flyger upp där jag går och här och där glimrar det
till av en violettkantad guldvinge. På tistlarna i diket sitter mindre bastardsvärmare
och en silverstreckad pärlemorfjäril och överallt syns mindre tåtelsmygare. En trevlig
promenad i solen en sommardag, men med ett syfte – att räkna fjärilar!

Svensk dagfjärils
övervakning
S

vensk dagfjärilsövervakning kartlägger och följer förändringar i
dagfjärilars utbredning och antal
genom frivilliga övervakare spridda
över hela landet. Dagfjärilsövervakningen startade 2010 och drivs av Lunds
universitet som en del av Naturvårdsverkets
TEXT: Kajsa

Mellbrand

FOTO: Pierre

Stjernfeldt

miljöövervakning. Upplägget är till stor
del baserat på liknande program i andra
europeiska länder med liknande metodik
vilket gör det möjligt att göra jämförelser
och se trender både inom och mellan länder.
Den här typen av inventering ökar
kunskapen om fjärilars utbredningar och
aktivitetsmönster, och visar hur de påverkas av förändringar i sin livsmiljö som t ex
väder, klimat, olika skötselregimer, naturvårdsåtgärder, eller naturkatastrofer som
skogsbranden i Västmanland 2014. Utöver
den frivilliga övervakningen görs även
riktade insatser för våra mest sällsynta
dagfjärilsarter. Dessa insatser görs oftast
genom ett besök på lokalen en gång under
artens optimala flygtid.

Så går övervakningen till

Skogsnätfjäril Melitaea athalia är en art som har ökat markant under de senaste åren.
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Två olika inventeringsmetoder används,
punkt och slinga. En punktlokal är ett
runt område med 25 meters radie runt
en mittpunkt man själv bestämt, där alla

Inventering av punktlokal. Punkten är en cirkel med 25 m
diameter i vilken du räknar alla fjärilar under 15 minuter vid varje
inventeringstillfälle. Bild: Svensk dagfjärilsövervakning.

dagfjärilar räknas under 15 minuter vid
varje inventeringstillfälle. Det här är en
bra metod i ett mindre område som t ex
en trädgård eller liten skogsglänta. Den
andra metoden är en slinga, som förenklat
innebär att man går i lugn takt längs en på
förhand bestämd rutt (samma varje gång)
och längs vägen räknar alla fjärilar man
ser 5 m framför sig, 5 m uppåt, och 2,5 m åt
sidorna. Slingan delas in i kortare segment
som motsvarar förändringar i habitat. Det
här är en bra metod när området man
valt är lite större, t ex en hagmark, eller
långsträckt, som t ex längs en vägkant eller
kraftledningsgata.
De fjärilar som inventeras är dagfjärilar,
d v s fjärilar i överfamiljerna tjockhuvuden
(Hesperoidea) och äkta dagfjärilar (Papilionoidea) samt bastardsvärmare (Zygaeni-

Inventering av slinga. Slingan är en sträcka på 1–3 km längs vilken man
går i långsam takt och räknar de fjärilar man ser 5 m framåt, 5 m uppåt
och 2,5 m åt vardera sidan. Bild: Svensk dagfjärilsövervakning.

dae). Dagfjärilarna är en djurgrupp som
är ganska enkel att lära sig artbestämma
och oftast går arterna att bestämma i fält.
Ett bra tips för nybörjaren är att söka upp
andra fjärilsövervakare i trakten och fråga
om du får följa med någon ut, kanske kan
också den lokala entomologiska föreningen
eller Dagfjärilsövervakningen organisera ett
undervisningstillfälle om ni är flera som
är intresserade. Det finns även bra resurser på Dagfjärilsövervakningens hemsida,
bl a ett forum där man kan ställa frågor
och lägga upp bilder för att få hjälp med
bestämningar. Övervakningen har även en
Facebookgrupp där man kan få tips och
råd om olika saker.
Redan första året var antalet deltagare
många fler än förväntat (118 inventerare,
med 139 inventerade lokaler) vilket inne-

Luktgräsfjäril Aphantopus hyperantus är den mest räknade fjärilen inom Svensk
dagfjärilsövervakning. Det är också en art som ökar i antal.
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bar att uppstarten gick snabbare än man
hoppats på.
Deltagarna i dagfjärilsövervakningen
räknar fjärilar flera gånger under sommar
en för att täcka arter med olika flygtid,
med ca sju besök utspridda från mitten av
april till mitten av september täcker man in
arterna i ett område väl. Besöken kan vara
färre längst i norr där säsongen är kortare,
och har man inte tillfälle att inventera så
ofta så är alla data välkomna även om
det är glesare mellan gångerna. Insamlade data sammanställs och analyseras av
programmets koordinator Lars Pettersson
och presenteras bl a i en årsrapport som
skickas ut till alla övervakare.

Varför övervaka just dagfjärilar?

I takt med att ängs- och hagmarker försvinner missgynnas insekter som är beroende av blomrika gräsmarker, däribland
fjärilar. Dagfjärilarna är också en grupp
som har stora fördelar i miljöövervakningssyfte då de har kort generationstid,
får många avkommor och är känsliga för
ändrade förhållanden. De svarar därmed
snabbt på förändringar, och genom kontinuerlig övervakning kan man därmed dra
slutsatser inte bara om vad som händer
med fjärilarna utan även om tillståndet i
deras livsmiljöer (som är viktiga även för
andra grupper). Detta gör dagfjärilarna
till värdefulla miljöindikatorer.
Rent praktiskt har dagfjärilarna också
fördelen att de är enkla att artbestämma
och räkna i fält utan att dyr utrustning
eller att expertkunskaper krävs. Detta innebär att många kan delta i övervakningen,
vilket ger en omfattande överblick och en
god bild av läget för fjärilarna.

Resultat och trender

Yrfän har pratat med Lars Pettersson om
de senaste resultaten från Svensk dagfjärilsövervakning och om vad som är på gång
inom övervakningsprogrammet. Fjärilssäsongen 2015 är ännu inte avslutad när den
här artikeln skrivs, men 2014 räknades mer
än 67 800 fjärilar av 95 arter vilket var fler
än någonsin tidigare. Antalet personer som
räknade fjärilar 2014 var 280 och 435 lokaler
besöktes (262 punkter och 173 slingor). Den
sydligaste lokalen 2014 var Beddingestrand
och den nordligaste Vuollerim, men 2015
övervakades lokaler så långt upp i landet
som i Abisko.
Lars Pettersson, dagfjärilsövervakningens koordinator, berättar att 2015 varit
ett svårt år för fjärilarna eftersom vädret
varit kallt under större delen av sommaren
– på sensommaren har dock många arter
kommit igen med besked. På exempelvis
Gotland flög i mitten av augusti fortfarande
många slåttergräsfjärilar Maniola jurtina,
svartfläckiga blåvingar Maculiena arion,
midsommarblåvingar Aricia artaxerxes,
kattunvisslare Pyrgus alveus och till och
med enstaka väpplingblåvingar Polyommatus dorylas. Det verkar också ha varit ett
bra år för arter som nässelfjäril Aglais urticae, amiral Vanessa atalanta och påfågel
öga Inachis io. Totalsumman av fjärilar
kommer förmodligen att bli lägre 2015 än
2014 på grund av att väderförhållandena
under en stor del av säsongen var dåliga
(kallt, regnigt och/eller blåsigt).

Lokaler i norr och söder

Sedan 2013 har dagfjärilsövervakningen
satsat på att få med fler lokaler i de norra
delarna av Sverige (norr om Dalälven).
Utbredningen för många nordliga arter
är sedan tidigare ganska dåligt känd,
särskilt i inlandets skogsområden
där arter i många fall bara är
rapporterade från platser
nära vägar. Men man vet
att det händer mycket
med fjärilarnas utbredning i norra Sverige,
så en mer heltäckande
övervakning behövs. I år
gjordes t ex det nordligaste
fyndet för landet av luktgräsfjäril på en av landets nordligaste punktlokaler. Det finns också
intressanta skillnader mellan de södra och
norra delarna av landet i var i landskapet
man hittar fjärilarna.

Aurorafjäril Anthocharis cardamines är en art som minskar i Sverige. Foto: Pierre Stjernfeldt
Bild nedan: Varje år skickas ett klistermärke med en illustration av en dagfjäril ut till deltagarna i
Dagfjärilsövervakningen. 2015 års klistermärke föreställer en hane av aurorafjäril tecknad av Sara Sandling.

I södra Sverige är fjärilar främst knutna
till jordbrukslandskapet, men i de norra
Sverige är sådana marker sällsynta och
biotoper som hyggen och vägkanter blir
väldigt viktiga för fjärilarna (det har
visats att hyggen blivit en viktig miljö för
fåglar som törnskata och ortolansparv, och
detsamma kan gälla fjärilar). Skogen som
fjärilshabitat är också viktigare i norr; i
landets södra delar är skogarna tätare,
man ser främst de fjärilsarter som
flyger tidigast om våren. Längre
norrut blir skogarna glesare,
arterna flyger senare och
skogen blir viktigare som
fjärilslokal.
En fjärilslokal som
inte ska underskattas är
trädgården. I trädgårdar är perioden när sommaren kommit igång på
allvar bäst för fjärilar, då det
ofta finns gott om nektarväxter som lockar fjärilarna. Innan
dess är det ofta ganska tomt på fjärilar i
trädgården, och ett bra sätt att förbättra
sin trädgård som fjärilslokal är därför att
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se till att det under hela säsongen finns
en kontinuitet av blommande nektarrika
växter av typer som fjärilarna gillar. Viktigt är också att det finns växter som
kan fungera som värdväxter i eller nära
trädgården (t ex nässlor för nässelfjäril och
påfågelöga, och violer för pärlemorfjärilar).
Har man möjlighet kan man gynna fjärilarna genom att någon del av trädgården
vara mindre ”välskött”, med högt gräs,
blommor och nässlor.

Dagfjärilar som indikatorer

Sedan 2012 har man i dagfjärilsövervakningen analyserat trender för våra dagfjärilar och bastardsvärmare och även
kunnat studera sammanvägda trender för
grupper av arter. Arter som minskat är t ex
citronfjäril Gonepteryx rhamni, aurorafjäril
Anthocharis cardamines och silverstreckad
pärlemorfjäril Argynnis paphia. Arter som
ökat markant är luktgräsfjäril Aphantopus
hyperantus, skogsnätfjäril Melitaea athalia
och eksnabbvinge Favonius quercus. Luktgräsfjäril har under alla övervakningens år
varit den vanligaste arten, följd av slåttergräsfjäril och rapsfjäril Pieris napi.
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Slåttergräsfjäril

2
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Fjärilar övervakas regionalt på många
håll i landet (läs mer på sidan 18), och det
finns stora vinster om man kan samordna
övervakningar som kan komplettera varandra. Med hjälp av ett noggrant urval
av arter och flera års data kan man väga
samman och se mer övergripande mönster. Som en tumregel kan man säga att
det behövs ungefär ett 20-tal övervakade
lokaler för att man ska kunna se trender
hos en dagfjärilsart. Numera övervakas så
många lokaler att man kan beräkna regionala trender med dagfjärilsövervakningens
observationer. Ett exempel är miljöindikatorn för gräsmarksfjärilar, ”Grassland Butterfly Indicator”, som finns från europeisk
nivå ned till regional nivå.
I Västra Götaland var det kalla och
regniga 2012 ett mycket svårt år för gräsmarksarter, medan de kom tillbaka i antal
2013–2014. Den nya upplagan av den europeiska miljöindikatorn för gräsmarksfjärilar (1990–2013) kommer att släppas under
hösten och i den finns våra svenska fjärilar
med sedan 2010. Ett exempel på spännande
europeiska trender som kommer att synas i
den kommande rapporten är att den kraftiga minskning som sågs för ett par år sen
hos många gräsmarksarter nu verkar ha
planat ut.
Detta tror man beror på att flera länder
i Europa (Nederländerna och Belgien m fl)
sedan dess har satt in åtgärder i landskapet som gynnar fjärilar, som kantzoner i
jordbrukslandskapet och senarelagd slåtter
(de här effekterna kan ses även för andra
djurgrupper, som t ex bin). Här i Sverige
kommer gräsmarksindikatorn att finnas
med som miljömålsindikator i nästa version
av Miljömålsportalen.
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Miljöindikator för gräsmarksfjärilar (GBI). Diagrammet till vänster visar trenden (den gröna linjen) för de
åtta dagfjärilsarter från Västra Götaland som är med i den europeiska miljöindikatorn ”Grassland Butterfly
Indicator”. Att linjen går ovanför 1 på y-axeln visar på en ökande trend för de här arterna. Stapeldiagrammet
till höger visar det totala antalet individer av dessa arter (samt skogsvisslare och svartfläckig blåvinge) under
perioden 2010–2014. Siffrorna till höger om staplarna visar antalet lokaler som varje art observerats på.

Nya fjärilsarter sprider sig

Genom årlig övervakning kan man också
följa nyligen invandrade arters etablering
och spridning genom landet. Ett exempel
är kartfjäril Arachnia levana som först
sågs i sydvästra Skåne på 1980-talet, men
lyckades etablera sig på allvar först i början
av 2000-talet och då började sprida sig
norrut i landet. Lars Pettersson berättar
att arten har spritt sig snabbare i Finland
än här, i vårt grannland finns den redan
uppe i Bottenviken och Lars förutspår att
den kan komma in över den svensk–finska
gränsen i norr innan den hinner dyka upp
i Stockholmstrakten söderifrån – läge finns
alltså att hålla utkik i Kalix, Haparanda
och Boden! En annan art som är på snabb
spridning är sälgskimmerfjäril Apatura iris,
som fram till ca 2010 framförallt sågs i
Skåne men som de senaste två–tre åren

har nått upp till norra Västergötland och
Östergötland.
Lars berättar att det också finns arter
som kan tänkas sprida sig till Sverige
inom en snar framtid. Tryfjäril Limenitis
camilla fanns i Skåne fram till 1960-talet
och försvann sedan, men det görs observationer av enstaka exemplar och arten
skulle mycket väl kunna återetablera sig
här. Aspskimmerfjäril Apatura ilia påträffades för första gången för bara något år
sedan i Stockholmstrakten. Arten har på
senare tid koloniserat Danmark och kan
förväntas i Stockholmsområdet och andra
delar av Syd- och Mellansverige.
Skuggpärlemorfjäril Argynnis laodice
finns i Finland och oregelbundna fynd av
arten har gjorts i de östra delarna av Sverige. Kärrguldvinge Lycaena dispar finns i
Finland och Tyskland. Arten var tidigare

Bli dagfjärilsövervakare

Utrustning

Boktips

Nya övervakare i alla delar av landet är mycket välkomna, särskilt i
områden där fjärilsövervakningen ännu inte har så många slingor
eller punktlokaler. Främst gäller det Svealand och Norrland, men
även i andra spännande områden som Östergötland och Småland
finns gott om marker där det ännu är glest mellan de övervakade
lokalerna. För dig som gillar fjärilar och vill göra en insats för att
öka kunskapen om dem är dagfjärilsövervakningen ett utmärkt
projekt, oavsett kunskapsnivå – man behöver inga förkunskaper
för att gå med. Lars Pettersson kommer gärna och håller föredrag
om fjärilsövervakningen.

Fjärilshåv (se sidan 26)

Nationalnyckeln: Dagfjärilar
och Fältnyckeln: Dagfjärilar
(Claes U Eliasson, Nils Ryrholm & Ulf
Gärdenfors)

Kontakta dagfjärilsövervakningens koordinator Lars Pettersson
via e-post dagfjärilar@gmail.com eller lars.pettersson@biol.lu.se.
Svensk dagfjärilsövervakning har också en Facebookgrupp och
hemsidan www.dagfjarilar.lu.se
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Fjärilsbok (tips här till höger)
Genomskinlig burk
(för att lättare titta på och
fotografera fjärilar)
Kamera (mobiltelefonens
kamera räcker bra). Ta för
vana att alltid fotografera
både över- och undersida av
vingarna
Kikare med bra närgräns är ett
bra hjälpmedel
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Svenska fjärilar – en fälthandbok
(Bo Söderström )
Våra fjärilar – dagfjärilar i Norden
(Håkan Elmqvist & Göran Liljeberg)
För vissa landskap finns
fjärilsböcker utgivna av
länsstyrelserna, t ex Dagfjärilar i
Skåne och Dagfjärilar i Sörmland.

En pärla i Värmland: brun gräsfjäril Coenonympha
hero. Foto: Magnus Bjelkefelt

Aspskimmerfjäril Apatura ilia är på väg att sprida sig norrut från
södra och östra Europa. Foto: Magnus Bjelkefelt

väldigt ovanlig men har tack vare byte av
värdväxt (i västra Europa brukade bara
vattenskräppa användas men i öster trivs
den nu på vanliga ogräsarter som hästskräppa och krusskräppa) blivit vanligare
och ökat sin utbredning. Bra ställen för
kärrguldvinge är ruderatmarker, som t ex
soptippar och byggområden, med skräppor. Men då man sällan lägger lokaler för
fjärilsinventeringar på sådana platser finns
en risk att arten förbises. Kanske är den
redan här?
Många fågelskådare tittar på flyttfågelsträck om höstarna, men även vissa
fjärilar flyttar söderut om vintern. Detta

Fjärilsinventering pågår. Foto: Kajsa Mellbrand

syns i dagfjärilsövervakningen genom att
sådana arter samlas i mängd vid vissa delar
av kusterna på sensommaren, på samma
sätt som flyttfågelsträcken gör. Fjärilar
som man vet flyttar är amiral, storfläckig
pärlemorfjäril Issoria lathonia och tistelfjäril Cynthia cardui, men det finns troligen
betydligt fler flyttare där beteendet ännu
inte studerats och dokumenterats.

Framåtblickar

Lars har en hel del planer för hur övervakningen ska kunna utvecklas. Bland
annat vill han ta fram metoder anpassade för Naturum som finns strategiskt
lokaliserade vid nationalparker och andra
natursköna platser. Man skulle kunna tro
att väldigt välbesökta naturområden är
välinventerade, men så är det inte alltid.
Om alla tror att ett område säkert redan
inventeras av någon annan, så finns det
ibland ingen alls som gör det. Ett sätt att
lösa det skulle kunna vara en fjärilsversion
av geocaching, där man har placerat ut
lokaler som besökare kan leta reda på och
räkna fjärilar i när man rör sig i området.
För tillfället arbetar man också med
att starta upp riktad övervakning av de
fjärilsarter som omfattas av EU:s Habitatdirektiv. Verksamheten kallas biogeografisk
uppföljning. Ett exempel är brun gräsfjäril
Coenonympha hero, en art som är mycket
hotad på Europanivå men här i Sverige
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kan påträffas lite varstans i framförallt
Värmland och Dalarna. Brun gräsfjäril
har sedan ett antal år tillbaka inventerats
främst av Länsstyrelsen i Värmland, där
arten har ett starkt fäste, och från 2014
räknas arten med samma metoder även
i Dalarna och Skaraborg. Intressant nog
är brun gräsfjäril en art som kan trivas
på hyggen. Kanske kan den riktade övervakningen göra det möjligt att finna sätt
att gynna brun gräsfjäril i det moderna
skogsbruket genom små anpassningar av
hyggesbruket.
En, ur insektsperspektiv, spännande sak
som hänt det senaste året är skogsbranden i
Västmanland, som skedde mitt i ett område
där det finns flera övervakade fjärilslokaler.
Med början i år följer nu flera av dagfjärilsövervakningens entusiaster hur fjärilarna återvänder till skogsbrandsområdet.
Läs mer om detta på sidan 19 där Solveig
Wadelius berättar om sin fjärilsslinga i
brandfältet.
Lars Pettersson hälsar som avslutning
att det finns mycket att upptäcka i fjärilsväg i Sverige, det finns fortfarande många
vita fläckar på kartan inte bara i Norrland
utan även i t ex sydliga delar av landet som
Skåne. Och alla delar av landet har sina
pärlor – t ex brun gräsfjäril i Värmland,
violett guldvinge Lycaena helle i Jämtland
och apollofjäril Parnassius apollo på Gotland.

Hagmarksfjärilar under uppsikt

F

örutom Svensk dagfjärilsövervakning görs även övervakning av
dagfjärilar av andra myndigheter
som t ex länsstyrelserna. Förlusten av biologisk mångfald inom
jordbrukslandskapet är ett stort problem
som naturvårdsmyndigheterna försöker lösa
TEXT: N icklas

J ansson & Karl-Olof Bergman

FOTO: Kajsa

Mellbrand

med de medel som står till buds. Speciellt
har arter beroende av ogödslade slåtter- och
betesmarker minskat kraftigt de senaste
50 åren. Detta syns även i övriga Europa
och det europeiska övervakningssystemet
av gräsmarksberoende fjärilar visar på en
nedgång med 50 % mellan 1990 och 2011.
Länsstyrelserna får stöd från Naturvårdsverket för att övervaka den biologiska
mångfalden i respektive län. Numera sker
en samordning där man använder samma
standardiserade metodik och därmed enklare kan slå ihop data vid utvärderingar.

Inventeringsmetoder

Sex län (Örebro, Östergötland, Jönköping,
Kalmar, Blekinge, Skåne) i landets södra
delar har sedan 2009 ett gemensamt delprogram för övervakning av dagfjärilar i
ängs- och hagmarker. Man följer i stort
sett samma metodik som används inom
den landsomfattande övervakningen som
NILS (Nationell Inventering av Landskapet i Sverige, som drivs av SLU) utför på

Mindre tåtelsmygare Thymelicus lineola
är en gräsmarksspecialist.

Dagfjärilar och bastardsvärmare som är knutna till ängs- och hagmarker bevakas av
länsstyrelserna i Örebro, Östergötland, Jönköping, Kalmar, Blekinge och Skånes län.

uppdrag av Jordbruksverket. Inom NILS
(som omfattar mycket mer än bara fjärilar) besöker man 693 ängs- och hagmarker
vart 5:e år i ett rullande schema med hjälp
av anställda inventerare. Länsstyrelserna
besöker i sin övervakning ca 350 hagmarker
vart 5:e år. Varje hagmark besöks vid tre
tillfällen under säsongen (mitten av maj,
juni och juli) för att täcka in de flesta
arternas flygtider.
Länsstyrelserna löser inventeringarna
på lite olika sätt, oftast är det fjärilsintresserade amatörer som mot ersättning
utför inventeringen. Kort beskrivet får
inventeraren en flygbild över en hagmark
där ett antal raka linjer att gå utmed längs
vilka man räknar fjärilar 5 m åt vardera
håll är utlagda över hagmarken (oftast
totalt ca 1 000 m långa). Kring hagmarken
ligger även en slinga som passerar andra
rika fjärilsmiljöer som väg- och dikesrenar, kraftledningsgator och brynmiljöer
(ca 1 500 m lång). Detta för att kunna
jämföra hagmarkens artsammansättning
med omgivande marker och se om skötseln
kan påverka vilka arter som finns eller
saknas. Vid besöken uppskattas även ett
antal parametrar som kan förklara artsammansättningen, som t ex vegetationshöjd,
blomsterrikedom, antal och djurslag av
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betesdjur. För att höja kunskapsnivån hos
inventerarna ges varje vår en kostnadsfri
heldagskurs där man träffas och övar på
de olika momenten.

Hagmarker viktiga för dagfjärilar

I en nyligen publicerad rapport har data
från den regionala miljöövervakningen av
dagfjärilar för sex län samt från NILS
använts. Studien berörde tre huvudfrågor:
hur artrikedom och enskilda arter påverkas
på landskapsnivå, betydelsen av omgivande
biotoper utanför ängs- och betesmarkerna,
och betydelsen av vegetationsstruktur och
blomrikedom för artrikedom.
Resultaten visar tydligt att mängden
hagmarker i landskapet påverkar förekomsten av olika dagfjärilsarter. Slutsatsen gällande tre fjärilsgrupper (rödlistade arter,
generella gräsmarksarter och specialiserade
gräsmarksarter) är att mängden hagmarker
inom 6–7 km betyder mest för sannolikheten att en art ska överleva i en region.
Resultaten visar också att andra biotoper
utanför hagmarkerna hyser en rad arter
inklusive flera rödlistade.
Att aktivt sköta biotoper som sandmiljöer, bryn, hällmarker och vägrenar
kan stötta betesmarkernas fauna och för
vissa arter kan dessa randbiotoper vara

helt avgörande för överlevnad. Anpassad
slåtter av vägrenar, skapande av blomrika
bryn, aktiv skötsel av sandmiljöer, naturvårdshänsyn på hyggen (att små gläntor
lämnas oplanterade m m) kan bidra till
att stärka fjärilspopulationerna i en region.

Skötsel och åtgärder

Vad gäller skötseln av enskilda slåtter- och
betesmarker visar resultaten på tydliga
effekter av vegetationshöjd och mängd
nektarkällor. Högre vegetationshöjd och
en större mängd nektarkällor gav en artrikare fauna och högre tätheter av fjärilar.
Betesregimer som ger ökad variation i vegetationshöjd och en stor mängd blommande
växter utan att samtidigt leda till förnaansamling bör användas om man vill gynna
dagfjärilar. Sent betespåsläpp har visats
positivt för insektsfaunan i flera studier.
Rotationsbete är en metod som tillämpats

i andra länder med gott resultat, där vissa
fållor betas samtidigt som andra fredas
och växterna tillåts gå i blom. Betesfria
år kan också vara värt att pröva på de
allra torraste och magraste markerna. Att
upprätta landskapsekologiska planer över
hagmarkerna i respektive län skulle kunna
underlätta prioriteringar av skötsel och rådgivning, och samarbeten mellan markägare
vad gäller bete, restaureringar och andra
åtgärder som kan ge samordningsvinster
i dessa regioner bör uppmuntras.
En rapport kom 2015 och finns att hämta på: www.
lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/publikationer

Till höger: Potentialen för olika regioner i Sverige
att hysa gräsmarksspecialister bland fjärilar.
Kartan baseras på tröskelvärden för de mängder
av hagmarker inom 6310 m från en betesmark som
behövs för att sannolikheten ska överstiga 50 % att
hitta 7 eller fler arter av gräsmarksspecialister.

En fjärilsslinga i brandhärjad skog

D

en stora skogsbranden i Västmanland 2014 var en på alla sätt
omtumlande upplevelse. Rädslan
för att hus och hem skulle brinna
och insikten att min fjärilsslinga
i Vallsjö kanske brunnit upp. Jag hade
möjlighet att redan i våras följa med LänsTEXT & FOTO: Solveig

Wadelius

styrelsen utefter min slinga och såg då
följande: nordväst om vägen var två och ett
halvt segment helt oskadda och tre och ett
halvt segment helt avbrända medan det i
sydost, ner mot en bäck, var helt oskadat.
Sista segmentet var totalt utbränt!
Slingan är det enda område som dagfjärilsinventerats före branden, så här har vi i
alltså en möjlighet till före/efter-jämförelse.
Och hur stod det då till med fjärilarna
i detta svårt brandsargade område? Jag
hade haft ett väldigt fjärilsrikt område,
men vad återstod? Den 27 april 2015 gav
jag mig in i området för att inventera
dagfjärilarna! Och hör och häpna: Till
min enorma förvåning hade jag nu samma
antal arter och nästan exakt samma antal
individer som 27 april 2014! Jag trodde
inte det var sant!

Genomgående i brandområdet har
dikena klarat sig mycket bra från branden
och där frodas nu en fantastisk växtrikedom. Det tycks också som om de flesta
fjärilsarterna klarat sig bra, även om
kvickgräsfjäril Pararge aegeria och myrpärlemorfjäril Boloria aquilonaris liksom
ängs-/skogsvitvingarna Leptidea reali/
sinapis saknats i år.
I den helt utbrända delen av slingan flög
blåvingar, nässelfjärilar Aglais urticae och
silverstreckade pärlemorfjärilar Argynnis
paphia omkring som aldrig förr. Detta var
den sämsta delen av min slinga tidigare!
På högsommaren flög älggräspärlemorfjäril Brenthis ino, skogsnätfjäril Melitaea
athalia, vitgräsfjäril Lasiommata maera,
luktgräsfjäril Aphantopus hyperantus och
skogsgräsfjäril Erebia ligea tillsammans
med ängssmygare Ochlodes sylvanus och
blåvingar utefter min slinga och i skrivande
stund hoppas jag på att årets kull av de
fjärilar som ska övervintra ska kläckas om
några veckor.
Mitt i brandområdet har jag hittat en
helt ny lokal med sexfläckig bastardsvärmare Zygaena filipendulae, så sammanfattningsvis så ser jag framtiden an med stor
tillförsikt. 
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Citronfjäril Gonepteryx rhamni på svedjenäva.

Du som vill göra en insats får gärna ta dig an
några inventeringspunkter i brandområdet! Det
är ca 14 000 hektar brandområde att inventera. Vi
går utefter säkrade vägar där fjärilarna fanns före
branden och det är i samma diken som växter
och fjärilar nu återkommer.

En fjärilsslinga i brandhärjad skog

Skinnbaggar kanske inte har samma status som skalbaggar, men visst är de
minst lika vackra och häftiga att titta på. Att börja kolla på bärfisar och andra
skinnbaggar är inte alls svårt, du kan börja i en trädgård.

Skinnbaggar
i trädgården

Strimlus Graphosoma lineatum hittas oftast i flertal på flockblommiga växter. Men i trädgårdar, där den blivit allt vanligare, kan den finnas lite varstans.

V

arför är det inte fler som håller
mycket livaktig och nyfiken samling intrespå med skinnbaggar? En så hanserade människor, som fotograferar allt som
terligt lagom stor insektsgrupp
skulle kunna vara en bärfis.
med cirka 610 arter. Jag tror att
Skinnbaggarna är en mångformig
jag har förstått en del av anledgrupp, som har stickande/sugande munningen. Bestämningslitteraturen har alltid
delar, 4–5 leder på antennerna och som
varit ett krux. Den är
finns i många olika bioTEXT: Ruth Hobro
bra, men på tyska, engtoper. De vattenlevande
FOTO: J anne ”Karlslundarn” Olsson
elska, finska, danska eller
buksimmarna, ryggsimfranska. Hur besvärligt
marna, klodyveln och
får det vara? Häromåret utgavs den behänvattenbina. På vattenytan hittar man
diga lilla fälthandboken av Entomologiska
vattenmätarna och skräddarna. Vid stranföreningen i Stockholm Bärfisar i Sverige
den finns strandskinnbaggarna. De flesta
– en fälthandbok på svenska! Och genast förekommer emellertid på land – ängsbildades det på Facebook en intressegrupp,
skinnbaggarna (Miridae), fältrovskinnsom heter ”Vi som gillar bärfisar” – en
baggarna (Nabidae), rovskinnbaggarna
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(Reduviidae), fröskinnbaggarna (Lygaeidae), smalkantskinnbaggarna (Rhopalidae),
bredkantskinnabaggarna (Coreidae) och
bärfisarna (Pentatomidae) med flera. Den
största familjen är ängsskinnbaggar med
cirka 230 arter, följd av fröskinnbaggarna
med cirka 85. Skinnbaggar kan vara rovdjur, växtsugare eller t o m blodsugare (t ex
vägglöss). En del arter kan vara både och,
medan en del är extremt kräsna och lever
endast på en speciell djur- eller växtart.

Röda skinnbaggar i trädgården

Kanske behöver vi inte greppa alla på en
gång? Låt oss gå ut i trädgården och se
vad som kan finnas. Det jag beskriver är

ett axplock skinnbaggar, som är typiska
för en trädgård på våren och försommaren
i Mälardalen.
Bland de första som visar sig på våren
är eldlusen Pyrrhocoris apterus, en mycket
vacker art, röd med svarta teckningar, som
i Sverige förekommer upp till Mälardalen
och som övervintrar som fullbildad. Genast
när solen börjar värma sker parning och
nästan direkt därefter äggläggning som
äger rum under stenar, i sprickor i marken
eller på stubbar. Ofta hinner knappt hanen
frigöra sig innan den äggnödiga honan
lägger sina ägg. Efter endast några dagar
springer det sedan omkring en massa röda
små nymfer på marken.
Lika vacker och röd är riddarskinnbagge
Lygaeus equestris, som också övervintrar
som fullbildad. Den här skinnbaggen är
knuten till tulkört. Växten trivs på solbelysta, ofta bergiga sluttningar och är
giftig. Skinnbaggen har förmågan att lagra
giftet och på så sätt själv bli giftig. Den är
vanlig, likt tulkörten, ute på öar, och där
kryper den omkring som små smycken på
klipporna. Ibland händer det att riddar
skinnbaggarna aggregerar och då kan de
ses i stora massor på samma ställe. På
Gotland övervintrar den ofta i mursprickor
i kyrkor och kallas här för ”körkmack”.
Eldlus tillhör familjen eldskinnbaggar
(Pyrrhocoridae) och riddarskinnbagge tillhör familjen fröskinnbaggar (Lygaeidae).
Men så finns det ytterligare en röd och
vacker förväxlingsart, som hör till familjen
smalkantskinnbaggar (Rhopalidae) och
det är rödlus Corizus hyoscyami. Den
liknar de övriga två, men är något blekare
till färgen. Den är också mer flybenägen
och sitter ofta på blommor och springer
inte som de föregående två arterna på
marken.

N ågra vanliga arter

En stor, cirka 12–14 mm, vanlig art i trädgården är Coreus marginatus, en bredkantskinnbagge (Coreidae), som ofta brukar
sitta på rabarbern hemmavid. Den lägger
runda, stora ägg i rader på bladen. Arten är
mycket observant och försöker gömma sig
bakom stjälkar och blad när man kommer
för nära.
En av de vanligaste skinnbaggarna i
trädgården är hårig bärfis Dolycoris baccarum. Så fort det blir lite varmare samlas
en hop håriga bärfisar på någon lämplig
växt för att hitta någon attraktiv partner. I år tycktes bolmörten vara den bästa

Hårig bärfis Dolycoris baccarum är en vacker skinnbagge som förekommer allmänt i trädgårdar.

Bredkantskinbaggen Coreus marginatus är en av de större
skinnbaggarna. Foto: Olaf Leillinger/CC-BY-SA-3.0

samlingsplatsen, förra året var det ulltisteln. Just bärfisar har fem antennleder, ett
kännetecken som kan vara bra att veta om
man är nybörjare.
Den spektakulära svart- och rödrandiga strimlusen Graphosoma lineatum är
en art som blivit allt vanligare de senaste
decennierna. I trädgården hittar man
den på olika flockblommiga växter som
hundkäx, spansk körvel och björnrot. En
morgon fanns det 21 stycken på körveln.
Det ser lustigt ut när alla 21 i det kalla
vädret vänder hela ryggsidan i rät vinkel
mot solinstrålningen, för att på så sätt
fånga upp så mycket värme som möjligt.
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Rödlus Corizus hyoscyami
med nyligen lagda ägg.

Vad kan man annars göra om sommaren
inte behagar infinna sig?
Betydligt svårare att upptäcka bland
de gröna bladen är grön bärfis Palomena
prasina. Den sitter oftast ensam bland
”grönsakerna” och smälter väl ihop med
omgivningen. Det är en art som gillar
buskar och högre vegetation. På hösten
ändrar den färg till brunt till rödbrunt,
något som tydligen är beroende av temperaturen. Det är ju också en skyddande
färg vid den här tiden, då allt runt omkring
blir brunaktigt.
En doldis, som brukar finnas bland löv
nere på marken är tvåfläckig taggbening

Skinnbaggar genomgår ofullständig förvandling
Visste du att insekterna delas in i två grupper: de som genomgår en
fullständig förvandling (utveckling) och de med ofullständig. Till den
första gruppen hör t ex steklar, tvåvingar, skalbaggar och fjärilar med
ägg-larv-puppa-imago. I den andra gruppen finns gräshoppor, trollsländor och halvvingar (som innefattar växtsugare och skinnbaggar).
En fullständig förvandling är vad det låter som: insekten byter helt
skepnad, exempelvis en fjäril som går från larv till fjäril (imago). I en
ofullständig förvandling sker endast små förvandlingar mellan olika
stadierna och nymferna (som de kallas) liknar den färdigutvecklade
insekten. Skinnbaggarna genomgår fem s k nymfstadier, då nymfen
”byter skinn” (se bild på längst ner till höger på denna sida) och blir
något större för varje ömsning, samtidigt som den blir mer och mer
lik det fullbildade djuret. Vid det 3:e ”skinnbytet” kan man se små
anlag till vingar.

Adomerus biguttatus, vars värdväxter är
olika kovallarter. Bästa sättet att hitta
den är att krafsa undan lite löv nedanför
någon bergsknalle. Arten hör till familjen
tornbenskinnbaggar (Cydnidae) och har
liksom bärfisar fem antennleder.

Ena dagen nymf (till vänster) och nästa dag fullbildad bärfis (till
höger). Grön bärfis Palomena prasina. Foto: Kjell Nilsson

Mycket vanliga arter är större björkbärfis Elasmostethus interstinctus och mindre
björkbärfis Elasmucha grisea. Båda lever
på björk och båda hör till familjen kölskinnbaggar (Acanthosomatidae). Den
större björkbärfisens bakkropp har en
enfärgat ljus sidokant medan den mindre
björkbärfisen har mörka fläckar längs
bakkroppens sidor. Ibland kan man ha

turen att få se yngelvården hos den mindre
björkbärfisen. Honan stannar kvar och
försvarar nymferna genom att vända bred
sidan mot fienden och spruta illaluktande
giftvätska. Visst är det en företeelse som
man har svårt att förstå kan finnas hos
dessa små djur.
En liten ettrig varelse man kan få känna
av vid hallonplockning är näbbskinnbaggen
Anthocoris nemorum, som vill skrämma
en samtidigt som den sänder ut en för
skinnbaggarna typisk och ofta oangenäm
lukt. Skinnbaggarna har stinkkörtlar på
undersidan av tredje bakkroppsegmentet
(hos nymferna ligger stinkkörtlarna på
ryggsidan mellan 3:e och 4:e ryggsegmentet). Lukten består av, för varje art, olika

estrar som är till för att försvara djuret
vid fara.
Man kan dela in ängsskinnbaggarna
(Miridae) i grupper efter lukten. Det finns
äppel-, banan-, skinnbaggs-, renfane-, choklad-, kanel-, kaprifol- och citrondoftande.
Det är bara att gå ut och pröva om luktsinnet är trimmat. Jag har försökt lukta mig
till några olika dofter hos skinnbaggar,
men det enda jag kan känna är att det
luktar skinnbagge. Kan det bero på en
avtrubbning av luktsinnet hos mig eller
nutidsmänniskan i allmänhet?

Större björkbärfis Elasmostethus interstinctus.
Foto: Kjell Nilsson

Mindre björkbärfis Elasmucha grisea.
Foto: Kjell Nilsson

En bärfis kryper ur sitt nymfskinn.
Foto: Magnus Bjelkefelt

Skinnbaggar luktar
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Fröskinnbaggar

Den näst största skinnbaggsfamiljen med
sina 85 arter är fröskinnbaggarna. En del

Svenska bärfisar

Bestämningslitteratur
för skinnbaggar
Insekter – en fälthandbok (Douwes, P., R. Hall,
C. Hansson, Å. Sandhall, 1997). Mycket bra
för bestämning till familjer.
Bärfisar i Sverige – en fälthandbok (Entomologiska föreningen i Stockholm, 2012). Har
bestämningstabell, beskriver levnadssätt.
Vackra färgbilder på imagon och många
nymfer.
Blomstertæger (Danmarks fauna 81) (Gaun,
S., 1974). Bestämningstabell över Danmarks
ängsskinnbaggar.
Adults of the British Aquatic Hemiptera
Heteroptera: A Key with Ecological Notes
(Freshwater Biological Association Scientific Publication No. 50). (Savage, A. A., 1989).
Bestämningstabell på engelska.
Keys to the Larvae of British Corixidae (Freshwater Biological Association Scientific
Publication No. 57). (Savage, A. A. & A. Jansson, 1999). Bestämningstabell på engelska
Danmarks blomstertæger (Danmarks Dyreliv,
Bind 12) (Skipper, L., 2013). Utmärkta bilder,
beskrivning och levnadssätt på danska.
Suomen Luteet (Rintala, T. & V. Rinne, 2011).
Bestämningstabell på finska, bra färgbilder.
Die Wasserwanzen Deutschlands. Bestimmungsschlüssel für alle Nepo- und Gerromorpha (Strauss, G. & R. Niedringhaus, 2014)
Bestämningstabell på tyska. Bra färgbilder.

är obligat monofaga, det vill säga de vill
bara ha en speciell växtart att leva på eller
äta av. Bland dem kan jag här i trädgården
hitta Chilacis typhae på kaveldun nere vid
Mälarstranden och borta vid hönshusväggen på nässlorna finns Heterogaster urticae.
Vi har en liten skog som skydd och där
dominerar gran och tall. Under barken eller
mellan kottefjällen sitter ofta övervintrande
exemplar av de platta Gastrodes-arterna,
G. abietum (på gran) och G. grossipes (på
tall). Dessa arter suger ur fröna i kottarna
och kan komma in mellan kottefjällen tack
vare sin platta kroppsform. Många av de
övriga fröskinnbaggarna lever på frön från
en speciell växtfamilj, andra arter lever på
vad de hittar och kallas då polyfaga.
Det här var ett urval av vad som finns
i trädgården en försommardag. Det finns
också många fler arter som kommer senare
på sommaren, t ex ängsskinnbaggarna och
bärfisarna som hyser stor mångfald och
förekommer på allehanda växter och i olika
biotoper.

Kölskinnbaggar (Acanthsomatidae), tornbenskinnbaggar (Cydnidae),
glansskinnbaggar (Thyreocoridae), sköldskinnbaggar (Scutelleridae)
och bärfisar (Pentatomidae)
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hagtornsbärfis Acanthosoma haemorrhoidale ������������������������������������������������������������������������
brokig enbärfis Cyphostethus tristriatus �������������������������������������������������������������������������������������
jolsterbärfis Elasmostethus brevis���������������������������������������������������������������������������������������������������
större björkbärfis Elasmostethus interstictus ���������������������������������������������������������������������������
trybärfis Elasmostethus minor�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
mindre björkbärfis Elasmucha grisea ���������������������������������������������������������������������������������������
bukprickig björkbärfis Elasmucha fieberi�������������������������������������������������������������������������������
blåbärsbärfis Elasmucha ferrugata �����������������������������������������������������������������������������������������������
svart sandtaggbening Microporus nigrita�������������������������������������������������������������������������������
vitbrämad taggbening Legnotus limbosus �����������������������������������������������������������������������������
mårataggbening Legnotus picipes �����������������������������������������������������������������������������������������������
tvåfläckig taggbening Adomerus biguttatus ���������������������������������������������������������������������������
spindelörtsskinnbagge Canthophorus impressus ���������������������������������������������������������������
mindre taggbening Sehirus luctuosus�����������������������������������������������������������������������������������������
större taggbening Sehirus morio �������������������������������������������������������������������������������������������������
svartvit taggbening Tritomegas bicolor �����������������������������������������������������������������������������������
violbärfis Thyreocoris scarabaeoides �����������������������������������������������������������������������������������������������
torrgräsbärfis Eurygaster maura ���������������������������������������������������������������������������������������������������
starrbärfis Eurygaster testudinaria ���������������������������������������������������������������������������������������������������
mörkhårig sköldskinnbagge Odontoscelis fuliginosa �������������������������������������������������������
silverhårig sköldskinnbagge Odontoscelis lineola�������������������������������������������������������������
sanddynbärfis Phimodera humeralis �������������������������������������������������������������������������������������������
mjölonbärfis Phimodera lapponica �����������������������������������������������������������������������������������������������
strimlus Graphosoma lineatum ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
hammarbärfis Podops ininctus �����������������������������������������������������������������������������������������������������
mindre markbärfis Sciocoris cursitans �������������������������������������������������������������������������������������
större markbärfis Sciocoris homalonotus�����������������������������������������������������������������������������������
nordlig markbärfis Sciocoris microphthalmus �������������������������������������������������������������������������
mörk markbärfis Sciocoris umbrinus �����������������������������������������������������������������������������������������
mindre spetsnäsa Aelia acuminata ��������������������������������������������������������������������������������������������
mörkstreckad spetsnäsa Aelia klugii �������������������������������������������������������������������������������������
större spetsnäsa Aelia rostrata�����������������������������������������������������������������������������������������������������
mindre gräsbärfis Neottiglossa pusilla ���������������������������������������������������������������������������������������
veronikabärfis Stagonomus bipunctatus �������������������������������������������������������������������������������������
vårbärfis Peribalus strictus vernalis ���������������������������������������������������������������������������������������������������
grön bärfis Palomena prasina ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
tallbärfis Chlorochroa pinicola �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
bred bärfis Carpocoris fuscispinus ���������������������������������������������������������������������������������������������������
purpurbärfis Carpocoris purpureipennis ���������������������������������������������������������������������������������������
hårig bärfis Dolycoris baccarum �����������������������������������������������������������������������������������������������������
bräsmabärfis Eurydema dominulus �����������������������������������������������������������������������������������������������
kålsugare Eurydema ornata ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
rapssugare Eurydema oleracea �������������������������������������������������������������������������������������������������������
harrisbärfis Piezodorus lituratus �����������������������������������������������������������������������������������������������������
rödbent bärfis Pentatoma rufipes �������������������������������������������������������������������������������������������������
större rovbärfis Arma custos ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
jallabärfis Jalla dumosa ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
spetsrovbärfis Pentatoma rufipes �������������������������������������������������������������������������������������������������
sydlig rovbärfis Pinthaeus sanguinipes ���������������������������������������������������������������������������������������
mindre rovbärfis Rhacognathus punctatus �������������������������������������������������������������������������������
trädrovbärfis Troilus luridus �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
blå rovbärfis Zicrona caerulea���������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Det är vanligt att arter utnyttjar förutsättningar som skapats av andra
arter, och vi människor har i våra hem skapat en miljö som ett antal
djurarter har anpassat sig till – däribland vissa spindlar.

Lär känna dina
åttbenta inneboende

F

ör de flesta spindelarter är vårt
inomhusklimat för varmt och torrt
för att de ska kunna överleva, men
det finns ett fåtal undantag. Dessa
arter är ofta väl anpassade till
inomhusmiljön, såpass att det för en del
av dem är svårt eller omöjligt att överTEXT & FOTO: Kajsa

Mellbrand

leva utomhus i svenskt klimat. Många vill
släppa ut spindlarna i tron att de kommit
in av misstag – men det ligger inte alls i
de här arternas intresse. Vill du inte ha
spindeln där du fann den, flytta den hellre
till en plats inomhus där den inte stör dig
– kanske ett garage, förråd, källare eller
liknande. Inomhusspindlarna är heller inga
skadedjur utan är (som alla spindlar) rovdjur som äter andra småkryp. Inomhus
hittar de byten som bl a silverfiskar, kvalster, sorgmyggor, ängrar, stövsländor och
andra spindlar. Att huset är ”friskt” för att
det bor spindlar i det är en myt, det finns
inget sådant samband – men det betyder
heller inte att det är dåligt att ha spindlar. Om inte annat är spindlar åtminstone
naturlig skadedjursbekämpning.
Här följer en kort presentation av våra
vanligaste ”innespindlar”, det finns förstås
fler än dessa som hittas inne men då är
det ofta utomhusarter som förirrat sig in.

Mindre husspindel Tegenaria domestica.

Större husspindel Eratigena atrica som hamnat i ett handfat.

Husspindlar

Husspindlarna är två arter i familjen tratt
spindlar (Agelenidae): mindre husspindel
Tegenaria domestica och större husspindel
Eratigena atrica. Båda är storvuxna, brunaktiga och med ett vattrat, fiskbensliknande
mönster på bakkroppen. De har långa ben
som är enfärgade hos större husspindel men
oftast mer eller mindre randiga hos mindre
husspindel. Båda arterna har ett par långa
tvåledade spinnvårtor (typiskt för alla
trattspindlar). Husspindlar gör stora platta
nät med en trattliknande mynning till boet.
Oftast märker man inte mycket av dem, men
hanar av större husspindel blir könsmogna på
sensommaren/hösten och ses då kringvan-
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drande på jakt efter honor. Vuxna hanar av
mindre husspindel kan hittas året om. Ofta
hittas de i badkar, handfat och liknande där
de hamnat under sina nattliga vandringar
och sedan inte kan komma upp igen.
En släkting till husspindlarna, laduspindel
Tegenaria ferruginea, kan ibland hittas inomhus. En annan art, luffarspindel Eratigena
agrestis som är nyligen invandrad till Sverige är lik husspindlarna men hittills mycket
ovanlig och lever inte inomhus. Dess dåliga
rykte där den ofta utmålas som väldigt giftig
och farlig även för människor är kraftigt
överdrivet, den är helt ofarlig!

Lär känna dina åttbenta inneboende

Fettspindel

Musspindlar

Musspindlarna omfattar tre arter i familjen plattbuksspindlar (Gnaphosidae):
Scotophaeus blackwalli, S. quadripunctatus
(bilden) och S. scutulatus. De är svåra
att skilja åt på allmänt utseende, alla
är kraftiga brunaktiga spindlar med
sammetsluden bakkropp som gett dem
namnet musspindel. De håller sig gömda
om dagen men jagar om natten (gör inga
fångstnät).
De ska inte blandas ihop med mouse
spiders på engelska, som syftar på ett
australiskt släkte (Missulena) som kan ge
obehagliga bett. Våra svenska musspindlar är inte släkt med dessa och är helt
ofarliga. Förutom musspindlar kan man
ibland även hitta andra plattbuksspindlar inomhus. Alla dessa är typiskt ganska
stora, kraftiga brunaktiga spindlar.

Större dallerspindel

Större dallerspindel Pholcus phalangioides
i familjen dallerspindlar (Pholcidae) har
invandrat hit på senare tid och sprider
sig snabbt norrut. Den är en kosmopolit
som i varmare klimat kan hittas utomhus, men hos oss nästan bara inomhus.
Spindeln är långsträckt med väldigt
långa smala ben som påminner om en
lockespindels (men den har spindlarnas
tydligt tvådelade kropp). Dallerspindeln
gör ett stort trassligt nät, och blir den
störd skakar den våldsamt sig själv och
hela nätet vilket gett den dess svenska
namn. Att dessa skulle vara supergiftiga
är en myt. Det finns ett par arter daller
spindlar till i Sverige, även de nyligen
hitkomna. De hittas också inomhus men
är än så länge ovanliga.

Knätofsspindel

Källarspindel

Källarspindel Meta menardi är en stor,
långbent, rödaktig spindel i familjen
käkspindlar (Tetragnathidae). Arten
gör karakteristiska droppformade äggkokonger som hänger från taket. Den
är beroende av miljöer som är mörka,
svala, fuktiga och ostörda, och hittas
därmed inte inne i våra bostäder, men
trivs däremot i jordkällare, krypgrunder,
brunnar och liknande.

Knätofsspindel Uloborus plumipes i familjen krusnätsspindlar (Uloboridae) lever i
varma fuktiga växthusmiljöer, och det är
inte ovanligt att den följer med inköpta
växter hem. Spindeln är liten och har
ett karakteristiskt utseende med kantig
bakkropp och uppsvällda skenben med
täta hårtofsar på frambenen. Färgen är
variabel, allt från ljusgul till mörkbrun.
Spindeln gör ett lite slarvigt hjulnät,
ibland med så kallat stabilimentum (en
förtjockning av silke som löper genom
nätet).
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Fettspindel Steatoda bipunctata tillhör
familjen klotspindlar (Theridiidae).
Spindeln är rödbrun till svart med ett
ljust mittband på bakkroppens ovansida
och ett ljust böjt band i bakkroppens
framkant (ibland otydliga). Nätet är en
sinnrik fälla: en plattform med klibbiga
trådar som sträcks och fästs i underlaget
under nätet. När en insekt går emot en
tråd rycks tråden loss, insekten lyfts upp
och blir hängande. Sprattlar den kommer
den åt fler trådar och fastnar ännu mer.
Fettspindelns mörka kompakta utseende
får ibland folk att tro att de hittat en
svart änka (änkorna tillhör samma familj
men inte samma släkte) – de flesta förfrågningar om svarta änkor i Sverige
gäller harmlösa fettspindlar
I släktet Steatoda finns ett par arter
till som kan hittas inomhus, de är dock
mindre vanliga än fettspindeln.

Mörkerspindlar

Fönsterspindel Amaurobius fenestralis (bilden) i familjen mörkerspindlar
(Amaurobidae) är en brun spindel med
karakteristisk mörk teckning på bakkroppen. Namnet har den fått för att den
ofta hittas runt fönsterkarmar. Den trivs
bäst utomhus även om den ibland också
kan hittas inomhus, medan släktingarna
husmörkerspindel Amaurobius similis och
källarmörkerspindel Amaurobius ferox
trivs bättre inomhus men är mycket
ovanligare. Alla gör blågråa nät, ofta
formade som en tratt som leder in till
spindelns bo.

Lär känna dina åttbenta inneboende

Håven är troligtvis entomologens och insektsskådarens viktigaste redskap. Med
små medel och lite bra tips kan man själv lätt tillverka håvar av olika typer.

D

Gör dina egna
insektshåvar

et är inte ofta insekterna sitter
område. Lufthåven, eller fjärilshåven som
så stilla som vi vill. Så fort man
den ofta kallas, är lätt och ofta ganska stor.
kommer nära så flyger de till
En diameter på 40 cm i diameter eller större
nästa blomma eller gömmer sig
är vanligt. Håvskaftet kan ha varierande
i springor och vrår. Vare sig
längd men en längd på 1–1,5 meter räcker
du vill skåda eller samla insekter så har
i de allra flesta fall. Håvens huvudsakliga
du stor hjälp av de klassiska
funktion är att den lätt ska
entomologiska hjälpmedlen:
TEXT & FOTO: Thomas Harry
kunna svepas snabbt genom
håven, aspiratorn och paraluften, för att fånga fjärilar,
plyet. Dessa kan man så klart köpa från
trollsländor, bin och andra skickliga flygare.
olika tillverkare, som du enklast hittar på
Håven behöver inte vara så kraftig utan en
webben. Det finns några webbutiker i Svegrov ståltråd och ett lätt tyg fungerar bra.
rige men det är ju numera också lätt att
handla inom hela EU. Men självklart går
Slaghåv
det alldeles utmärkt och det är dessutom
En annan typ av håv är slaghåven. Syftet
roligt att tillverka dem själv! Här får du
med den är att fånga insekter som sitter
några handfasta tips om hur du kan tilldolda i växtlighet, först och främst nära
verka din egen håv.
marken eller i buskage. Var rädd om grann
ens häck bara! Eftersom slitaget blir stort
Lufthåv
på slaghåven brukar den ha en kraftigare
En håv är nog det mest användbara man
bygel. Själva håvnätet är ofta också krafkan ha i sin utrustning. Det finns olika
tigare, och ibland skyddat av ett yttre
typer av håvar beroende på användningstyg. Ibland är nätet t o m upphängt med

Några idéer för håvskaft kvastskaft: innebandyklubba,
gåstav, förlängningsskaft till målarverktyg.

metallringar runt bygeln där slitaget är
som störst. På en slaghåv kan det vara
opraktiskt om skaftet är för långt. Ca en
meter brukar vara lagom längd.

Vattenhåv

En tredje typ är vattenhåven. Denna
behöver inte tåla så mycket slitage, men
eftersom vattenmotståndet är stort så ska
den vara ganska liten och ha stadig bygel.
Här däremot är det bra med ett långt skaft
så man når ner i vattnet. Det är riktigt
spännande att håva i små vattensamlingar
och vattendrag och se vad man hittar. Ta
med en glasburk eller köp ett billigt plastakvarium i zoobutiken! Håvnätet är ofta
finmaskigare för att man ska få med riktigt små djur. Ett alternativ till att bygga
den helt själv kan vara att bygga om en
akvariehåv som man köper i zoohandeln.
Välj en stadig modell och byt eller förläng
skaftet. Köp gärna ett par stycken med
olika fint håvnät.

Fin, finare, finast. Tre varianter på håvtyg.
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Håvtyp

Skaft

Håvnät

Bygel

Lufthåv

Gärna ca 1,5 m från innebandyklubba, skidstav,
trästav eller liknande.

Tyll (gardinnät) som kan köpas på tygaffär. En del
förespråkar mörkare färg då särskilt skygga insekter ska infångas. Kolla maskornas storlek som kan
variera!

Kraftig 4 mm ståltråd eller gärna
10×4 mm aluminiumband som är
lätt, starkt och formbart

Slaghåv

Stadigt, ca 1 m långt.

Man kan använda tyll till håvpåsen men det behövs
tåligare tyg runt bygeln. S k bävernylon fungerar bra.

10×4 mm aluminiumband eller
liknande.

Vattenhåv

Långt ganska stadigt
skaft, ca 2 m.

Finmaskigt, typ akvariehåv om du vill få med de
minsta djuren.

Liten bygel, 15–20 cm av kraftig
ståltråd eller liknande.

Detta behöver du

För att tillverka din egen håv behöver du
ett skaft, en håvbygel och ett håvnät. Till
skaft kan du ofta använda det du råkar ha
hemma. Skaftet från en innebandyklubba
av lite bättre kvalitet är både lätt starkt
och har en lindning som gör det skönt att
hålla i. Ett kvastskaft av trä är lite enklare
men fungerar också bra. Teleskopiska skaft
kan vara praktiska. Man kanske vill ha ett
väldigt långt skaft eller ett som är kort
och smidigt när det är hopfällt. Gåstavar
och måleriskaft kan vara värda att titta
närmare på.
Material till bygeln kan vara lite svår
are att hitta hemma. Jag rekommenderar
10×4 mm aluminiumband som man kan
köpa i bygghandeln. Det är stabilt, lätt och
enkelt att böja till. Dessutom passar det

både till stora och små håvar. Ett alternativ
är 3–4 mm tjock ståltråd vilket kan vara
svårare att få tag i och också är svårare
att vinkla i ändarna. Aluminiumbandet
böjer du för hand. Rita upp en mall som
du regelbundet jämför med när du formar
bygeln. Ändarna vinklar du ut så att de
passar ditt skaft. Då är det bra att använda
ett skruvstycke. Borra sen två hål genom
bygel och skaft och skruva samman alltihop
med skruv och vingmutter.
Till håvnät behöver du s k tyll. Det ser
ut som myggnät men är mjukare i kvalitén.
Gå in på närmaste tyghandel och se vad
du hittar. Det brukar finnas gardintyg med
olika fina maskor och i olika nyanser. Ta
till längden så du kan sy en håv där nätet
är 1,5–2 gånger så djupt som diametern
på bygeln. Köp också något kraftigare tyg

Om man använder skruv och vingmutter är det lätt att ta isär håven.
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att ha runt bygeln, t ex bävernylon. Det
är fullt möjligt att sy håvnätet för hand,
men en symaskin underlättar betydligt.
Klipp först ut en ca 10 cm bred remsa av
det kraftigare tyget, som du ska ha runt
bygeln, och sedan själva håvpåsen som ska
vara rund eller lätt konisk i botten. Vik
in kanterna på bävernylonet så det inte
kommer fransa sig och nåla sedan ihop
allt med håvpåsen så att du kan testa att
skjuta in bygeln. När allt ser bra ut så drar
du ur bygel och syr ihop tygerna. Nu har
du tillverkat en allroundhåv som fungerar
bra i luften men som även tål kontakt med
vegetation!
I nästa nummer kan du läsa om hur du kan tillverka en egen aspirator samt bygga en slagskärm.

Sömmar och infästning i skaft. Krympslang runt
muttrarna gör dem mindre vassa.

27

Gör dina egna insektshåvar

En ny rapport i tidskriften Nature visar på illavarslande effekter av så
kallade neonikotinoider på vilda bin. Neonikotinoider är en modern
form av insektsbekämpningsmedel.

Vildbin drabbas hårt
av bekämpningsmedel

F

lera viktiga odlade växter som
raps, bönor och äpplen är beroende av insektspollinering. Därför
pågår det forskning kring pollineringen i odlingslandskapet. Många
anser att det råder en brist på vilda pollinatörer, vilket hänger samman med den
allmänna landskapsomvandlingen som
medfört en utarmning av naturliga habitat.
TEXT: Pål

Axel Olsson

FOTO: Maj

Bekämpning med neonikotinoider minskar reproduktion i samhällen med mörk jordhumla Bombus terrestris.
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Rundlöf

I intensivt brukade jordbrukstrakter runtom i världen förlitar man sig på
honungsbiet för pollinering av odlade
grödor. Under senare år har man bland
annat haft problem med något som kal�lats ”plötslig bidöd”, ett fenomen som
innebär att kuporna överges av de vuxna
bina när det fortfarande finns yngel och
mat kvar. Särskilt stora har problemen
varit i USA, men även Asien och många
europeiska länder har drabbats. Det är
antagligen flera olika orsaker som ligger
bakom bidöden; spridningen av varroa
kvalstret Varroa destructor och effekter
av bekämpningsmedel är två orsaker som
diskuterats flitigt.
Mycket fokus riktas mot honungsbiet
och dess betydelse för pollineringen av
nyttoväxter, men man får inte glömma
bort alla de tusentals vilda arter som också
bidrar till pollineringen av grödor och vilda
växter. En grupp forskare vid Lunds universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet har genomfört en studie av hur olika
arter av bin påverkas av att rapsutsäde
behandlas (betas) med en neonikotinoid.
Studien ingår i ett större projekt initierat
av Jordbruksverket.

Vildbin drabbas hårt av bekämpningsmedel

Neonikotinoider har blivit ett vanligt
insektsbekämpningsmedel som används för
besprutning eller betning av utsäde av olika
grödor som majs, stråsäd och raps. När fröet
gror och plantan växer till sig, tas bekämpningsmedlet upp och sprider sig i hela växten
och skyddar mot växtätande insekter.
Maj Rundlöf och hennes kollegor studerade
fält som besåtts med rapsfrön som betats med
en neonikotinoid enligt tillverkarens rekommendationer, och jämförde dem med fält där
rapsutsädet inte hade betats. De studerade
effekterna på förekomst av vilda bin i fälten
och omkringliggande mark. De studerade
även bobyggande och samhällsutveckling
hos utplacerade rödmurarbin Osmia bicornis,
mörka jordhumlor Bombus terrestris (sådana
samhällen finns kommersiellt tillgängliga)
och honungsbin Apis mellifera.

Minskande förekomst av vilda bin

Studien visade att betning med neonikotinoiden minskade förekomsten av vilda bin
(solitära bin och humlor) i rapsfälten och dess
omgivningar. Man fann också att bobygg
ande hos utplacerade rödmurarbin minskade
och att samhällstillväxt och reproduktion
minskade i de utplacerade samhällena med
mörk jordhumla. Däremot fann man inga synbara effekter på samhällen med honungsbin,
vilket kan bero på att dessa bättre tolererar
neonikotinoider. Man utesluter dock inte att
neonikotinoider kan ha långsiktigt negativa
effekter även på honungsbiet.
Både pollen och nektar som samlats in
av honungsbiet vid behandlade fält hade förhöjda halter av den neonikotinoid som fanns
i betningsmedlet (klotianidin), jämfört med
obehandlade fält.
Även om man ännu inte helt förstår
mekanismerna bakom de negativa effekt
erna på vilda bin, menar forskarna att
användning av denna bekämpningsmetod
kan få långsiktiga konsekvenser för vildbinas
populationer. Eftersom effekterna i denna
studie skiljer sig åt mellan honungsbiet och
de undersökta arterna av vilda bin, menar
man att det inte går att fullt ut förstå effekt
erna av ett bekämpningsmedel genom studier
enbart på honungsbiet.
Rapporten publicerades i tidskriften Nature i juli
2015. Rundlöf M, Andersson GKS, Bommarco R,
Fries I, Hedström V, Herbertsson L, Jonsson O,
Klatt BK, Pedersen TR, Yourstone J, Smith HG
2015. Seed coating with a neonicotinoid insecticide
negatively affects wild bees. Nature 521: 77–80.

Krönikan

E

Entomologfällan

n solig majmorgon för precis fyrtio år sedan vaknade en ung
man till en ny dag. Det var hans födelsedag, den tjugonde i
ordningen. En klarblå himmel, fågelsång och ljuvliga sommardofter annonserade en löftesrik dag, och han bestämde sig för
att fira dagen utomhus, med håv i hand och insektsfynd i blick.
Kosan ställdes mot slottet och ekskogen vid sjön, och strax fann han
något högintressant. En död katt! Lyckans sol tycktes le, ty han visste
att as lockar olika slags skalbaggar. Vad dolde den ruttnande katten för
hemligheter? Enda problemet var att kadavret låg oåtkomligt, i en stor
bur, bakom hönsnät. Men si! En lucka på ena kortsidan stod öppen,
liksom välkomnande, och han ålade sig vigt in, uppfylld av drömmen
om Det Stora Fyndet. PANG! Med en skräll slog luckan igen bakom
honom. Likt en åtråvärd skalbagge fann han sig fångad i en stor fälla,
egentligen ämnad för räv, men nu med ett oväntat byte - en entomolog.
I samma ögonblick insåg den unge mannen, kanske för första gången,
att livet, och entomologin, har sina begränsningar.
Händelsen kan ses som en allegori över den dragningskraft som insekter
utövar på svagare själar. I vår lokalförening, Entomologiska sällskapet i
Lund, diskuteras medlemsantal ganska regelbundet och min tes har alltid
varit att antalet entomologer varit tämligen konstant över tid. Det är
en begränsad disciplin, med ganska få utövare. Hängivna förvisso, men
få. Galenpannor brukade den legendariske Carl H Lindroth skämtsamt
benämna sina entomologvänner, vilket fick några kollegor att se rött.
Inte så mycket för att vissa inslag i det entomologiska utövandet alltid
väcker folks muntra nöje utan för att Carl H hade fräckheten att klä det
i ord. En ringaktning av Ämnet, och därmed entomologerna, menade
man. Kanske bör entomologins modesta intresse hos folk sökas i de vaga
känslor av skam som några drag med en håv lätt framkallar, åtminstone
när de praktiseras inför oförstående medmänniskors ögon. Fast vissa
personer struntar förstås högaktningsfullt i sådant, och det kan vara
närmast berusande att se en fokuserad samlare som Stig Lundberg kliva
ur den krypande bilkön och metodiskt börja slaghåva motorvägsvallen
inför hundratals förbluffade ögon. Ett hjältedåd! The king of swing! Jag
önskar ibland att jag själv vore sådan.
Hur den unge mannen undslapp rävfällan? Tja, efter en halvtimmes
hojtande uppenbarade sig slottsjägmästaren, med bössan i högsta hugg,
misstänksamt betraktande vad han uppfattade som en tjuvjägare. Gossens hopp om förståelse för skalbaggsfaunans tendens att hopa sig under
stinkande kadaver, vetenskapens i övrigt allmänna fortskridande, och
andra hastigt uppfunna förklaringar vann inget gehör. Efter en grundlig
utskällning släpptes han till slut ut i frihet. Skakad och lite stukad
återupptog han den brutalt avbrutna exkursionen på annat håll. Ännu
återstod några timmar av tjugoårsdagen, vädret var ljuvligt, häggen
doftade intensivare än någonsin och skalbaggarna gick till. Mitt liv som
entomolog hade bara börjat.
Mikael Sörensson
Entomologiska sällskapet i Lund
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Resereportaget
Söker du ett mål för en entomologisk resa till tropikerna? Daniel Marklund
har gjort flera resor för att studera skalbaggar i Thailand – ett land som
hyser enorm artrikedom och som dessutom är lätt att nå, prisvärt, har god
infrastruktur och, inte minst, ett vänligt folk.

Thailands exotiska
skalbaggar
D

en biologiska mångfalden i regnskogen har nog de flesta hört
talas om, men kanske inte alla
upplevt. Men varför är det så
artrikt i en regnskog? Vilka förutsättningar gör att just regnskogen utgör
en så lämplig biotop att många arter kan
finna sin fristad där jämfört med andra
TEXT & FOTO: Daniel

En av de spektakulära långhorningarna (Diastocera wallichiii tonkinensis)
som påträffades under en av resorna till Thailand.
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Marklund

platser i världen? Några av de viktigaste
faktorerna är att regnskogar, generellt,
kännetecknas av ett relativt jämnt klimat
året runt samt en generellt hög nederbörd.
Detta gör att växtligheten frodas på ett
helt annat sätt än i andra skogstyper. I
den ständigt lövbärande regnskogen byter
träden sina löv successivt så att regnskogen
är grön året om. Variationer i temperatur
och regnmängd gynnar i sin tur utveckling av en rik biologisk mångfald. Trots
detta finns det fortfarande frågetecken
om varför det är så artrikt i tropikerna.
En viktig faktor är säkert att många av
de tropiska regnskogsmiljöerna är mycket
gamla och således gett evolutionen lång
tid att utveckla nya arter, vilka i samspel
med varandra ytterligare utvecklat den
rika biologiska mångfalden.
Thailands regnskogar i Tenasserimbergen hör till jordens äldsta skogar och
bedöms ha en kontinuitet på 180 miljoner

år. När forskare uppskattat hur många arter
som regnskogar kan rymma har de oftast
utgått ifrån antalet trädarter som finns, och
sedan beräknat hur många specialiserade
insektsarter som varje träd har knutet till
sig. Osäkerheten i sådana beräkningar är
stor men man brukar hamna kring 6–10
miljoner arter. Detta totalt sett, och inte
bara insekter inräknade. Vilken siffra som
är mest korrekt kan ekologer och systematiker säkert tvista länge om men faktum
kvarstår att tropikerna är oerhört artrikt
och att det finns mycket spännande att se
och upptäcka där.

Insektsfaunan i Thailand

Jämfört med Sverige är insektsfaunan
väldigt rik i Thailand. Av de skäl som
omnämnts ovan kan man här finna en
helt annan bredd på arter tillhörande
olika insektsgrupper. Många arter är också
iögonfallande stora och vackert färgade,
vilket gör dem lätta att se och spännande
att studera. Det man kanske först noterar
är de många vackra dagfjärilar som i stort
antal flyger längs små skogsbäckar och i
skogsbryn.
Också bland skalbaggarna finns många
storväxta och mycket vackra arter särskilt
bland bladhorningar (Scarabaeidae), ekoxbaggar (Lucanidae), långhorningar (Cerambycidae) och praktbaggar (Buprestidae).
Eftersom faunan är så rik finns fortfarande
många kunskapsluckor att försöka fylla i vad
gäller artsystematik och ekologi. En spännande utmaning för oss insektsintresserade!

Södra Thailand

Södra Thailand domineras topografiskt
av Tenasserimbergskedjan som från norr
till söder delar Malackahalvön, vars norra
del hör till Thailand. Malackahalvön skiljer Indiska oceanen från Ostkinesiska
havet. Här spelar sydvästmonsunen och
nordostmonsunen en viktig roll i årstidens
fördelning av regn väster och öster om
bergskedjan. Området är mestadels starkt
kulturpåverkat och naturskogar återfinns
främst i branta berg och i naturskyddade
områden. Plantager av oljepalmer och
gummiträd utbreder sig tyvärr allt längre
in i de kvarvarande naturskogsområdena.
I början av regnperioderna, som i södra
Thailand infaller dels i maj, dels i september–oktober, är insektslivet som mest
aktivt. Däremot under torrperioden, som
kanske är den mest attraktiva besöksperioden för bad- och soltörstande svenskar, ser

Daniel Marklund har gjort ett par resor till Thailand för att studera skalbaggslivet
i regnskogarna. I den täta vegetationen är det ofta svårt att ta sig fram.

man inte mycket av fjärilar och skalbaggar.
Här återges några glimtar från resor,
dels i bergsområden på västkusten norr om
Phuket, dels från områdena kring Hua Hin
på östkusten. Hua Hin besökte vi i oktober
2008 men i de områden närmast kusten var
det då ganska torrt. Mot höjderna västerut
däremot gav dock eftermiddagsregnen bra
förutsättningar för en frodig växtlighet. I
dessa kustskogar med förekomst av bambu
och olika lövträd har elefanter gjort stigar
i den annars täta djungeln. Här var en del
praktbaggar aktiva, bland annat en art,
Belionota prasina, som var otroligt reaktionssnabb. Med sin raketstart var den
mycket svårfångad i den tropiska värmen.
Försök med fönsterfällor gav trots en kort
fångstperiod ett visst utbyte av både praktbaggar och långhorningar, vilka var våra
primära mål.
I träd tillhörande ärtväxtfamiljen kunde
man på flera ställen se den metalliskt
gröna, storväxta praktbaggen Sternocera
aequisignata som lokalbefolkningen brukar
använda för att tillverka olika prydnads
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föremål. På bambu noterade vi långhorningen Anubis sp. Här såg vi också den
märkligt formade långhorningen Gerania
bosci som har anmärkningsvärt långa ben
vilket ger den ett spindellikt utseende.
Västerut i de områdena som fått mer
nederbörd och därför var betydligt frodigare noterades den stora gulsvarta långhorningen, Pachyteria dimidiata svärmande
kring blommande citrusträd. En annan sak
som förgyllde våra dagar här i sydöstra
Thailand var den stora mängden av olika
vackra dagfjärilar.

Phuket och Khao Lak

Nästa del av Thailand som vi var intresserade av var området norr om Phuket,
kring Khao Lak. Där finns en rad stora
nationalparker längs den imponerande
bergsryggen. Vi besökte delar av området
i månadsskiftet april–maj 2010 vilket gav
prov på insektslivet under denna sena del
av torrperioden. Det var egentligen inte
någon optimal period för att hitta mycket
insekter men den varierade naturen med

häftiga bergsbranter, bergsbäckar och
urskogslika miljöer gjorde att det ändå
gick att hitta en del entomologiskt intressant. Den mänskliga påverkan på naturen
är påtaglig överallt och det gällde att fly
plantagemiljöerna och söka sig till mer
ursprungliga regnskogsmiljöer.
Vägnätet i Thailand är väl utbyggt och
man når ganska lätt in till fina miljöer
även om plantagerna ofta följer vägarna
på ett efterhängset sätt. När man väl är
”framme” kommer problemet att kunna
röra sig i bergbranter och i ogenomträngliga
djungelsnår ... Vi fick helt enkelt försöka
hitta befintliga stigar men också dessa
ledde ofta till små odlingar och kanske
någon enkel bosättning, vilket inte var
helt optimalt ur ett insektsperspektiv. Vad
vi letade efter var naturskog eller någon
nyupptagen plantage där gamla träd, lågor
och stubbar stod kvar.
Både praktbaggar och långhorningar
lever av död ved och när solljuset tränger
ner till stockar och grenar kan man hitta
en hel del intressant. I en tid när de flesta
skalbaggar inte förekommer som imagos
(vuxna) kan man i stället notera deras verksamhet i stubbar och lågor. Där kan man se
deras larvgångar, kläckhål (det hål som den
fullvuxna skalbaggen gör när den lämnar
veden) och till och med höra larvernas
kraftiga gnagläten inifrån den döda veden.
Förutom vedlevande skalbaggar finns i

dessa trakter även en uppsjö av intressanta
sandjägare (Cicindellidae) som lärt sig att
utnyttja olika nischer i miljön. Sandjägarna
är rovlevande skalbaggar med imponerande
käkar, i Sverige finns det fyra arter men
Thailands skogar och stränder hyser inte
mindre än 146 taxa (arter och underarter).
Bland annat finns flera arter som lever i
buskar och i träd där de smygjagar på olika
insekter. Troligen är ett favoritbyte myror,
då dessa verkar finnas precis överallt. Dessa
busklevande sandjägare har ett helt annat
utseende än våra svenska sandjägare och
liknar till det yttre stora myror och är
dessutom vinglösa.
I skogarna finns också jordlöpare (Carabidae) och trädsvampbaggar (Endomychidae) märkliga till både form och färg. Ett
par arter hade med rundande kroppsformer
och fyra gula fläckar på täckvinarna liknade varandra trots att de tillhör helt olika
skalbaggsfamiljer och därför inte är nära
släkt.
Trots att vi besökte området under
torrtiden hittade vi ett flertal stora långhorningar. Bland annat den upp till nio
centimeter stora Rhaphipodus hopei, Thailands största långhorning! Noshornsbaggar, bl a Xylotrupes gideon, som i Thailand
används för kampstrider baggar emellan,
samt en stor Trichogomphus-art som
möjligen är ny för vetenskapen var också
intressanta fynd.

Här håller Daniel den vackert färgade praktbaggen Chrysochroa buqueti rugicollis i sin hand
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Praktbaggen Sternocera aequisignata är en riktig juvel.

Norra Thailands bergsskogar

Till skillnad från södra Thailand hyser
fortfarande de nordvästra delarna av landet
stora sammanhängande skogar där kultur
trycket hittills varit mindre intensivt.
Regnperioden börjar här i slutet av maj
eller början av juni och då är det som
bäst om man vill studera insektsfaunan. I
odlingsområden används fortfarande den
gamla metoden med svedjebruk, där man
först bränner vegetationen för att sedan
kunna odla jorden. Det innebär att området
under april och maj ofta är starkt rökpåverkat men luften rensas som tur är när regnen
kommer. Förutom gynnsamma odlingsmöjligheter ger branden också upphov
till habitat vilka ger förutsättningar för
en brandgynnad insektsfauna. Här i norr
finns också torrare skogstyper med lövfällande skogar och tallskogar. De lövfällande
skogarna är inte lika högvuxna som de
ständigt gröna låglandsregnskogarna och
släpper därför in mer ljus till markskiktet
vilket ger förutsättningar för blommande
buskar och örter.
Vårt besök i norra Thailands sammanhängande bergsskogar var i juni år 2011,
vilket var i början av regnperioden. Det var
alltså en optimal period för insektsstudier
och även om det är regnperiod, så regnar
det inte hela tiden, utan regnen kommer i
allmänhet som intensiva regn på eftermiddagen med sol däremellan. Det fanns därför
goda möjligheter att studera insektsfaunan också under bättre väderförhållanden.
Resan gick via Chiang Mai till Pai, som
ligger centralt i Mei hong son-provinsen
i de nordvästra bergsområdena. Stora
nationalparker vidtar norrut och västerut
gränsar de till Burmas vidsträckta bergsskogar. Även i denna del av Thailand är

vägarna bra och med bil tar man sig lätt
till olika delar av regionen. Det vanliga
är att människor bor och odlar marken
längs de större vägarna, vilket påverkar
möjligheterna att finna bra skogsområden.
Dessutom ser man en hel del flyktingar
från Burma som har sina bosättningar i
de branta sluttningarna.
Vi hade turen att vara på plats i en
tid då insektslivet var väldigt rikt. Mängder av färggranna dagfjärilar som olika
praktfjärilar (Nymphalidae), riddarfjärilar
(Papilionidae) och fågelvingar (Troides)
fladdrade och seglade i dalsänkor, längs
bäckar och i skogsbryn. Skalbaggar fanns
litet varstans och mängden och artrikedomen av långhorningar var slående. Vi
hade med oss en UV-lampa som attraherade en hel del insekter, t ex den 6 cm långa
metallglänsande knäpparen (Elateridae)
Camposternus sp., långhorningar som ett
par stora Macrotoma-arter, små ekoxar och
bladhorningar.
I samband med regnperioder blir den
stora långhorningen Dorysthenes walkeri
aktiv och man kan se den flyga eller krypa
på öppen mark. Genom sitt beteende förolyckas många på vägarna. Den har ett
mycket märkligt utseende med mandiblerna snett nedåtriktade som stora huggtänder. Vi fann även många praktbaggar
i den gröna bladvegetationen, på död ved
men även flygande. På Pterospermum-blad
sågs de stora och vackra Chrysochroa
buqueti och C. rajah samt en stor grön
Megaloxantha-art som hör till världens
största praktbaggar.
Tallskogarna bjöd också på entomologiska upplevelser, bl a såg vi praktbaggarna

Nyavverkad regnskog med bränd jättelåga. Området är under omställning till en
gummiplantage. Det gränsar direkt till Khao Lak Lam Ru National Park.

Chalcophora yunnana och Buprestis fairmairei – släkten som också finns representerade i Sverige. Stora vivlar såg man
litet varstans. Den från Gotska Sandön
bekanta Temnocheila caerulea och en del
myrbaggar kalasade på diverse småkryp.
Om södra Thailand var högexploaterat
bortsett från nationalparkerna ger norra
Thailand fortfarande prov på såväl varierade som mycket artrika skogar med oerhörd lång kontinuitet. Vill man som resenär
inte nödvändigtvis uppleva badstränderna
i söder är därför norra Thailand ett bra
resealternativ.

Restips
Res i början av regnperioden i juni. Då är chanserna störst att se många arter. Då är boendet
också billigt eftersom det inte är högsäsong
för turism.
Tänk på att insamling av insekter är reglerat i
CITES (internationellt regelverk) samt av Thailands egen lagstiftning.
En handfull insektsarter är fridlysta. Bland
skalbaggar är fiolbaggen Mormolyce phyllodes,
bladhorningen Cheirothonus parryi och den
märkliga jordlöparen Mouhothia planipennis
fridlysta.
I Chiang Mai finns Siam Insect-Zoo and
Museum. Där finns utställningar om landets
insektsfauna och ett fjärilshus. Där kan man
också köpa prisvärd bestämningslitteratur om
skalbaggar och dagfjärilar.
Som i de flesta tropiska länder finns en del
(främst via stickmyggor) insektsspridna sjukdomar. Man bör således vara mycket vaksam
och undvika myggrika miljöer. De vanligaste
sjukdomarna förknippade med stickmygg är
denguefeber, japansk encephalit (hjärnhinneinflammation) och malaria.
I Thailand finns flera giftormar och blodiglar
som man bör undvika närkontakt med. Var
försiktig i hög vegetation där ormar kan vara
dolda.
Att åka inrikes går bra med flyg. Man kan också
hyra bil. Tänk på att det är vänstertrafik och att
ett internationellt körkort behövs.

Långhorningen Aristobia horridula med sina märkliga tofsar på de långa antennerna.
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Övrigt att tänka på är god mathygien så man
inte drabbas av magkrångel.

Recensionen

Åtta barnböcker
Min första småkrypsbok (Baklien A, 2008)
Känn igen 25 myror och andra småkryp (Bergenholtz B, 2013)
Huset där humlorna bor (Casta S, 2012)
Min fjärilsbok (Casta S & Tinnert E, 2014)
Livet som minimonster (Hallmén J & Hallmén H, 2015)
Första insektsboken (Klinting L, Rabén & Sjögren 1993
Lätta fakta om bin, humlor och getingar (Maclaine J, 2013)
Holgers honung och andra bi-saker (Werner B, 2011)

I

böcker för barn är ofta djur och natur
deras livscykler, miljöer och värdväxter.
en naturlig del av berättelsen, både
Stefan Castas text är utförlig och samtii faktaböcker och i skönlitteratur.
digt lättsam, och Emma Tinnerts bilder är
Vanligast är det med däggdjur eller
njutbara och detaljrika. Detta är en bok att
fåglar, men det är inte svårt att hitta
ösa intressant kunskap ur. Ett exempel är
böcker även med småkryp i litteraturhur ”puktörneblåvingar sover tillsammans
historien. Här presenteras
i ängens varmaste hörn” på
några aktuella exempel som
TEXT & FOTO: Pål Axel Olsson
natten. Vilket visas både i
är relativt enkla att få tag
ord och bild.
på via bokhandeln, eller på biblioteket.
Två andra aktuella översiktsböcker är
Precis som det låter så är Lars KlinAnja Bakliens Min första småkrypsbok och
tings Första insektsboken en utmärkt introJohn & Hanna Hallméns Livet som miniduktion till insekternas värld, både för
monster. Bakliens bok delar upp småkrypen
vuxna och barn. Den tar upp en mängd
efter hur många ben de har, och i korta
olika insekter och berättar om deras liv.
texter presenteras exempel från de olika
Både om enskilda arter och grupper och
grupperna. I boken finns det också plats för
berättar också hur insekter generellt lever
egna anteckningar. Livet som minimonster
sitt liv och hur man kan studera dem. Det
visar nio olika småkryp. Deras livscykler
är en bok som varit med länge, och som
presenteras och i fantastiska bilder visas
just kommit i den sjuttonde tryckningen.
deras utseende, ibland i extrem närbild.
Den är korrekt i detaljerna och man får
Harkrankens huvud i närbild blir ett fasci
bekanta sig med ett brett urval av arter.
nerande underverk!
Stefan Castas och Emma Tinnerts
En annan bok som också ger exempel på
nyutkomna Min fjärilsbok presenterar 16
småkryp är Känn igen 25 myror och andra
av våra vanligaste fjärilar. Den sätter in
småkryp av Björn Bergenholtz. Bland annat
fjärilarnas roll i naturen, i ett bredare samvisas där fyra olika spindlar med helt olika
manhang och presenterar utförligt både
metoder att fånga sina byten.
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Honungsbiet lever nära människan, ger
oss honung och hjälper till med pollinering
i landskapet. Boel Werners bok Holgers
honung ger en fördjupning om honungsbiet
och hur dess samhälle fungerar. Vi får följa
Holgers arbete med sina två bikupor under
ett år och hur han tar hand om bina och
hur det blir honung.
Lätta fakta om bin, humlor och getingar
av James Mclaine, i översättning av Bodil
Svensson, ger ett bredare perspektiv på
steklars födosökande och hur de hjälper
växter med pollinering.
Huset där humlorna bor av Stefan Casta
är ett exempel på hur detaljkunskap om
djurens liv, i detta fall humlorna, kan
ge underlag för en berättelse med sago
karaktär. Den skiljer sig från många
andra naturinspirerade böcker för barn
genom att den fördjupar sig i en enskild
organism, nämligen i humlans liv. I Huset
där humlorna bor är Myra Johanna huvudperson och vi får följa henne när hon lär
känna Humlekungen – en man som har ett
alldeles speciellt förhållande till humlor.
Boken är vackert illustrerad av Staffan
Gnosspelius. 

Föreningssidan

Småkrypsspanare i Uppsala
foto: Thomas Persson Vinnersten

Alla barn gillar småkryp! Det har varit vår absoluta övertygelse och drivkraft
sedan vi startade upp Småkrypsspanarna i Entomologiska föreningen i
Upplands (EFU) regi 2013. Idén väcktes av att det saknades aktiviteter för
barns nyfikenhet inför naturen. Småkryp har alltid lockat barn, men varken
Fältbiologerna, Naturskyddsföreningen eller någon annan organisation
hade vid den här tiden barnverksamheter med småkryp på agendan. Även
ungdomsverksamheten inom EFU hade slumrat in, vilket inte gjorde saken
bättre ur ett vetgirigt barns perspektiv. En intensiv planering av den nya
verksamheten satte igång vintern 2012 och aktiviteterna för nästkommande säsong fylldes på allteftersom.
Startskottet för Småkrypsspanarna gick i maj 2013 med vattenhåvning i
dammen i Botaniska trädgården mitt i Uppsala. Hur många skulle komma?
En rätt stor nervositet infann sig hos oss ledare på plats. Men vilken succé
det blev! Fler än 100 barn och minst lika många vuxna passerade dammen
under dagen och de stackars insekterna åkte upp och ned i olika akvarier
som vi hade ställt ut.
Denna rivstart gav oss ett bra självförtroende – verksamheten hade
hittat rätt. Våren fortsatte med dyngbagge-letning i ko-, häst- och fårskit.
Barnen var som tokiga i att vaska fram de små krypen ur den stinkande
sörjan av bajs uppblandat med vatten. Efter fikat serverades chokladpudding ur hink, vilket mottogs med stor aptit, trots likheten med dyngan.
En fjärilsexkursion till Tunåsen, norr om Uppsala slutade med åska och
störtregn, men innan vi fick fly hals över huvud hann barnen håva in en
ansenlig mängd fjärilar och Stefan Eriksson berättade hur de lever sina liv.
Under en magisk natt vid Wiks slott fick barnen stifta närmare bekantskap
med fladdermöss och nattflygande insekter i kvicksilverlampornas sken.
Säsongen avslutades med gräshoppor och vårtbitare som vi försökte artbestämma med hjälp av utseende och läte. En vinnare korades efter en
bejublad hopptävling mellan barnens favorithoppor.
Ungefär 30 barn har blivit småkrypsspanare under 2013–2015 och även
om inte alla kommer på samtliga aktiviteter så har flertalet barn varit
återkommande.
Vår ambition har hela tiden varit att genomföra våra aktiviteter utomhus
och en viktig poäng är att aktiviteten är helt opretentiös. Det viktiga är
att barnen (och deras föräldrar) kommer ut i naturen, oftast i Uppsalas
absoluta närhet, och vår främsta förhoppning är att väcka ett naturintresse

Dyngbagge-letning i skithink. Eller är det chokladpudding?

och ge förutsättningar för att sedan utveckla det på egen hand. Det krävs
inte speciellt mycket material (några bra håvar, lite burkar och kanske några
enkla luppar räcker gott) och 1–2 ledare per tillfälle är oftast fullt tillräckligt. Däremot har vår strävan varit att bjuda in speciellt kunniga personer
till våra olika aktiviteter. Återkommande namn har varit Johnny de Jong
(fladdermusspecialist på Artdatabanken), Bo Söderström (dagfjärilar och
humlor), Erik Sjödin (vildbin) med flera. De har på ett naturligt sätt berättat
för barnen om småkrypens ekologi och även berikat utflykterna för de
medföljande föräldrarna, som ofta är minst lika vetgiriga som barnen. Vi
upplever också att det har gett en större tyngd till verksamheten.
På det hela taget fungerar verksamheten lysande och programmet
för 2015 kan du hitta på föreningens hemsida www.insekteriuppland.se/
smakrypsspanarna. Alla är välkomna men observera att en del aktiviteter
behöver man föranmäla sig till.
Thomas Persson Vinnersten och Patrik Ellström

Sveriges entomologiska föreningar
Norrlands Entomologiska förening www.norrent.se

Västsvenska Entomologklubben www.entomologklubben.se

Jämtland & Härjedalens entomologiska förening www.jlef.se

Entomologiska föreningen i Östergötland www.ostgotaentomologerna.se

Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland sites.google.com/site/efidov

Gotlands Entomologiska förening www.korkmacken.se

Gästriklands Entomologiska förening www.inectifera.se

Föreningen Sydostentomologerna www.fsoe.se

Entomologiska föreningen i Uppland www.insekteriuppland.se

Entomologiska sällskapet i Lund www.esil.se

Entomologiska föreningen i Stockholm www.ento.se

Trollsländeföreningen www.trollsländeföreningen.se

Föreningen Sörmlandsentomologerna www.sormlandsentomologerna.se

Sveriges Entomologiska förening www.sef.nu

Yrfän 2 · 2015

35

Föreningssidan

Posttidning B
Tidskriften Yrfän
c/o Bjelkefelt
Kärrstorp 219
241 75 Stehag

I nästa nummer:

foto: Anders Lindström

Rättsentomologi
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