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Prenumerera!

Prenumeration för 2016 kostar 200 kronor.
Betala med inbetalningskort som medföljer detta
nummer eller sätt in 200 kronor på SEF:s plusgiro
6 60 47-2 och ange ditt namn och din adress i
kommentarsfältet.
Vill du också prenumerera på Entomologisk
Tidskrift ges 50 kronor rabatt. Totalsumman för
2016 blir då 500 kronor. Läs mer på sidan 27.
Utländska prenumeranter betalar 250 kronor för
en helårsprenumeration av Yrfän.

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.

Artbestämning
över gränserna

N

u när mörkret lägger sig och många av de små har gått i dvala börjar
drömmarna om nya äventyr och vilka arter man kommer hitta.
Kanske en resa till utlandet för att lära sig mer om arter som kan
komma dyka upp här hemma?
Man bestämmer sitt material från året och kontrollerar sin samling
mot den senaste kunskapen från någon artikel i t ex Entomologisk Tidskrift.
Ibland stöter man på problem i artbestämningen. Ibland räcker det med att
ta ett foto och skicka till någon som är lite kunnigare på arterna ifråga. Men
inte alltför sällan behöver man skicka belägget till en artexpert som får titta
närmare på det. Ofta blir det dessutom till någon expert utomlands.
Nu börjar man dock i olika länder stifta lagar för att begränsa denna möjlig
het. I någon naiv form försöker man lagstifta generellt om att ”behålla allt av
nationellt intresse inom landets gränser”. Tyvärr finns det inget land i världen
som har tillräckligt många experter på alla småkryp inom sina gränser. Ett
utbyte över gränserna är helt enkelt en nödvändighet och det bidrar till ökad
kunskap om arterna.
Tidens nationalistiska vind underblåser viljan att stärka det egna landets
gränser mot alla ”hot”. Man får ibland även känslan av att ökad kunskap
om mångfald uppfattas som ett hot mot den ”fria” marknaden. Istället för
att känna stor glädje över upptäckten av en ny ovanlig art blir kommentaren
ofta ”jaha, får man inte bygga här nu?” eller ”får man inte avverka här nu?”.
Att utländska företag kan gräva djupa hål i våra landskap och ödelägga
stora områden är inga problem. Men att skicka en insekt för artbestämning
till utlandet kan komma bli ett problem i framtiden. Man kan fundera över
orsakerna till detta och undra över varför det ständigt dras ner på anslagen
till forskning om arter och naturvård generellt. Är det devisen ”det vi inte vet
behöver vi inte bry oss om” som gäller hos våra beslutsfattare?
Förutom att protestera mot tossiga lagtolkningar och minskande anslag så
kan vi öka artkunskapen genom att vara ute, och rapportera alla våra fynd.
För det finns mycket kvar att upptäcka och drömma om. Kanske hittar du
den där speciella arten nästa år!
Håkan Lundkvist
ordförande i Sveriges Entomologiska förening

Sveriges Entomologiska förening

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.

Omslaget:
spyflugan Lucilia caesar
Denna vackra spyfluga som storleksmässigt
är något större än den vanliga husflugan
lever som larv i kött som är under förruttnelse. Mycket snabbt efter att ett djur eller
en människa dött är Lucilia caesar på plats för
att leta lämpliga ställen att lägga sina ägg på.

www.sef.nu

Foto: Anders Lindström

Innehåll – Yrfän 3–4• 2015

I

årets sista nummer av Yrfän ska vi lite lätt
beröra livet och döden. Det känns som ett ämne
man ofta får anledning att filosofera kring om
man nu som jag är road av existentiella frågor.
Tittar man på insekternas liv och på deras del i
det stora ekosystemet får livet och döden helt andra
proportioner. Spyflugans larver förtär ett kadaver
i rasande fart, kanske just det djur som under sitt
liv livnärt sig på larver och flugor. Sedan börjar det
om i ett kretslopp som aldrig slutar. I människans
vardagliga liv spelar det kanske inte så stor roll –

våra liv består ju av så mycket mer än att äta och
ätas, men det spelar heller ingen roll för spyflugan
om ett djur levt i ett eller 90 år …
Det här numret kommer mitt i mörkaste vin
tern och det mesta i naturen är i vila, men inte
dött. För om man tittar lite närmre i sin julgran,
bland alla sommarens fotografier, i en entomologisk
samling eller i något uppvärmt växthus, och börjar
filosofera en aning kring dödens roll, så kan man
känna livskraften både i sig själv och i världen
runtomkring.

Magnus Bjelkefelt
redaktör
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Intressanta småkrypsfynd

Cinnoberbaggen är en vacker och sällsynt
skalbagge som har huvuddelen av sin svenska
utbredning i Uppland. Enligt Artportalen så
ska den ha funnits i ett område i Uppsala som
heter Valsätra men den sista noteringen är
från 2001. Från 2010 finns en notering om ”Ej
återfunnen” med kommentaren ”utgången,
trädet är fällt, men det finns en liten chans
att djuren kan finnas på popplar i närheten”.
Återfyndet gjordes av Anders Lindström som
dagligen promenerar i området där arten tidigare var funnen. Det var med stor glädje han
noterade ett exemplar under en lös aspbarkbit i mitten av mars i år.

NT

Spetsviveln
Eutrichap ion vorax

Ryskt bandfly
Cryp tovala chardinvi

Foto: David Andersson

Cucujus cinnaberinus

ny för ha llan d

ny för västerbotten

David Andersson hittade arten den 3 oktober
i Hamra som ligger några kilometer sydost
om Varberg. David slaghåvade inne i en skog

Gunnar Andersson fotograferade arten den 30 juli
2015, ca 5 km norr om Umeå på en igenväxt åker.
Artbestämningen fick han hjälp med av Bert Gustavsson via Facebook.

med gran, tall och ek och fick 3–4 ex av denna
långbenta spetsvivel i håven. Identifieringen
skedde med hjälp av Monika Sunhede. Eutri
chapion vorax lever på växten åkerböna.

två Fynd av sällsynt långhorning

Nordlig blombock

EN

Lep turalia nigrip es
Ny för västerg öt

lan d

Foto: Thomas Persson Vinnersten

Cinnoberbagge

EN

Foto: Gunnar Andersson

d

Foto: Anders Lindström

nytt fyn d i upplan

Nyckelpigan
es
Rhy zobius chry someloid

Ny för Västerbotten

Skogsbredvecklare

Gunnar Andersson hittade vecklaren i sin trädgård
8 km norr om Umeå. Flera kvällar såg han den
sitta på bladen i sin rosenhallonhäck, men den
ville inte låta sig fotograferas. Den verkade minst
sagt skygg, men så den 24 augusti när han gick
sin dagliga runda vid häcken dök den helt plötsligt
upp bakom honom och slog sig ned endast en halv
meter ifrån. Eftersom Gunnar gick med kameran i
handen, så hann han fotografera arten innan den
hastade vidare.

Foto: Freddy Persson

Foto: Gunnar Andersson

Lozotaenia forsterana

Den 30 september besökte Freddy Persson Sankt
Jörgens golfbana på Hisingen för att banka ned
insekter från grenar av barrträd, främst tall. Freddy
fick då 11 exemplar av nyckelpigan som visade sig
vara ny för Västergötland.

Tomas Kjellson gjorde 2015 ett fynd av denna
mycket ovanliga långhorning i norra Uppland.
Ytterligare ett fynd gjordes av Mats Karström
i Jokkmokkstrakten. Båda fynden var födosökande individer på blommor (prästkrage respektive strätta). Nordlig blombock var i äldre
tider vitt utbredd i Sverige från norra delarna
av Svealand upp till Norrbotten. Fynd har tidigare också gjorts i Småland och Östergötland.

Rödlistekategorier
Ny för västergötland

Tornbaggen
Anasp is maculata
Ola Bäckman gjorde 1 juli ett fynd av arten
i Slottsskogen vid hörnet av Vitögatan och
Bangatan i Göteborg. Där födosökte den
bruna ktiga skalbaggen i en spireabuske.
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Intressanta småkrypsfynd

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

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

Myggorna som trivs om vintern

Foto: Kajsa Mellbrand

Som namnet antyder är vintermyggor (Trichoceridae) en familj som faktiskt kan uppträda i stora
mängder även på vintern. Alla myggor tillhör insektsordningen tvåvingar (Diptera), dit bl a flugor
också hör. Den stora skillnaden mellan flugor och myggor är att myggor har längre trådlika antenner
än flugor, samt en generellt sett slankare kroppsbyggnad. Vintermyggor representeras i Sverige
av två släkten med sammanlagt fyra arter. Larverna utvecklas i organiskt material som håller på
att brytas ned, exempelvis löv och andra växtdelar som ligger på fuktig mark. Förpuppning sker i
jorden och precis innan puppan spricker upp vrickar den sig upp till markytan där den fullvuxna
vintermyggan flyger ut. Under varma, lugna och stilla vintereftermiddagar kan man se hanar av
vintermyggor som svärmar tillsammans. Om en hona ”fångas in” av svärmen startar en parning
och paret droppar till marken. Vill man studera vuxna vintermyggor är det bra att leta på mörka
fuktiga ställen som källare, uthus och grottor. Vintermyggor kan inte stickas och liknar mer en
småharkrank (Limnobiidae) än en stickmygga (Culicidae).
Thomas Persson Vinnersten

Spindeln i tunnelbanan
Kungsträdgårdens tunnelbanestation i centrala Stockholm är Sveriges enda lokal för gruvdvärgspindel Les
sertia dentichelis, och stationen utgör överlag ett intressant besöksmål för entomologer. Här på Stockholms
djupast belägna tunnelbanestation finns ett fascinerande underjordiskt ekosystem där de fuktdrypande
klippväggarna kläs av bakterier, alger, svampar och
mossa som härbärgerar diverse småkryp: hoppstjärtar, daggmaskar, harkrankar, flugor och spindlar. Den
underjordiska födokedjans toppredator är den lilla (ett
par mm stora) gruvdvärgspindeln, som annars närmast
hittas i Sydeuropa. Stationen har förstås belysning,
men för detaljstudier av klippväggarna kan det ändå
vara bra att ha med sig en ficklampa!
Kajsa Mellbrand

Ny gallmygga
Allt sedan Malaisefälleprojektet
började att sammanställas har
det varit en strid ström av bidrag
av nya arter för vetenskapen. En
av de senaste är gallmyggan (Cecidomyiidae) Linnaeomyia hortensis.
Det extra spännande med detta
fynd är att det gjordes i en trädgård bara 50 m ifrån Station Linné
söder om Färjestaden på Öland,
den plats där Malaisefälleprojektet koordineras. Fyndet gjordes av
Mathias Jaschhof som forskar på
just gallmyggor. Den nyfunna arten
tillhör underfamiljen Porricondylinae, vars larver lever av svampar,
och har 213 kända arter i Sverige.
Även om Linnaeomyia hortensis
endast har hittats på ett ställe är
det sannolikt att den nu kommer
att dyka upp på fler ställen. Studien
som beskriver arten är publicerad
i septembernumret av den vetenskapliga tidskriften Zootaxa.
Thomas Persson Vinnersten
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Notiser

Webbtjänst för
artinformation
Arbetet med att ta fram en webbaserad
tjänst där man kan läsa om arter har
pågått under en tid och i april publicerades en första version av Artfakta på
www.artfakta.artdatabanken.se. Det
övergripande målet är att Artfakta ska
ge en överblick av all den artinformation som Artdatabanken publicerar om
Sveriges flercelliga arter, vilket omfattar
allt från arters namn och släktskap till
deras kännetecken, utbredning, levnadssätt och livsmiljöer.
I ett första steg publiceras fakta om
samtliga rödlistande arter, inklusive
de bedömningar som gjorts i samband
med Rödlistan 2015. Till den befintliga
informationen kommer successivt fler
funktioner läggas till samt information
om andra grupper. Dessutom pågår arbetet med nya digitala nyckelverktyg för
artbestämning som kommer att publiceras allt eftersom de blir klara.
Redan idag finns möjlighet att söka fram
artlistor för rödlistade arter baserat på
olika egenskaper som t ex geografisk förekomst, livsmiljö, födoval och olika relationer till andra arter. Det som gör detta
tillämpbart är att sökresultatet kan laddas
ner som en tabell eller granskas i kartor
eller diagram. Mycket smidigt om man vill
koncentrera sig på någon speciell grupp!
Artfakta är under utveckling och det
är viktigt att webbtjänsten blir ett bra
och ändamålsenligt verktyg och Liselott
Sjödin Skarp som arbetar med Artfakta
ser gärna att man hör av sig till Artdatabanken om man har synpunkter, eller är
intresserad av att medverka i referensgrupper eller liknande.
Thomas Persson Vinnersten
Foto: N. Erik Sjödin

Foto: Raimo Neergaard

Notiser

Korthalsad majbagge Meloe brevicollis – EN.

Insektslokalen
I naturreservatet Hågadalen-Nåsten i Uppsalas västra kanter finns sedan ett par år
tillbaka en s k fjärilsstig – en väldigt artrik sträcka med lättillgänglig information
för besökaren. Här har ett samarbete mellan privatpersoner, ideella föreningar och
kommunen bidragit till ett välbesökt utflyktsmål för Uppsalaborna.

Fjärilsstigen i Upp sala

En av de många dagfjärilar som man kan stifta närmare bekantskap med längs fjärilsstigen är mindre tåtelsmygare Thymelicus lineola. Foto: Karin Lindström.

P

å fjärilsstigen har man chans att ängsmarker med älggräs och åkertistel,
se strax under hälften av Sveriges
inägor, äldre hyggen, myrmarker och skog.
arter av dagfjärilar och bastard
Stigen går inledningsvis på en gammal
svärmare – hela 58 olika arter!
banvall och senare på en skogsbilväg och
På grund av art- och individrike
de omväxlande biotoperna bidrar utmed
domen är stigen en bra lokal både för de
kanterna med olika blommande örter
som just upptäckt fjäri
som åkervädd, ärtväx
Text: Karin Lindström & Åsa Hedin
lar och mer avancerade
terna skogsklöver och
fjärilsskådare.
kärringtand, midsom
Stigen passerar genom många olika
marblomster och maskros. Det gör att
fjärilarna trivs.
typer av miljöer vilket bidrar till att
antalet arter är så stort. Den slingrar sig
Stigen, som är lättframkomlig t ex för
förbi åkermarker, igenväxande fuktiga
både barnvagnar och cyklar, sträcker sig
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Insektslokalen

ungefär 4 km enkel väg. På tillbakavägen
kan man välja att vandra längs en vand
ringsled genom Nåstenskogen för att få
omväxling. Det är Uppsala kommun som
sköter stigen och de olika stationspunk
terna genom återkommande röjningar och
underhåll av skyltar etc. Biotopia, som
är Uppsala kommuns naturvägledare, har
i uppdrag att anordna olika guidningar
för allmänheten och för skolklasser. Det
ligger även i deras uppdrag att utveckla
mobilguiden som fungerar som en infor
mationskanal man alltid kan ha med sig.

Passa in fjärilarnas fly gtider

För att få se samtliga de 58 arter som
hittills noterats längst stigen räcker det
inte med bara ett besök. För att se många
arter gäller det att passa in de olika fjä
rilsarternas ”flygtider”. Vissa arter, som
t ex rapsfjäril Pieris napi och citronfjäril
Gonepteryx rhamni kan man se under
nästan hela sommaren. Andra arter, som
de stora och vackra aspfjärilarna Limenitis populi och makaonfjärilarna Papilio
machaon, har betydligt kortare flygtid och
man har kanske bara några veckor på sig
att få se dem. För att kunna planera in
sina besök kan man ta reda på de olika
arternas flygtider i en bra fjärilsbok eller
på Artportalen.
Fjärilarnas flygtid är också ett jättebra
hjälpmedel vid artbestämning. När man
ska skilja de snarlika blåvingarna åt ger
ofta flygtiderna en bra ledtråd till identi
fiering. Ser man till exempel en blåvinge
tidigt i maj så är det högst troligt den
vackert turkosa tosteblåvingen Celastrina
argiolus. Övriga blåvingearter som finns
längs stigen har nämligen inte börjat flyga
vid denna tid på året.
För fjärilsstigen finns det också en Face
bookgrupp, där man kan läsa om vad som
setts tidigare. Besökare på stigen kan rap
portera vilka arter de sett och även lägga
upp bilder för artbestämning om de skulle
behöva hjälp. Om man bara har möjlig
het att besöka stigen en gång så är nog
art- och individrikedomen störst en varm
och vindstilla högsommardag under juli.

N aturvägledning längs stigen

För den som vill veta mer om fjärilarna
finns en hel del hjälp att få. Vid stigens
början finns en informationsbroschyr som
man kan ta med sig och som också fungerar
som en enkel fälthandbok. I mittuppslaget
finns färgbilder på alla de 58 arter som

Klöverblåvinge Glaucopsyche alexis på en av informationsskyltarna
som finns längs med fjärilsstigen. Foto: Maria Brandt.

har setts längs stigen. På skyltarna längst
promenadstigen kan man läsa om vilka
fjärilar som håller till just vid platsen där
man befinner sig. Ofta kan man helt enkelt
få hjälp av skylten för att identifiera den
fjäril som man just ser flyga runt i gräset
framför sig. Som grund till informationen
ligger många års observationer av fjärils
boksförfattaren Bo Söderström som känner
området väl. För besökare som är ägare
av en smarttelefon finns det ytterligare en
möjlighet att få naturvägledning. På fyra
platser vid stigen kan man koppla upp sig
mot ett wifi-nätverk och se på korta filmer.
På filmerna får man veta mer om fjärilarna
på platsen, och man kan även testa sina
fjärilskunskaper i ett quiz. Mobilguiden
är tillgänglig gratis via ett lokalt trådlöst
nätverk som drivs av solenergi.
Under sommarmånaderna har Biotopia
och Uppsala kommun arrangerat fjärils
vandringar med olika teman. Det har bland
annat bjudits in till barnvagnspromenad,
fotosafari och lättvandrade turer. Att få
hjälp med artbestämning och att få höra
berättelser om fjärilar från kunniga ento
mologer har varit mycket uppskattat, och
de guidade turerna har varit välbesökta.

Skolutflykt med fjärilstema

Som uppladdning inför sommarlovet har
Biotopia och Uppsala kommun också bjudit
ut skolelever till fjärilsstigen i maj månad.
En hel del fjärilar är på plats redan i maj
och utflykterna har erbjudit ett trevligt
tillfälle att prata med elever om fjärilar.
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Samtalen har handlat om skillnaden
mellan dag- och nattfjärilar, fjärilarnas
livscykel och om de krav fjärilar ställer
på sin livsmiljö vad gäller t ex värdväxter.
Allra roligast är förstås att se på riktiga
fjärilar i fält. På utflykterna har eleverna
kunnat låna fjärilshåvar och de har fått
lära sig tekniker för fjärilshåvning. När
eleverna fått veta hur man hanterar fjä
rilar utan att de skadas har de själva fått
chansen att hjälpa till med insamlingen.
Eftersom det finns gott om fjärilar soliga
dagar, så har de oftast lyckats att håva
in ett flertal olika arter för att undersöka
och jämföra.

Mångfald i p raktiken

Genom att titta på flera olika arter får
besökarna en bättre känsla för hur den
mångfald av fjärilar, som finns att upp
täcka i Sverige, ser ut i praktiken. Vissa
arter är enkla att känna igen med unikt
utseende och teckning på vingarna. Andra
arter, som t ex skogsvitvinge Leptidea sinapis och ängsvitvinge L. juvernica är så lika
varandra att inte ens experter säkert kan
skilja dem åt. Arterna är ändå unika och
de kan till exempel vara beroende av olika
växter i miljön för sin existens.
Både vuxna och barn är väldigt fascine
rade av just fjärilar. De har en stark drag
ningskraft och lockar många som kanske
inte är så naturintresserade i övrigt. De
är vackra, sköra och lite mystiska varelser
som på ett positivt sätt förknippas med
sommaren. 

Porträttet
Bengt Åke Bengtsson är en av världens främsta experter på fältmalar (Scythrididae),
författare till flera böcker om småfjärilar och hedersdoktor vid Linnéuniversitet i
Kalmar. Yrfän ställde några frågor till denne meriterade entomolog.

Bengt Åke Bengtsson
R

edan på 1950-talet hade Bengt
Åke börjat samla småfjärilar,
men ganska snart blev stor
fjärilarna mer lockande och
då nålarna tog slut rev han av
småfjärilarna och ersatte dem med stora.
Text: Linda

Strand

foto: Karin

Blom

Men så småningom kom han tillbaka till
de små fjärilarna och blev en av de främsta
experterna på denna insektsgrupp.

Varför blev det till slut småfjärilar?

Det hela startade egentligen på allvar i
samband med att jag fick mitt första jobb
och jag och min fru flyttade till Öland
1971. Det var först då som det gick upp
för mig att det var dumt att bara samla
storfjärilar. Jag hade känt Ingvar Svensson
ett tag, som var den tidens främste expert
på småfjärilar i vårt land, och han lärde
mig att preparera djuren och berättade för
mig vilken litteratur som var bra att ha,
samt vilken utrustning som var nödvändig.
Allt detta var en ganska stor investering
som jag kanske inte heller hade haft råd
med tidigare.

Vad är ditt yrke?

Bengt Åke Bengtsson promoverades till hedersdoktor vid Linnéuniversitet i Kalmar 2008.
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Jo, nu är jag ju pensionär sedan ett antal
år tillbaka, men när jag var yrkesverksam
så var jag lärare. Intresset för biologi och
natur fanns väl där redan i tidig ålder
men runt 14 års ålder hände en avgörande
sak som gjorde att jag blev fascinerad av
astronomi och detta blev grunden till mitt
senare utbildningsval. På den tiden gick
ett teveprogram som hette Tiotusenkro

norsfrågan och där medverkade en otroligt
duktig astronom som fick mig helt såld
på astronomi. Därför blev det så att jag
också senare valde matematisk gren på
gymnasiet och därefter läste matematik,
fysik och astronomi på universitetet och
även skaffade mig en master i dessa ämnen.
Planen var väl att läsa vidare i atomfy
sik, men av olika anledningar tappade jag
lusten att fortsätta på Fysikum i Lund
och bestämde mig för att läsa till lärare
istället och på den vägen blev det.

Några böcker skrivna av Bengt Åke Bengtsson

Vilket är din häftigaste resa ur ett
entomologiskt p ersp ektiv?

Det måste vara 1993 när jag blev medbju
den av bl a Per Douwes, som på den tiden
var knuten till Zoologiska institutionen i
Lund, att göra en insamlingsexpedition i
universitetets regi till Sierra Leone. Vi var
nio deltagare – Lennart Cederholm, Per
Douwes, Roy Danielsson, Ragnar Hall,
Marie Stille, Annika Bronnvall, Ulf Schel
ler, Magnus Neuendorf och jag. Jag fick
ansvaret för fjärilar och trollsländor. Det
var extra kul med all samlad kunskap
på resan, men även den för mig helt nya
fantastiska faunan och kulturen som vi
upplevde i landet.

Häftigaste insektsfy ndet?

Det är också ett minne från Sierra Leone.
Där påträffade vi en jättestor hårig spin
narlarv som kröp över vägen. Jag sko
jade med kollegorna att vi kunde ta den
i koppel. Så stor var den! Jag har en bild
på den men den gör sig inte rättvisa på
den bilden.

Boken om fältmalar i norra
Europa utkom 1984 och var
Bengt Åke Bengtssons första
bok om småfjärilar.

Fältmalar i västra Palearktikum. Boken utgavs 1997 och
ingår i en serie om småfjärilar
från Europa och norra Afrika.

detta naturreservat är att det inte finns
något insamlingsförbud, vilket är jättebra,
för även efter reservatsbildningen har man
hittat mängder med nya arter. Jag vill
dock varna för att där är otroligt mycket
svidknott.

Har du någon drömart?

Nej, det har jag faktiskt inte, men att hitta
nya arter för vetenskapen är ju alltid kul.

Har du någon favoritinsekt?

Nej, jag har ingen speciell favoritinsekt
men min favoritgrupp är fältmalar som

jag specialiserat mig på. 1976 var jag i
Norrbotten och där hittade jag en spän
nande art som visade sig vara en ny art
för vetenskapen. Jag fick också veta att
hela gruppen som sådan var dåligt känd
och därför bestämde jag mig för att börja
jobba med fältmalar och idag känner jag
nog till alla världens arter.

Ägnar du din fritid åt annat än
småfjärilar?

Ja, jag läser gärna skönlitteratur och
humaniora. Bokbinderi är också ett av
mina intressen.

Berätta om din inblandning i
N ationalny ckeln

Redan innan Nationalnyckeln sjösattes fick
jag reda på att projektet var på gång via
Ragnar Hall, som ju också var med i Sierra
Leone. Senare fick jag också förfrågan om
jag kunde tänka mig att skriva och det
blev sedemera två volymer om småfjärilar.

Hur många ny a arter för
vetenskap en har du beskrivit?

Jag vet faktiskt inte riktigt … jag tror det
är runt 320 arter.

Vilken är din favoritlokal?

Grytsjöns naturreservat i Nybro kommun.
En av de artrikaste lokalerna i Sverige vad
gäller fjärilar. Där har drygt 1120 fjärils
arter påträffats! Något som är positivt för

Bengt Åke på sitt arbetsrum 2012.
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Bengt Åke Bengtsson författade två volymer av Nationalnyckeln. Den första volymen
om käkmalar–säckspinnare,
och denna andra volym om
bronsmalar–rullvingemalar.

I dödens spår följer insekterna och strax därefter rättsentomologen. Med kunskap
om vilka insekter som utnyttjar döda kroppar ger entomologin polisen viktig
information vid dödsfall. Anders Lindström är Sveriges enda rättsentomolog och
har sedan studietiden ett stort intresse för insekter förknippade med död.

Spy flugan &
rättsentomologen

Spyflugorna är snabbt på plats på döda kroppar, efter cirka ett dygn kläcks äggen och de vita fluglarverna börjar förtära vävnaderna.
Yrfän 3-4 · 2015
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D

en vanligaste frågan jag får
Vetenskap med historia
äro matskar, upäta innom 8 dagar den
Rättsentomologi kallas det när entomologi döda Hästen, derpå förvandlas till Flugor,
som rättsentomolog är: ”Hur
börjar man med det?”. I mitt tillämpas på rättsfall, det vill säga när flyga bort, lemna torra benranglet, och
fall var det en artikel där man
insekter används som bevismaterial på ett gå foglarna till delning. Således kan en
gjorde försök med kaninkada eller annat sätt. Man kan förstås tänka Spyfluga äta upp en Häst, så snart som
ver i Egypten som startade allt. I arti sig många olika tillämpningar i allt från ett lejon”.
keln följde författarna insektsfaunan på
försäkringsfall till smuggling av narkotika,
Flugan ”Musca carnivora” är spyflu
kadavren och på slutet så
men det är när rättsentomo gan Calliphora vomitoria som Linné själv
Text & foto: Anders Lindström
beskrevs hur man kunde
login används i utredningar beskrev i sin Systema naturae (1758). Redan
använda insekterna för att
kring mordfall som den får 1883 kunde man också i Entomologisk
säga hur länge kaninerna hade legat där.
störst uppmärksamhet. När man tittar på Tidskrift läsa en artikel om Entomologien
Jag tyckte det verkade vara ett spännande
tv-serier som till exempel CSI så får man använd i rättsmedicinens tjänst av läkaren
och intressant ämne och började samla på
intrycket att rättsentomologi är en modern Oskar Theodor Sandahl. Artikeln är i stort
artiklar om rättsentomologi.
vetenskap och visst stämmer det att mycket sett ett referat av en fransk artikel, Une
I mitten på 1990-talet var litteraturen av det vi vet och de data som används är application de l’Entomologie a la Médecine
fortfarande överblickbar och snart hade
av senare datum. Men kunskapen i sig är légale, från samma år av fransmannen
jag samlat in det mesta som var skrivet. betydligt äldre och det råder inga tvivel om Jean Pierre Megnin som betraktas som
Jag kontaktade Rättsmedicin i Uppsala
att man länge har vetat om att fluglarver den moderna rättsentomologins fader.
och undrade om det fanns något intresse och andra insekter
I Entomologisk Tidskrift från 1895
skriver statsentomologen i Kristiania
för den här metoden för dödstidsbestäm äter upp våra
(dagens Oslo) W.M. Schöyen en
ning. Det resulterade i att jag gjorde ett kroppar när vi
dör.
artikel som heter Et bidrag til grave
examensarbete i biologi där jag samlade
nes fauna. Han börjar också med att
in insekter från de lik som kom in till
Linné skriver
till exempel i sitt
hänvisa till en artikel av Megnin och
rättsmedicin och med hjälp av littera
turen gjorde jag dödstidsbestämningar. tal Deliciae naturae
beskriver sedan hur han fått exemplar
Efter examensarbetet fortsatte jag arbeta
(1772) att ”Ligger Aset
av flugan Hydrotaea capensis som omhän
ett tag på Rättsmedicin innan jag fick en vid Gårdar, dit föregående [korpen] ej dertagits vid grävandet av en grav. Det
doktorandtjänst där jag arbetade med bin
våga göra besök kommer Musca carni finns mig veterligen inga uppgifter om
och bisjukdomar.
vora (Spyflugan) som ständigt hälsar på att de här tidiga kunskaperna användes i
Intresset för rättsentomologi fanns
i köttet, at disputera med köks-pigan, om riktiga rättsfall, men 1946 kommer boken
givetvis kvar även under doktorandtiden
köttet är mat, eller hennes såsom As; hon Rättsmedicin av Einar Sjövall. Här finns
och på sensommaren 2004 deltog jag i
lägger några 100, ja 1000 ägg, som strax det faktiskt ett stycke tillägnat insekter
utredningen av ett uppmärksammat fall
där en kvinna hade försvunnit i centrala
Stockholm. Det spekulerades i om hon
blivit bortförd och hölls fången någonstans.
Elva dagar efter försvinnandet hittades
kroppen i ett skogsparti nordväst om
Stockholm. Rättsläkarna hade svårt att
göra en bra uppskattning av hur lång tid
hon hade varit död, men de insekter som
jag samlade in vid obduktionen pekade
på att hon hade dött samma dag som hon
försvann. När man efter några månader
fick tag på de som hade bragt henne om
livet visade det sig att min uppskattning
av dödstidpunkten var korrekt. Det här
kan nog betraktas som rättsentomologins
genombrott i Sverige eftersom det visade
för polisen hur användbar metoden kan
vara vid dödstidsbestämning. I en mord
utredning är det ju av största vikt att
fastställa när mordet har skett för att ringa
in eventuella gärningsmän eller rentvå
oskyldiga.
Idag får jag förfrågningar ett par gånger
Den vanliga spyflugan Calliphora vicinia är en art som ofta uppehåller sig i människans närhet.
om året att hjälpa till vid mordutredningar
för att fastslå dödstidpunkten.
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(och andra djur som gör åverkan på avlidna
människor), med tidsangivelser för flug
larvernas utveckling. Dessutom ger han
utvecklingstider för olika delar av en till
arten obestämd flugas livscykel. Uppgif
terna finns också med i boken Brottsplats
undersökning av Otto Wendel och Arne
Svensson. Nu med anvisningar om hur
larver och vuxna flugor ska samlas in,
men författarna skriver samtidigt att detta
är något som bör göras av en entomolog!
Sedan finns det fram till våra dagar ganska
lite i svensk litteratur om hur insekter kan
användas för dödstidsbestämning.

Rättsentomologi i p raktiken

Eftersom insekter är beroende av omgiv
ningens temperatur för sin utveckling kan
man om man känner till temperaturen
räkna ut hur lång tid det har tagit för en
insekt att nå ett visst utvecklingsstadium
eller en viss längd. Genom experiment vet
man att det tar lite drygt ett dygn för ägg
av spyflugan Calliphora vicina att kläckas
vid 20 grader och att det tar ungefär 14
dagar tills larverna förpuppas och sedan
ytterligare ungefär två veckor innan de nya
flugorna kläcks ur sina puppor. I litteratu
ren finns också experiment där man har
mätt längden av en massa fluglarver varje
dag vid olika temperaturer. Så genom att
mäta ett antal larver kan vi räkna ut hur
lång tid de har befunnit sig på kroppen.
Eftersom värden oftast är död när spy
flugorna lägger sina ägg räknar man med
att åldern på fluglarverna är ungefär den
samma som den tid som förflutit sedan

En död kropp erbjuder stora näringsresurser som ger livsförutsättningar för många flugor
och andra insekter. Det kan bli imponerande mycket fluglarver på ett kadaver.

personen avled. Det är detta som en rätts
entomolog oftast gör, beräknar dödstid
med hjälp av spyflugelarver. Naturligtvis
kan det också ha funnits omständighe
ter kring dödstillfället som påverkar hur
tillgänglig kroppen är för insektsangrepp.
Man kan t ex tänka sig att kroppen är
inlindad i något, att den ligger inomhus,
blir nedgrävd osv. Därför är det egentligen
inte dödstiden som en rättsentomolog pre
senterar utan den tid insekter har funnits
på kroppen. I de allra flesta fall, åtmins
tone under den varma delen av året, ger

detta en ganska god fingervisning om hur
länge en person har varit död.
För några år sedan blev jag anlitad i
ett fall där kroppen av en mördad man
hade hittats i ett skogsparti. Några av
hans vänner intygade att de hade sett
honom fyra dagar tidigare och att han vid
detta tillfälle varit vid gott mod. Men efter
att jag hade tittat på larverna som man
samlat in från kroppen så stod det klart
att mannen varit död i minst 17 dagar. När
man konfronterade vännerna, med bland
annat dessa uppgifter, visade det sig att

Grov översikt över döda kroppars nerbrytning
Är det varmt och fuktigt går nedbrytningen generellt fort och om det är kallt eller väldigt torrt går nedbrytningen generellt långsammare.
20–40 dagar. Kroppen börjar torka ut och fluglarverna har ätit det
mesta av de mjuka delarna. Spyflugorna har fram till nu utsöndrat
ammoniak som begränsat möjligheterna för många skalbaggar att
kolonisera kroppen. Men nu börjar spyflugorna ge sig av och då kan
bland annat ostflugor och olika skalbaggar ta över.

0–2 dagar. Kroppen ser färsk ut men nedbrytningen har startat inifrån.
De första spyflugorna hittar fram till kroppen, ibland redan inom några
minuter efter det att döden inträffat. De lägger sina ägg främst i kroppshåligheter som mun, näsa, ögon, öron och eventuella sår där det är fuktigt.
2–12 dagar. Förruttnelsen är måttligt. Kroppen sväller upp av gaser och
börjar luktar illa. Insekter som hittar till liket är köttflugor, husflugor,
asbaggar och kortvingar.

40–50 dagar. Skelettering sker och bara lite torkad hud och mest ben
och senor finns kvar. Kroppar som ligger inomhus torkar ut och blir till
slut mumifierade. Skalbaggar som brokbaggar, glansbaggar och ängrar
fortsätter att äta på det som finns kvar. Ostflugorna kan fortfarande
vara kvar inne i benmärgen.

12–20 dagar. Vidare förruttnelse sker och köttet blir mjukt och krämigt, vissa delar av kroppen blir svarta. Fluglarverna kryllar, men även
skalbaggslarver kommer till liket som nu stinker ordentligt.

Yrfän 3-4 · 2015

12

Spyflugan & rättsentomologen

det var de som hade slagit ihjäl honom
som hämnd för att han påstods ha stulit
lite tabletter av någon av sina kompisar.

Insekter lockas till döda kropp ar

När vi dör blir vi en näringsresurs för de
insekter som specialiserar sig på att hålla
rent i naturen. Det finns en mängd insekter
från flera ordningar som besöker ett lik om
det är tillgängligt. De vanligaste arterna
är olika flugor och skalbaggar. De allra
första djuren som dyker upp vid en kropp
brukar vara spyflugor. Efter bara någon
timme är äggläggningen i full gång. De
mörka svartblåa Calliphora-arterna och
de vackert grönmetallskimrande Luciliaarterna är specialiserade på att upptäcka
nyligen avlidna djur och människor, och
kan vara på plats inom några minuter efter
dödsögonblicket.
Vanligen lägger honorna sina ägg i
håligheter på kroppen, som ögon, öron,
näsa och mun. Även sårskador utnyttjas
för äggläggning. Det är nämligen så att
äggen är ganska känsliga för uttorkning
och den ofta fuktiga miljön i de här ägg
läggningsplatserna skyddar äggen. De
nykläckta larverna kan inte heller äta fast
föda utan livnär sig på den bakteriefilm
och de vätskor som finns på äggläggnings
platsen. Efter hand som larverna växer
blir de mer kapabla att tillgodogöra sig
vävnader på kroppen. Spyflugornas larver
har inga käkar som låter dem tugga vävna
derna utan använder sig av två munkrokar
och enzym som löser upp vävnaderna. Den
samlade effekten av tusentals larver gör
ändå att de ganska snabbt sätter i sig
avsevärda mängder vävnad.

Artsammansättning &
succession i en död kropp

Spyflugorna Calliphora vicina och C.
vomitoria är de vanligaste av Calliphoraarterna. Det latinska ordet ”vicina” bety
der granne och syftar på att flugan gärna
uppehåller sig i och runt våra bostäder.
Den är faktiskt så knuten till oss att om
man skulle hitta en kropp i mörka skogen
med larver av C. vicina så skulle man börja
misstänka att kroppen har flyttats dit från
ett mer tättbebyggt område.
Lucilia-arterna är däremot generellt mer
knutna till öppna, soliga platser. En gång
hade jag ett jaktbrottsfall där man hittat
ett olovligt jagat djur ute på ett öppet fält.
En del skador på kroppen, bland annat
nosen och ögonen, antydde att djuret hade

Fluglarvens huvud finns i den smala änden. Man kan se mundelarna genom huden.
De två mörka prickarna i bakänden är spirakler, larvens bakre andingshål.

Den rödsköldade asbaggen Oiceoptoma thoracicum är karaktäristisk
med sin skrovliga yta vackert färgad i rött och svart.

förvarats i en frys under en längre tid.
Dessutom fanns det två olika generatio
ner fluglarver på kroppen. Den äldre, d v s
större, generationen av larver hörde till den
skugg- och människoälskande C. vicina.
Den yngre generationen larver hörde till
den solälskande arten Lucilia sericata.
Förmodligen hade frysen gått sönder och
när kroppen börjat lukta hade C. vicina
varit där och lagt ägg. De kan lägga sina
ägg på utsidan av gummilisten på frysen
och så kryper larverna själva in till krop
pen. När man sedan upptäckt att frysen
gått sönder och att innehållet ruttnat hade
man dumpat kadavret på ängen där det
hittades. Där har de typiska solälskande L.
sericata lagt sina ägg på kroppen och den
andra generationen larver kläckts.
De entomologiska bevisen stödde alltså
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teorin om att djuret legat på två ställen:
ett skuggigt ställe nära människor och ett
öppet soligt.
Efter spyflugorna kommer en mängd
olika djur till kroppen. Många av dem är
rovdjur och lever på spyflugelarver. Hit
hör till exempel många skalbaggar som
kommer till kroppen först när den legat ett
tag. Bland skalbaggarna finns det många
kortvingar (Staphylinidae) som lever som
rovdjur på fluglarver, olika asbaggar (Silp
hidae) som lever både på kroppen och på
larver samt stumpbaggar (Histeridae) som
också kan äta stora mängder fluglarver.
Den stora helsvarta asbaggen Necrodes
littoralis hittas främst på stora kadaver
och livnär sig både på kroppens vävnader
och fluglarver. Ofta kan man hitta stora
mängder av den här skalbaggen på krop

Insekter knutna
till döda djur
De insekter som lever på kadaver under en
viss period av sin livscykel kallas nekrofaga
eller sarkosaprofaga. Hit hör till exempel
spyflugorna och en del arter av köttflugor
(Sarcophagidae).
Olika dödgrävare, t ex rödbandad dödgrävare Necrophorus investigator är skalbaggar
som gräver ner kadaver efter mindre djur
som t ex gnagare och småfåglar och lägger
ägg i dess kroppar.

Parasiter & p redatorer
Insekter som inte lever direkt av kroppen
utan på andra insekter kan vara parasiter
eller predatorer.
Kortvingar (Staphylinidae) är skalbaggar
som är rovdjur. Kortvingen Creophilus maxillosus är en av Sveriges största kortvingar
och kan påträffas på kadaver.
Rödbandad dödgrävare Necrophorus vespillo dyker upp i ett något senare skede efter det att döden inträffat.

pen. Det är en av få skalbaggar som kan
användas för dödstidsbestämning eftersom
skalbaggens larver inte hittas tidigare än
12 dagar efter dödsögonblicket.
Man kan också hitta steklar på döda
kroppar. Dessa parasiterar på spyfluge
larverna. Alysia manducator och Nasonia
vitripennis är exempel på sådana arter.
A. manducator kan man ofta observera
när den går omkring på larvmassorna
och lägger sina ägg i larverna. Larverna
fortsätter att äta men när de förpuppas
så börjar parasitstekellarven att äta av
den och förpuppar till slut sig själv inne i
fluglarvens puparium när inget finns kvar
av larven.
När den mesta vävnaden har blivit
uppäten och kroppen börjar torka ut kan
man fortfarande hitta många insekter.
Ängrar (Dermestidae) är specialister på
torkade djurrester och äter både hår, päls
och torkat skinn. Glansbaggar (Nitiduli
dae) kan man hitta i lederna mellan benen
på nästan helt rena skelett. Där sitter de
och äter på gamla senor och ligament. Även
inne i benen finns det insekter. Ostflugor
nas (Piophilidae) larver kryper in i benen
genom de små hål där blodkärlen går in
och förser märgen med blod. Därinne kan
flugans larver sedan leva under flera år.
Dessutom kan det komma skalbaggslar
ver, till exempel larverna av brokbaggen

Necrobia violacea som lever bland annat
på ostflugelarverna inne i benen. På det
här sättet får vi små ekosystem inne i våra
ben flera år efter att vi har dött.
I USA har man på flera ställen öppnat
så kallade ”Body farms” för att studera
förruttnelse och insektsaktivitet på avlidna
människor. Det är ställen där forskare,
brottsplatstekniker och rättsmedicinare
fritt kan använda kroppar som donerats
till forskningen med syftet att studera hur
olika förutsättningar, temperaturer, neder
börd, kläder och andra förhållanden påver
kar förruttnelseprocessen och insektsakti
viteten. På detta vis samlar man kunskap
om de här processerna och kan göra mer
exakta dödstidsbestämningar. För några
år sedan hade jag förmånen att få besöka
den äldsta anläggningen och titta på hur
amerikanska rättsentomologer arbetar.

På ky rkogården

Det finns några arter som har specialiserat
sig på begravda kroppar. Likflugan Conicera tibialis och lik- eller kyrkogårdsbaggen
Rhizophagus parallelocollis är sådana. De
här djuren gräver sig ner till kroppar där
de sedan förökar sig. Likflugorna kommer
ibland upp och parar sig på marken var
efter de kryper ner igen.
Om likbaggen skriver entomologen
Anton Jansson målande i sin bok Dag
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Stumpbaggar (Histeridae) är predatorer på
fluglarver och knutna till kadaver.
Svängflugor (Sepsidae) jagar också på
kroppen och larverna lever på liket. De är
små, svartglänsande bruna, något myrlika
flugor som ofta har en mörk vingfläck nära
vingspetsen. Hanarna sitter ofta i vegetationen runt kadavret och viftar med vingarna på ett karakteristiskt sätt.

Andra insekter kring kadaver
Många insekter kan tillfälligtvis utnyttja
den resurs kadavret eller insekterna på
den utgör. Getingar och myror är exempel
på insektgrupper som man ofta kan se på
ett kadaver men som inte är beroende av
det för sin överlevnad.

sländan och dödgrävaren från 1947. Han
beskriver hur han en solvarm försom
marafton under en promenad slår sig ner
på kyrkogården i Örebro och noterar de
små skalbaggarnas svärmning. Citatet kan
passa som avslutning på den här artikeln:
”Den lilla skalbaggen som svärmar och
älskar på en kyrkogård och söker upp de
döda djupt i deras gravar för att i de jor
diska kvarlevorna av en människa som
blev till mull nedlägga sin avföda och så
säkra sitt släktes fortbestånd, kan också
föranleda till funebra meditationer över
livet och döden. 

Att sätta upp stekelhotell är ett enkelt sätt att gynna trädgårdens mångfald
och att få fascinerande inblickar i gaddsteklarnas mångformighet. Under
sommaren som gick dokumenterade Krister Larsson sitt hotells gäster.

Stekelhotellet

Många arter parasitsteklar undersökte bohålen och arten på bilden är av släktet Gasteruption. Under stekeln syns ett bohål (med silkesliknande
trådar över boöppningen) av gårdscitronbi Hylaeus communis och däri försöker stekeln sticka in sitt långa äggläggningsrör.

F

örsta veckan i juli kom värmen bor i solexponerad död ved, exempelvis i
på allvar i år efter en kylig vår
kläckhål efter vedlevande skalbaggar eller
och försommar. Helt plötsligt
i vass- och halmstrån. Det var vedlevande
arter som invaderade hotellet i stora antal
myllrade det av bin och andra
gaddsteklar i trädgården. En av
och på en yta av drygt en kvadratmeter
mina favoritsysslor blev då att bara stå
noterade jag under sommaren 28 arter
stilla och förundras av myll
gaddsteklar, varav fem bin
ret på någon varm och solig
Text & foto: Krister Larsson
(Apidae), sexton rovsteklar
plats där det fanns blommor
(Sphecoidea), tre guldsteklar
eller lämpliga boplatser som lockade till sig
(Chrysididae) och två getingar (Vespidae).
dessa steklar. Ett sådant ställe var det i Dessutom fanns ett antal andra stekelarter
våras uppsatta stekelhotellet på en söder som bodde här ”anonymt” och vissa av
dem visade sig ibland men inte tillräckligt
vägg på ett uthus. Här finns trädgårdens
bra för att jag skulle kunna reda ut vilken
bästa mikroklimat med lä och sol större
delen av dagen. Det var ett fascinerande art det handlade om. De flesta arterna
skådespel som utspelade sig på hotellet så
hade sina yngelkammare i stekelhotellet
snart solen värmde.
men bland gästerna fanns även hanar av
Majoriteten av gaddsteklarna gräver några marklevande arter som sökte skydd
ut sitt bo i marken på något soligt ställe, i något av hotellets rum under natten, ofta
men det finns också många arter som anvädes samma hål flera nätter i rad. Även
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parasitiska insekter, spindlar och många
andra vedlevande insekter sökte sig till
hotellet och gav en fascinerande inblick i
vilket myllrande liv som död ved skapar
förutsättningar för.
Alla arter gaddsteklar som bosatte sig
i hotellet är solitära arter och det är ingen
av dessa som försvarar boet mot människor
på samma sätt som tambin, humlor eller
sociala getingar gör. Det finns därför ingen
risk att bli angripen och stucken när man
närmar sig boet. Tvärtom är de flesta väl
digt skygga och försiktiga och försvinner
snabbt in i bohålet eller flyger iväg så snart
man kommer nära. Om man lugnt och stilla
står kvar, utan att skugga eller göra hastiga
rörelser, så återgår steklarna snart till sina
dagliga sysslor och kan studeras på nära
håll. Om man ofta tittar till hotellet så
verkar de vänja sig och blir mindre skygga.

Stekelhotellet som det såg ut i slutet av sommaren.
Delar med rött X hade väldigt få gäster och kommer att
bytas ut till nästa år. Populärast var den långa ekbiten
överst till vänster och i synnerhet de minsta hålen blev
snabbt fullbokade av flera hundra gäster, framförallt
småsovarbin Chelostoma campanularum, gårdscitronbin
Hylaeus communis och rovsteklar av släktet Passaloecus.
Vid alla hål med
husvedgetingar Symmorphus
bifasciatus fanns en skugga
som höll bohålet under
ständig bevakning. Det
var guldsteklar av släktet
Chrysis. De lever som
boparasiter på bland annat
husvedgeting och här
verkade de enbart bry sig
om den artens bo. Vid ett
par tillfällen sågs guldsteklar
smyga in i bohålet för att
lägga ägg när getingen flugit
iväg, men den mesta tiden
stod de nästan helt stilla
och bevakade bohålet.
I mitten av juli
invaderades hotellet av
gårdscitronbin Hylaeus
communis och plötsligt fanns
det gott om både hanar och
honor som svärmade kring
hålen, innan dess hade jag
inte sett något citronbi alls.
Som bilden visar har hannen
mycket gult i ansiktet och
typiskt är de svarta stråken
mellan de gula fläckarna.

Herr Silvermunstekel blev
namnet på hotellets verkliga
långliggare. Det är en hane av
rovstekeln Crabro cribrarius, vars
hona gräver ut sitt bohål i marken.
Denna hane bodde på hotellet
under drygt en månad och i början
gav den sig ofta iväg på flygturer för
att leta efter honor, men efterhand
blev det alltmer sällan. Hela
dagarna satt han då i öppningen
och studerade allt som rörde sig vid
hotellet och om man gick dit med
pannlampa på kvällen låg han och
sov längre in i hålet, alltid på rygg.

Enda nackdelen jag kan se med att inrätta
ett stekelhotell är att det lätt inkräktar
på andra trädgårdssysslor, men dessa kan
man ju med fördel ägna sig åt när det är
lite svalare ute och hotellets gäster vilar.
Begreppet ekosystemtjänster är när
mast ett modeord idag, och det är lätt
att även hitta den typen av nyttoskäl
till att skapa boplatser för gaddsteklar.
Rödmurarbiet Osmia bicornis, som gärna

Flera husvedgetingar
Symmorphus bifasciatus
bodde på hotellet. De
kom ibland med en
bladbaggelarv som föda
åt larven, ibland med
en jordklump som de
använde till att stänga
igen bohålet med när det
var fullt med larvceller.

bosätter sig i täta kolonier i konstgjorda
bohål och flyger under våren och försom
maren, är en flitig pollinerare av fruktträd
och bärbuskar. Även många rovstekelarter
kan bosätta sig i större antal och bidrar då
säkert till biologisk kontroll i trädgården
eftersom många av dem fångar bladlöss,
skinnbaggar, flugor och andra insekter
som kan massutvecklas och då uppträda
som skadegörare på odlade växter.
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Åtskilliga hundra honor av gaddstek
lar valde att inrätta sitt bo i detta lilla
stekelhotell. Det tycker jag är ett tyd
ligt bevis för att solexponerad död ved
med lämpliga bohål är en stor bristvara
i naturen idag, och att den här typen
av konstgjorda boplatser verkligen kan
göra nytta för många arter – ju fler vi är
som sätter upp sådana desto bättre. Det
verkar som att konkurrensen om hålen

Hundratals honor av småsovarbi Chelostoma
campanularum bodde i de minsta hålen som var
knappt 2 mm stora. De samlar enbart pollen på
olika sorters blåklockor, även toppklocka och
andra trädgårdsklockor. Pollenet samlas på den
vita hårmattan på undersidan av bakkroppen. Som
bilden antyder så myllrade det av småsovarbin
som flög in och ut ur hålen varma dagar under
senare halvan av sommaren. Hanarna av
biet ligger inne i blåklockornas blommor och
sover på natten eller under regniga dagar.

Gäster i Krister
Larssons stekelhotell
Bin

Småsovarbi Chelostoma campanularum
Gårdscitronbi Hylaeus communis
Rödmurarbi Osmia bicornis
Backmurarbi Osmia parietina
Rostkägelbi Coelioxys rufescens

Rovsteklar

Crossocerus cetratus
Crossocerus megacephalus
Crossocerus nigritus
Crossocerus qudrimaculatus
Crossocerus varus
Ectemnius borealis
Ectemnius cavifrons
Ectemnius continuus
Passaloecus corniger
Passaloecus insignis
Pemphredon lugens
Pemphredon morio
Trypoxylon clavicerum
Trypoxylon figulus
Spilomena beata
Crabro cribrarius

Solitära getingar

Väggmurargeting Ancistrocerus parietinus
Husvedgeting Symmorphus bifasciatus

Guldsteklar

Chrysis angustula
Chrysis ignita coll.
Trichrysis cyanea

Vägsteklar

Björkvägstekel Dipogon bifasciatus

Planksteklar

En hona av backmurarbi Osmia parietina
värmer sig på brädväggen intill stekelhotellet
där den bor i ett ungefär 4 mm stort hål.
Biet samlar pollen på käringtand och andra
ärtväxter. Typiskt är bland annat de svarta
håren på undersidan av bakkroppen där
pollenet samlas och att huvud och mellankropp
har en svagt grönskimrande glans. Den
större släktingen rödmurarbi Osmia bicornis
föredrar hål som är 5–6 mm stora.

är stor och att mindre arter ogärna bor
i stora hål. Rekommendationen är därför
att borra många olika hålstorlekar i inter
vallet 1–8 mm, och att göra flest hål i de
mindre storlekarna eftersom de lätt blir
fullbokade. Försök få så släta öppningar
på hålen som möjligt och bäst är ett hårt
och torrt virke.
Den minsta arten som bodde på mitt
hotell var rovstekeln Spilomena beata som

Rödbent plankstekel Sapyga similis
Med hänsyn till gästfriheten samlades inte några insekter in på hotellet och artbestämningarna bygger därför
på de iakttagelser som gjordes och vilka arter som är
kända från trädgården sedan tidigare. En liten osäkerhet kan därför finnas för några svårbestämda arter.

är 3 mm lång och som fångar bland annat
tripsar som föda åt sina larver. Denna
art sågs bara vid de allra minsta hålen
i ytterkanterna – det verkar finnas en
liknande hackordning om bohålen hos
gaddsteklarna som det finns hos hålhäck
ande fåglar.
Placera stekelhotellet i sol och lä, gärna
rakt åt söder. Det är ingen risk att det blir
för varmt i vårt nordiska klimat, flertalet
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gaddsteklar är värmekrävande varelser
som behöver ett riktigt gynnsamt mikro
klimat för att kunna leva i Sverige. För
utom träbitar med borrade hål är det bra
att fylla på med ihåliga vasstrån, bambu
rör och liknande, något som jag kommer
att göra i mitt hotell till kommande år. Jag
längtar redan efter nästa års underhåll
ning vid hotellet – en av sommarens givna
höjdpunkter.

Småkryp måste ofta samlas in och studeras för exakt artbestämning, och
insamlade djur är dessutom en viktig forskningsresurs. Ellen Sandström sköter
de entomologiska samlingarna på Lunds universitet och här berättar hon hur
man tar hand om och bevarar sina insamlade kryp.

Ordning & reda
i samlingarna
A

tt ta hand om insamlade småkryp
kan göras på flera sätt, beroende
på hur de är insamlade och till
vilken grupp småkryp de hör. Det
finns tre huvudsakliga sätt att
bevara småkryp: torrpreparering, våtprepa
rering och frysning. Torrpreparering inne
Text: Ellen
foto: Pål

Sandström

Axel Olsson

bär att djuret monteras på en nål. Insekter
som har ett tjockt skelett utanpå kroppen,
ett exoskelett, bevaras för det mesta på
detta sätt. Med våtpreparering menas att
djuret läggs i etanol, direkt efter infångan
det. Småkryp, som spindeldjur och mångfo
tingar, har ett mycket tunnare exoskelett än
insekter och bevaras därför alltid i etanol.
Frysning är ett sätt som fungerar för alla
grupper av småkryp, men vill man bevara
djuret en längre tid är någon av de två
andra metoderna att föredra.
Vid insamling av småkryp är det också
mycket viktigt med information om var och
när insamlingen skett. Denna information
ska finnas på en etikett tillsammans med
djuret. Om djuret sitter på nål sätter man
etiketten direkt på nålen och om djuret ligger
i etanol ska det finnas en etikett i samma
rör eller burk. Utan denna information blir
dessvärre värdet av samlingen obefintlig ur
ett vetenskapligt perspektiv, även om den
fortfarande kan vara estetiskt vacker.

Torrp rep arering

Ellen Sandström sköter om de entomologiska samlingarna vid Lunds universitet.
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Det finns olika traditioner för hur en insekt
ska monteras, beroende på vilken insekts
grupp man arbetar med, hur insekten ser

ut och vad man behöver titta på i artbe
stämningssyfte.
Stora insekter monteras ofta med en
nål genom mellankroppen. När insekten
är nyinfångad är den mjuk och lätt att
sätta en nål igenom. Skulle den vara torr
är det lätt att mjuka upp den i en s k
”fuktkammare”, en behållare med en bit
fuktat papper, som man lägger insekten i
under en kortare tid.
Några grupper av insekter monteras
på andra sätt. Skalbaggar, som har hårda
täckvingar, monteras med nål genom den
högra täckvingen, strax under skuldran.
Fjärilar, trollsländor och andra grupper
med stora vingar monteras med en cen
trerad nål genom mellankroppen, men för
att man även ska kunna studera deras
vingar spänns dessa ut med hjälp av ett
spännbräde. Hopprätvingar (gräshoppor
och vårtbitare) nålas genom den stora
halsskölden eller mellan vingarna strax
bakom denna. Ibland spänner man även
ut deras vingar med spännbräde. Skinn
baggar monteras på nål genom skutellen.
Viktigt när man monterar på nål är att
insekten inte får hamna för högt upp på
nålen – det måste finnas plats att ta i
nålens huvud utan att röra vid insekten,
men samtidigt måste det ges utrymme för
etiketten under djuret.
För montering av insekter finns också
speciella insektsnålar som är anpassade
för just detta. Insektsnålarna är lite längre
än vanliga nålar, finns i olika storlekar
(tjockleken varierar från storleksklassen
000 vilket är mycket tunn, till 6–7 vilket
är väldigt tjock) och innehåller inte något
järn. Använder man en vanlig nål kan den
rosta sönder och gå av och då är risken
stor att den torra insekten går sönder eller
blir mycket svår att hantera.
Ett alternativ till den montering som
är beskriven ovan är att man limmar
fast insekten på en kartongbit. Metoden
används både på små och stora insekter
och fördelen med det är att djuret blir mer
skyddat från yttre påverkan. Hur insekten
monteras på kartongbiten beror på vad
man behöver titta på när man artbestäm
mer: skalbaggar monteras med ryggen
uppåt med ben och antenner utspända
medan små steklar ofta monteras liggan
des på sidan så att även undersidan på
djuret kan studeras. Kartongbitarna är
speciellt avsedda för insekter och finns
i olika storlekar som är anpassade efter
storleken på djuret man monterar. För

1

2

3

1. Hopprätvinge preparerad på nål genom halsskölden. 2. Skalbagge preparerad på nål
genom höger täckvinge. 3. Skinnbagge preparerad på nål genom skutellen.

detta ändamål går det bra att använda
ett vanligt cellulosaklister, helst ett som
är helt transparent efter det har torkat.
Små steklar och flugor kan monteras
på en triangelformad kartongbit där djuret
limmas på spetsen av kartongbiten. Små
fjärilar och även små myggor kan monteras
med mikrostift, en kort mycket tunn nål,
som sätts i den ena delen av en gummieller plastbit varefter en insektsnål sätts
genom den andra delen.

Våtp rep arering

Insekter och framförallt andra småkryp
kan även bevaras i etanol. Spindeldjur och
mångfotingar bevaras alltid på detta sätt,
försöker man bevara dem torra skrumpnar
de ihop. Det allra bästa ur bevarandesyn
punkt är att lägga dem i etanol med en
koncentration på 70–80 %. Starkare etanol
gör att djuren blir sköra och svagare gör
att de ruttnar. Insekter som har samlats
in i etanol men som ska torrprepareras
måste man specialbehandla. Etanolen gör
dem hårda och därför måste de mjukas
upp innan de torrprepareras.

Organisering & förvaring

Hur man ordnar en samling på bästa sätt
är nog en fråga varje insamlare av småkryp
måste ställa sig. Är samlingen mycket stor
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eller tänkt att användas av andra är det
bra om det finns ett system som är lätt
att förstå. I museisamlingar använder man
alltid det taxonomiska systemet, som Linné
är upphovsman till, som grundläggande
system. Djuren grupperas efter ordning,
familj, släkte och art. De flesta museer har
antingen alla djuren ordnade alfabetiskt
inom familj, släkte och art eller så använ
der man en systematisk ordning som utgår
från kataloger över de olika grupperna.
Ibland kan samlingar också vara sorterade
efter geografiska regioner.
En samling som är tänkt att överleva
över tiden måste innehålla material som
inte bryts ned så lätt. Ljus, hög luftfuktig
het och hög temperatur bryter ned både
torrpreparerade djur men även annat
material som finns runt omkring djuren.
Insektssamlingar är känsliga för skadedjur,
framförallt ängrar (Dermestidae), men
om temperaturen i samlingen är runt +15
grader och den relativa luftfuktigheten är
60 % trivs skadedjur dåligt. Papper och
trä påverkas också mindre av ett stabilt
klimat.
Till torrpreparerade samlingar på
museer används mycket täta lådor med
dubbelfalsade, tunga lock, som gör det
svårt för skadedjur att ta sig in. I lådorna
sitter insekterna i unit-boxar, som gör att

4
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8

4. Fjäril preparerad med mikrostift genom mellankroppen. 5. Tät glasburk för samlingar i etanol, med rör i. 6. Insektssamling som det kan se ut på ett museum.
Lådan har dubbelfalsning som gör det svårt för skadedjur att ta sig in. 7. Skalbaggar monterade på kartongbitar. 8. Fjärilar preparerade på spännbräde.

delar av samlingen kan flyttas runt, utan
att man behöver flytta insekterna en och
en. Äldre samlingar har lådor med hel
botten, vilket fungerar utmärkt om man
har en mindre samling.
Samlingar som består av material i
etanol förvaras i rör och burkar. Rören
stängs med bomull och står uppochned
vända i täta burkar. Det man ska tänka på
är att etanol avdunstar, därför måste sam
lingen inspekteras och fyllas på med jämna
intervall. Står burkarna för länge torkar
djuren ut och blir förstörda. Man kan inte
ha något av plast eller gummi tillsammans
med etanol, då sådana material torkar ut,
spricker och löses upp. Glasburkar med
metallock med silikonpackning fungerar
däremot bra vid etanolförvaringen. Viktigt
att veta är också att etanol är mycket
brandfarligt, speciellt om burkarna står i
ett litet utrymme och dunstar blir luften
mättad av ångor. Då räcker en liten gnista
för att ångorna ska antändas. Större sam
lingar med djur i etanol måste stå i ett väl
ventilerat utrymme och allra helst ska all
apparatur i rummet vara gnistfri.

Etikettering

Etiketter ska alltid finnas med djuren i
en samling. Även dessa kan med tiden bli

förstörda. Etiketter gjorda av arkivbestän
digt papper, blyertspenna eller bläckstrå
leskrivare med pigmenterat bläck, håller
bättre. Det här behövs speciellt när man
gör etiketter som ska bevaras i etanol,
som löser upp vanligt papper, bläck och
laserskrift.
Vad ska då stå på en etikett för att
den ska bli användbar för vetenskapen?
Det finns ingen vedertagen regel men
etiketter brukar innehålla information
om land, landskap, lokal, gärna koordi
nater för lokalen, datum och insamlare.
Poängen med informationen är att man
ska kunna återfinna lokalen och samla
där igen eller markera på en karta var
lokalen ligger.

Skadedjur

I en samling med torra insekter kan man
få angrepp av skadedjur som äter upp de
preparerade djuren. Larverna av ängrar
ställer till mest skada eftersom de äter
på de preparerade insekterna. Av någon
underlig anledning verkar de alltid äta
de ”vackraste” insekterna först ... För
att upptäcka ängrar ska man hålla utkik
efter larvernas hudöms samt gnagmjöl
som bildas när larverna äter på sam
lingen.
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Andra djur som kan påverka en torr
insektssamling är stövsländor (Psocoptera)
och silverfiskar (Lepismatidae). Stövslän
dorna som i stor utsträckning lever på
mögelsvampar är en bra indikator på fukt
och även dessa gnager på insekter och kan,
om de blir alltför många, orsaka skada
på samlingarna. Silverfiskar äter inte så
ofta på själva djuren i samlingen men kan
skapa oreda genom att gnaga på papper
(etiketter) och äta stärkelserikt klister.
Skadedjurssanering i museisamlingar
sker idag till största delen med preventiva
metoder. Städning av samlingsutrymmena
är viktigt samt att samlingen tittas igenom
regelbundet efter skadedjur. Påträffas
skadedjur i samlingen är frysning det
vanligaste sättet att ta död på dem. Man
fryser den låda som är angripen i 14 dagar
i en vanlig frys, -18 grader, eller kortare
tid om man har en kallare frys.
Att ta hand om en samling med insek
ter eller andra småkryp är ett utmanade
arbete som kräver planering, annars är det
lätt att det svämmar över alla bräddar.
Att samla många insekter är inte så svårt,
men om man också är beredd att lägga lite
tid på att utarbeta ett bra system samt
att ta hand om sin samling kan man ha
glädje av den i många år.

Midvinterns köld är hård… Sommarens insektssurr har tystnat och otaliga
geting- och humlesamhällen har gått under med enbart en övervintrande
drottning. Många är de yrfän som spenderar den kalla årstiden i djup
vinterdvala som ägg, puppa eller fullvuxen insekt. Men det finns faktiskt några
entomologiska ljusglimtar i mörkret.

En gran full av liv

Stövsländor är bland de vanligaste insekterna man hittar i en gran. Här är en granfransvingeslända Valenzuela burmeisteri med nyligen lagda ägg. Foto Kjell Nilsson.

V

år inomhusmiljö erbjuder fak lång kall vinter. Till dessa arter hör t ex ett
tiskt för vissa arter en otroligt
par arter pälsängrar (vågbandad pälsänger
bra fristad: centraluppvärmda
Attagenus woodroffei och brun pälsänger
hus med god tillgång på mat
Attagenus smirnovi) och de kackerlakor vi
och relativt fritt från illasinnade hittar inomhus (tysk kackerlacka Blatta
rovdjur. De arter som till fullo kan utnyttja
germanica, amerikansk kackerlacka Peridet torra inomhusklimatet
planeta americana m fl).
är företrädesvis insek
Text: Thomas Persson Vinnersten
Men dessa s k skadedjur
ter som har ett naturligt
foto: Anders Lindström
är faktiskt inte ensamma
utbredningsområde utan
att dyka upp inomhus.
för Sveriges klimatzon. De finns således Särskilt kring jul kan det finnas en hel
inomhus men hittas å andra sidan inte del andra tillfälliga gäster som på ett eller
utomhus då de inte är anpassade till en
annat sätt letat sig in.
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Granen står så grön och grann

I nästan varje hus och hem finns det vid
jultid en gran. Okej, en hel del människor
har av någon outgrundlig anledning gått
över till att använda plastgran (ni kan
sluta att läsa nu) men vi som njuter av
granlukten i ett julpyntat hem kan också
vänta oss ett gäng småkryp som bryskt
har väckts ut sin vintersömn och likt Piff
och Puff irrar runt och inte riktigt vet vart
de ska ta vägen. Vilka är då de kryp som
associeras med julgran?
Bladlöss tillhör insektsordningen

växtsugare (Homoptera) och det finns
ca 560 arter i Sverige. De flesta bladlös
sen övervintrar förvisso som ägg som
fästs på grenar eller barr på värdväxten.
Men om en gran får stå i ett uppvärmt
utrymme under en längre tid finns det
risk att äggen kläcks. Det finns även
bladlöss som övervintrar och som ofta
hittas på olika barrträd. Då bladlössen
är helt anpassade till att suga växtsaft
från sina värdväxter kan de inte göra
någon skada på andra växter inomhus.
Däremot kan en massförekomst inomhus
upplevas som besvärande.
En annan insektsgrupp som både
kan förekomma inomhus hela året men
som också gärna liftar in med granen är
stövsländor (Psocoptera). Dessa små oan
senliga insekter är 1–4 mm stora och det
finns drygt 60 arter i landet. De kallas även
dammlöss vilket anspelar på ordet ”stöv”
som betyder damm på både danska (støv)
och tyska (stöven). Stövsländor behöver
en viss förhöjd fuktighet och hittas bland
annat i källare, på balkonger och i skaffe
rier. De lever huvudsakligen av mögelsporer
och det är därför de gillar fuktiga utrym
men. Med granen kan övervintrande honor
komma in, och dessa kan kvickna till när
värmen omkring dem stiger. Dock är dessa
arter inte anpassade till vårt inomhuskli
mat utan kommer säkerligen rätt snart
att förgås.
Även bland skalbaggar och skinnbaggar

Ögonviveln Strophosoma sp. är en av de skalbaggar som man kan hitta i granen.

finns det en hel del arter som övervintrar
som fullvuxna och som händelsevis även
kan finnas i granar som tas in.
Bankning (en metod som går ut på att
man slår på grenar med en pinne samti
digt som man håller ett paraply eller en
slagskärm under grenarna) av en gran i
slutet av oktober gav ett gediget resultat av
insekter. I slagskärmen trängdes öronvivlar
(Otiorrhynchus), spetsvivlar (Apionidae),

Det finns ca 220 arter ängsskinnbaggar (Miridae) i Sverige. Bilden visar
en av de sex förekommande arterna i släktet Lygus.
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sjuprickig nyckelpiga Coccinella septempunctata, fröskinnbaggar (Lygaeidae) och
rovskinnbaggar (Nabidae). Varma fuktiga
höstar gör sannolikt att många småkryp är
aktiva långt in i november. I södra delarna
av landet är det ju inte heller ovanligt att
det är snöfria jular, vilket säkert medför
att chansen att få in insekter och spindlar
med julgranen ökar.
Spindeldjur som kan förekomma i granen
är kvalster av olika arter, men framförallt
en mängd spindelarter. Vanligast är arter
inom spindelfamiljerna mattvävarspindlar
(Linyphiidae), hjulspindlar (Araneidae) och
snabblöparspindlar (Philodromidae) som
liftar med granen in i stugvärmen. Om
det har varit en varm senhöst och inte
alltför många frostnätter kan spindlarna
vara aktiva och helt enkelt varit ute på
jakt efter småinsekter i granen. De kan
också finnas spindelarter som sökt lämpliga
övervintringsplatser under barkflagor som
när de kommer in blir de abrupt väckta
ur sin vinterdvala. En del spindlar kan
till och med spinna små fångstnät i sina
försök att få tag på föda. Men även här
rör det sig om arter som inte gärna vill
vara inomhus och även om de säkert kan
leva i några dagar kommer de på sikt inte
att överleva.
De flesta småkryp som finns i och runt
granen är starkt förknippade med trädets
stam, grenar eller barr. Därför kommer
dessa kryp, även i en inomhusmiljö, säker

Tips till dig som
inte vill ha insekter
i granen
Införskaffa en lokalt producerad gran. Det
är troligare att dessa har en begränsad
fauna associerad till sig än de som transporterats under lång tid från främmande
länder.
Undersök granen noggrant. Oavsett om
du köper den eller om du hugger den
ute i skogen kan det vara en bra idé att
undersöka om det finns angrepp av olika
insekter. Att förebygga är alltid den bästa
lösningen på ett problem.

Bladlöss (Aphidoidea) tillhör växtsugarna (Homoptera) som lever på att suga ur växtsafter.
De bladlöss som hittas i granen kan dessutom utnyttja granen som övervintringsplats.

ligen vara kvar i trädet. Risken för att de
ska spridas inomhus är väldigt liten. Ta
istället tillfället i akt och studera livet i
granen lite mer ingående. Varför inte ordna
en krysslista på vilka arter du hittar i just
din gran?!

Adventsstaken & godsakerna

Det är inte bara granen som utgör en bra
småkrypsbiotop i våra inomhusmiljöer
under julen. Redan i början av december

tar många av oss in en del av naturen då
vi ställer i ordning adventsstaken. Föns
terlaven kanske man har varit ute och
plockat och den brukar dekoreras med både
lingonris, röda bär och ofta någon liten fin
kvist av något slag. Om man tänker efter
så är det faktiskt en liten bit skog man
har tagit in. Lav och mossa är utmärkta
ställen för många insekter och spindlar
att spendera de kalla vintermånaderna i.
Men i husvärmen kommer de snabbt att

Där det finns småkryp finns det även rovdjur, dit spindlarna hör. Bland annat
snabblöparspindlar (Philodromidae) förekommer ofta på träd och buskar.
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Skaka granen innan du tar in den! Det
finns även mekaniska granskakare, men
det fungerar lika bra med händerna… Fördelen med den här metoden är att lösa
barr också ramlar av.
Placera först granen i ett utrymme som är
lagom uppvärmt. Djuren kvicknar då till
och är lättare att skaka av och först därefter kan du ta in granen i den uppvärmda
inomhusmiljön.

kvickna till och de flesta går nog dessvärre
under då de inte alls är anpassade till det
torra inomhusklimatet.
En annan grupp av småkryp som
kan associeras till julhögtiden är de som
kommer in med alla godsaker vi fyller skaf
ferierna med. De flesta av dessa insekter
har ett ursprung från varmare breddgrader
och återfinns således endast inomhus i Sve
rige. Till de här insekterna hör fruktmottet
Plodia interpunctella vars gräddvita larver
älskar torkad frukt, nötter, dadlar, kryddor
m m. Larverna kan vandra omkring några
dagar innan de förpuppas och efter detta
kommer snart den vackert färgade fjärilen
kläckas. Andra insekter som uppskattar
julens godsaker är brödbaggen Stegobium
paniceum som lever på alltifrån kryddor
till hårt bröd samt mjölbaggar (Tribolium
spp.) och plattbaggar (Sitophilus spp.) som
lever på gryn och mjölprodukter i skaf
feriet.
Så även om det är kallt och mörkt ute
kan man mitt i vintern hitta entomolo
giska glädjeämnen på närmare håll än man
kanske anar … 

När vintern kommer och solen är ett minne blått, vad kan man göra annat än
att drömma om sommaren och dess vackra blommiga ängar? Jo, man tar med
ett gäng insamlingsburkar och beger sig till närmaste botaniska trädgård med
uppvärmda växthus och ser om det finns något spännande att hitta.

Exkursioner i
Göteborgs växthus

U

I Palmhuset i Göteborg hittades mångfotingen Cryptops anomalans – ett nytt Sverigefynd.

nder december till mars besökte
del rariteter. Det blev hela sex nya arter
jag följande växthus i Göteborg:
för Sverige och två återfynd.
Orkidéväxthuset i Göteborgs
botaniska trädgård, Palmhuset
Göteborgs botaniska trädgård
i Trädgårdsföreningen samt Uni När jag i december bestämde mig för att
verseum. Jag frågade personal på plats om kolla in växthuset i Göteborgs botaniska
jag fick lov att vända på stenar och pilla i
trädgård så hade jag läst om tidigare fynd
av några arter mångfotingar
jorden och självklart var det
inga problem. Det enda de
Text & foto: Freddy Persson
som Göran Andersson hade
ville ha i utbyte var en lista
gjort och jag tänkte se om
med namn och bilder på sådant jag hittade.
jag kunde hitta dem igen. Det gick väl
Dessa växthus rymmer en hel del rygg
digt bra med att återfinna arterna, men
radslösa djur, allt från sniglar till spindlar så en dag när jag satt och letade längst
och bland dessa djur dolde sig också en
med krukväxterna så fick jag syn på ett
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sandkorn som verkade lite konstigt. Jag tog
fram min kamera och tog några bilder, stu
derade bilderna och tänkte: ”Ett sandkorn
har väl inga ben?”. Vid närmare studier så
visade det sig vara en klotgråsugga (Arma
dillidiidae) som var ny för Sverige d v s
den hade inte tidigare påträffats i landet.
Närmare bestämt var det en Reductoniscus
costulatus, en art som normalt lever på
Mauritius, Seychellerna och Hawaii men
som också är påträffad i olika växthus
runt om i Europa. Denna lilla gynnare
gav mig mersmak och jag fortsatte mer
eller mindre dagligen att besöka de olika

Exkursioner i Göteborgs växthus

Den vackra hoppspindeln Hasarius adansoni som annars återfinns i Japan, Taiwan och Australien.

växthusen i Göteborg. Art nummer två
på listan över nya Sverigefynd var ännu
en gråsugga, Trichoniscus provisorius, som
normalt lever runt om i Europa.

Palmhuset i Trädgårdsföreningen

Mitt besök i Palmhuset hade som syfte att
hitta en storhuvudjordkrypare (Mecistoc
phalidae) vid namn Tygarrup javanicus.
Jag visste att det fanns ett äldre fynd
från 1970-talet och tänkte att det hade
varit kul att göra återfynd av arten. Och
mycket riktigt! Efter en stunds pillande i
jorden hittade jag den, till min stora glädje!
Det blev även lite annat smått och gott,
nämligen fyra nya Sverigefynd av mångfo
tingar och spindlar samt ett återfynd av
den vackra hoppspindeln Hasarius adansoni
vars utbredningsområde är Japan, Taiwan
och Australien. De fyra nya Sverigefyn
den var en gråsugga, en mångfoting, en
slitsdubbelfoting samt en dansspindel. Grå
suggan Nagurus cristatus hittade jag inne
i regnskogsdelen av Palmhuset, samma
art har jag även hittat i Universuems
regnskogsdel. I det vilda lever den runt
om i tropikerna. Mångfotingen Cryptops
anomalans var ett fynd jag inte förväntade
mig, då det enbart är påträffat två andra
arter av Cryptops i Sverige. Mitt fynd är
således det tredje vilket var otroligt kul.
Slitsdubbelfoting Paraspirobolus lucifugus var tidigare närmast funnen i
Köpenhamn och var ett trevligt tillskott
till vår svenska artlista. Jag hittade den
när jag satt och rotade i jorden inne i
regnskogsdelen och sprätte fram några
ljusa dubbelfotingar som jag tyckte mig
känna igen, men jag var inte säker. Så

jag tog några bilder samt tog med exem
plar hem för närmare studier och efter
att ha tittat närmre på dem kom jag på
att arten nämns i Nationalnyckelbandet
om mångfotingar och jag mindes att jag
själv hade tänkt åka och spana efter den
i Köpenhamn. En resa som jag i och med
mitt fynd på ”hemmaplan” inte behövde
genomföra. Ungefär en månad efter mitt
fynd lyckades även Lars J Jonsson finna
arten i Lunds botaniska växthus, så det
verkar som om arten trivs i växthusmiljön
även i Sverige.
Den fjärde nya Sverigearten var en
extremt liten orangefärgad dansspindel
(Oonopidae) vid namn Triaeris stenaspis.
Eftersom den är så liten misstar man den
lätt för en juvenil spindel. Denna lilla gyn

"Ett sandkorn med ben" – klotgråsuggan
Reductoniscus costulatus. Foto: Kjell Nilsson.

nare sprang fram och tillbaka på jorden i
regnskogsdelen. Jag tog med ett exemplar
hem för att ta flera bilder som jag sedan
lade upp i Facebookgruppen Spindelnätet.
Och efter artbestämningshjälp i denna
grupp visade det sig till sist vara en ny art
för Sverige. Arten kommer ursprungligen
från Iran men är vida spridd i växthus
runt om i världen.
Det är alltså en fröjd att krypa runt
på knäna och lyfta och rota i växthusen
och vem vet vad mer som döljer sig runt
om i våra växthus! Men det är viktigt att
först prata med personal som sköter om
dessa växthus så att ni får ett klartecken
att leta efter kryp. Trevlig vinter önskar
jag er.

Slitsdubbelfoting Paraspirobolus lucifugus var tidigare närmast funnen i ett växthus
i Köpenhamn, men nu har den även hittats i Göteborg och Lund.
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Behöver man paraply om det inte regnar? Ja, att använda paraply, eller
slagskärm som det egentligen heter, kombinerat med en bankkäpp är en
effektiv metod för att hitta krypande insekter i träd och buskar.

By gg en slagskärm

V

isst går det att använda ett van
ligt paraply men en slagskärm
är bättre. Med en käpp kan man
då banka på grenar samtidigt
som man håller slagskärmen
därunder. Det som fallit ned i skärmen
är sedan ganska lätt att studera eller samla
Text & foto: Thomas

Harry

in. Här beskriver vi hur du gör din egen
skärm. Konstruktionen och materialen går
naturligtvis att variera men denna variant
fungerar bra. Om du vill ha fler idéer så
bildgoogla på ”beating sheet” eller ”beating
tray insects”.
När du skaffat allt enligt materiallistan
börjar du med att klippa till tyget i en kva
drat om 106×106 cm. För att få en fåll som
inte fransar sig så viker du in kanten två
gånger, ca 1,5 cm. Nåla fast vartefter. Sy
sedan fållen med raksöm på symaskinen.
Klipp ut två kvadrater till hörnfickorna
av ett kraftigare material. Kvadraternas
sidor ska vara ca 8 cm. Klipp itu kvadra
terna på mitten så du får fyra trianglar
och nåla fast dessa i hörnen på skärtyget.

Fålla gärna med extra tygremsor längs
kanten på fickorna (se bild) som förstärk
ning. Alternativt gör du trianglarna lite
större så du kan vika in kanten. Sy sedan
fast hörnfickorna. Om man vill förstärka
hörnen ännu mer så kan man använda en
uppsättning mindre trianglar längst ut i
hörnen innan man fållar och syr fast allt.
Kryssribborna har två funktioner. Dels
ska dom spänna ut skärmtyget, dels fung
erar de som handtag till skärmen. Elrören
till ribborna ska vara ca 140 cm långa. Såga
till dem och borra var sitt 5 mm stort hål
precis på mitten. Slipa av ändarna med
sandpapper så det inte finns vassa kanter
kvar som kan skada tyget. Skruva ihop
dem med skruven, brickorna och låsmut
tern. En låsmutter har ett plastinlägg så
att den inte kan skruva upp sig av sig själv.
Dra inte åt för hårt utan bara precis så
inte rören glappar. Stoppa sedan i rören i
hörnfickorna. Klart!
Nu har du en lätt skärm som är hop
fällbar och enkel att hantera. En sak att
tänka på är att inte låta skärmen stå hop
monterad en längre tid eftersom elrören
har ”minne” och blir böjda efter ett tag.

Den färdiga slagskärmen, konstruerad av elrör, nylontyg och konstläder.
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Dags att använda slagskärmen!

När det är dags att gå ut och testa så
letar du upp en buske eller ett träd där
du tror det kan finnas något spännande.
Testa på blommande grenar, döda grenar på
träd eller rishögar som man lyfter upp och
skakar över skärmen. Håll fram slagskär
men när du går fram till en gren. En del
insekter har som flyktmetod att släppa sig
till marken, så var med om något hamnar i
skärmen direkt! Annars slår du på grenarna
och undersöker vad som faller ned.
Du kan också testa att trycka en av
sidorna på skärmen mot en trädstam. Tyget
formar sig då efter stammen och du kan
borsta på barken eller bryta bort bitar.
Många insekter håller till precis under
barken på döda träd och kan då hamna
i din skärm. Tänk dock på att du inte får
skada träden. Insekter som förlitar sig på
sitt kamouflage brukar ofta fälla ihop ben
och antenner och ligga still för att inte synas
när de har fallit till marken. T ex en del
långhorningar och många vivlar har detta
beteende. Så kolla noga! Många av små
krypen skyr annars den ljusa slagskärmen
och springer eller flyger snabbt iväg så det

En variant på förstärkta hörn med hjälp av extra trianglar av konstläder.
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Detta behövs
Verkty g

Symaskin, vit tråd, nålar, borrmaskin, sandpapper, såg eller kniv till ribborna.

Ty g

Tygbit 106×106 cm. Gärna nylontyg eller liknande som tål väta bra.
Bävernylon eller annat starkt material till
hörnen. Tygremsa till fållning av hörnen.

Kry ssribbor

Två minst 140 cm långa 16 mm elrör. Det går
också att använda andra material som trä,
glasfiber, bambu, rotting etc, men elrör är
lätta, böjliga och greppvänliga. Om du använder något annat material så är det viktigt att
du provböjer ribborna så du ser att dom håller
utan att spricka och är lagom fjädrande. En
40 mm M5-skruv, två brickor och en låsmutter.

Tillbehör

En ganska grov käpp att slå på grenar med,
burkar, mjuk pincett, aspirator.

är bra att ha några burkar redo för att däri
lägga insekter som du vill studera närmre.
En mjuk pincett att plocka upp krypen
med är bra att ha, eller kanske ännu hellre
en s k aspirator som är särskilt smidig att
samla in små insekter med.

Fler tip s

Om du inte har lust att tillverka en
slagskärm så är ett fångstlakan ett enk
lare alternativ. Här behöver man inte sy
något utan bara använda ett lakan som
man breder ut på marken. Sedan ruskar
man kraftigt på träd eller buskar och
undersöker vad som trillat ned. Fungerar
bra om man hittar avsågade grenar. Det
kan t ex vara bra att ta tillfället i akt när
äldre alléer och parker gallras på död ved.
Till sist kommer ett tips för fotointres
serade. Slagskärmen är också användbar
för att ”lätta upp” skuggsidan på ditt
fotomotiv genom att reflektera ljuset.
Kombinerat med ett eller flera stödben
av elrör så står skärmen ganska bra av
sig själv. Såga till ett par rör, testa att
borra hål nära ändarna och knyta fast
dem med snöre i ramen. Påsydda kardbor
reremsor är också en variant för att fästa
rören vid skärmen. Pass på bara så att
inte skärmen blåser iväg – den är väldigt
lätt och vindkänslig. Om du vet att det
här användningsområdet är intressant för
dig så kan det också vara idé att välja
ett något mer reflekterande tyg till din
skärm.

Läs mer om insekter i
Entomologisk Tidskrift
Du håller nu ett rykande färskt nummer av
Yrfän i din hand och vi är väldigt glada att du
valt att prenumerera på vår tidning som är
en satsning för att öka kunskapen om småkryp. Men visste du att det också finns en till
tidskrift om insekter som ges ut av Sveriges
Entomologiska förening?
Den heter Entomologisk Tidskrift, i vardagligt
tal kallad ET, har funnits ända sedan 1880 och
är en av världens äldsta entomologiska tidskrifter. ET utkommer med fyra nummer per
år varav ett kan vara ett dubbelnummer. En
årsvolym omfattar hela 190–220 sidor med
spännande läsning om insekter.

En vetenskaplig tidskrift

4 nr

Entomologisk
Tidskrift

Entomologisk Tidskrift är en i huvudsak
350 kr
vetenskaplig tidskrift där studier om systematik, naturvård och faunistisk är återkommande ämnen. Men även
översiktsartiklar, notiser och bokrecensioner om alla aspekter av entomologi och
småkryp förekommer. I första hand publiceras uppsatser av svenskt eller nordiskt
intresse och artiklarna skrivs oftast på svenska men även artiklar på engelska och
undantagsvis danska och norska förekommer.

Prenumerera på Entomologisk Tidskrift
Om detta låter intressant så pröva gärna en prenumeration på ET. Du beställer den genom att betala 350 kronor (för prenumerant boende i Sverige) till
plusgiro 6 60 47-2. Ange att det gäller prenumeration och glöm inte namn och adress.
På Sveriges Entomologiska förenings hemsida www.sef.nu kan du ladda hem och
läsa en hel del av tidigare årgångar av ET.

Hela 2016 med
Yrfän & ET

500 kr

Julklappstips!
Vi vill gärna behålla dig som prenumerant på Yrfän!
Prenumeration för 2016 kostar 200 kr för 4 nummer.

Vill du prenumerera på både Entomologisk Tidskrift och Yrfän
under 2016 så betalar du endast 500 kr (50 kronor rabatt på
ordinarie pris). Om du väljer detta alternativ får du högintressant
läsning om insekter och andra småkryp i brevlådan hela 7–8 gånger per år!
Det går bra att betala med det bifogade inbetalningskortet eller via Internetbank.
Ange att det gäller prenumeration samt ange namn och adress i meddelandefältet.
Det går ju också bra att ge bort en prenumeration som julklapp! Sätt in beloppet och
ange personens namn och adress i meddelandefältet. Givetvis erhålls rabatten oavsett om man ger bort en prenumeration eller om man väljer att prenumerera själv!
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Vad mer kan en skalbaggsintresserad dåre önska sig än att med egna ögon se
världens största skalbagge – långhorningen titanbock Titanus giganteus? Stanislav
Snäll begav sig till Franska Guyana för att försöka få denna önskan uppfylld.

Sökandet efter
T itanus giganteus
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F

ranska Guyana ligger i Sydamerika
inklämt mellan Brasilien och Surin
am. Så gott som hela landet består
av tropisk regnskog. Om man vill
se och uppleva miljön och naturen
i Amazonas finns det knappast ett bättre
ställe att åka till. Att Franska Guyana tillhör
Text & foto: Stanislav

Snäll

Frankrike och är ett väl fungerande och
säkert land gör inte saken sämre.
Resan till Sydamerika började inte
utan komplikationer. Redan på Arlanda
fick jag problem med mitt bagage. Jag
hade nämligen ett elaggregat i resväskan
och det gillade inte flygbolaget så jag fick
lämna elverket i Sverige och försöka skaffa
ett nytt på plats. Men just elaggregat är
kanske den viktigaste utrustningen om
man vill hitta världens största skalbagge
– titanbock Titanus giganteus. Det behövs
för att man ska kunna tända starka lampor
på natten och på så vis locka fram skalbag
garna ur djungelmörkret.
Hur denna bjässe bland skalbaggar
lever vet man inte riktigt. Att dess larver
utvecklas i trä är säkert – alla dess när
besläktade arter lever så. Men på vilka
trädslag och vilket substrat är fortfarande
okänt. Larver har aldrig påträffats och
man har, förutom vid några enstaka tillfäl
len, bara lyckats fånga skalbaggarna på ett
enda sätt – när de kommer flygande som
små flygplan mot lampljus. Under början
av 1900-talet betraktades denna skalbagge
som en ytterst stor raritet och bara några
få samlingar kunde stoltsera med ett eller
ett par exemplar. På den tiden var det
oftare fiskare som brukade fånga baggen
i sina fiskenät. Dessa stora skalbaggar
är aktiva på natten, då hanarna flyger
omkring och letar efter en hona. Ibland
kunde det hända att baggen ramlade eller
landade i floden och strömmen tog den
in i ett fiskenät. Under andra hälften av
1900-talet, när entomologer började använ
da starka kvicksilverlampor som fångst
metod, började fler och fler fynd dyka upp
och man upptäckte att världens största
skalbagge inte alls var så sällsynt som
man trott. Den lever bara i en otillgäng
lig miljö och flyger som vuxen skalbagge
endast några få veckor i början av årets
regnperiod. 99 % av alla fynd utgörs av
hanar som söker en hona, men som av
någon anledning blir mer lockade av det
vita ljuset än av fortplantningsdriften.

Det belysta lakanet var som en filmduk där en massa olika insekter uppträdde. Till slut också
en titanbock Titanus giganteus. Här bredvid en stor nattfjäril, och en massa små.

Det första mötet

Vid ankomsten till Cayenne välkomnades
jag av varm och fuktig luft som genast
trängde igenom alla kläder och som satt
kvar de närmaste tre veckorna. Men efter
några dagar vänjer man sig vid illaluktan
de kläder och ruttnande skor. Den detaljen
blir en oviktig bisak när det finns viktigare
och roligare stunder med detta äventyr. På
flygplatsen hämtade jag förbokad hyrbil,
åkte för att handla mat och försökte få tag
på ett elverk. Det blev dock inte så enkelt
som jag hoppats. Men min längtan efter
djungeläventyr var stark och jag begav mig
till regnskogen utan elverk och hoppades
att det ändå skulle lösa sig – jag hade ju
hela tre veckor på mig.
Efter en vecka hade jag fortfarande
inte lyckats lösa problemet med elverk och
hade därför heller inte hittat ett endaste
spår efter världens största skalbagge. Jag
hade hittat en hel del mindre skalbag
gar, tagit bilder på vackra fjärilar, giftiga
ormar, långsamma sengångare och mycket
mycket annat men titanbocken lyste med
sin frånvaro. Egentligen är skalbaggen inte
så ovanlig som sagt, men man behöver
vara på rätt plats vid rätt tid och med
rätt utrustning. Men den som väntar på
något gott och anstränger sig lite, behöver
inte vänta i en evighet.
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I frånvaro av elverk hittade jag ett ställe
där jag kunde hyra en enkel bungalow
i skogen och hade där tillgång till elek
tricitet. Så det var bara att plocka fram
lampor, skarvsladdar, spänna duken och
sätta i gång. Jag förberedde allt i god tid
redan under eftermiddagen och väntade
otåligt på att det skulle mörkna. Efter sju
tiden blev det snabbt mörkt. Jag kopplade
in lamporna till elnätet och tryckte på
strömbrytaren. Ett starkt och onaturligt
vitt ljus lyste då på ett gammalt lakan så
att det blev som en filmduk. Och snart
satte filmen igång. Först kom några små
nattfjärilar, små skalbaggar och lite andra
insekter. Ju längre tiden gick desto mer
insekter syntes det på duken och det kom
in större och större djur i min film. Vid
tiotiden fanns det knappt någon fläck
större än en handflata som inte var täckt
av småkryp. Men inga stora skalbaggar
syntes till. Dessutom började det regna.
Uttråkad och blöt satte jag mig vid
midnatt i bilen som jag parkerat ett tiotal
meter från duken och fortsatte spana
genom bilens framruta. Väntan och det
monotona ljudet från regndroppar på bil
taket gjorde att jag började somna till
något. Jag kunde inte avgöra om jag var
vaken eller om jag drömde. Allt jag såg
var suddigt och på något sätt overkligt.

Tidsuppfattningen var borta och den
belysta duken framför bilen började få alla
tänkbara färger och ändrade formen som
ett löst hängande segel. Stora nattfjärilar
flög omkring som spöken. Den behagliga
stunden avbröts när jag förstod att duken
lossnade och fladdrade i vinden, och inte
bara det, på duken satt en stor skalbagge
och försökte hålla sig fast. Inom en bråkdel
av ett ögonblick vaknade jag till och flög
ut ur bilen och med ett par långa hopp var
jag framme och kramade min första Titanus giganteus! Exemplaret var inte alls så
stort som man skulle önskat, bara omkring
12 cm långt. Men det var min första och
riktiga. Nu kunde jag äntligen räkna mig
till den lilla skara skalbaggstokiga jägare
som har lyckats fånga den!

Ny a bekantskap er

Nästa dag åkte jag till staden Cacao för att
handla. Där träffade jag två fransmän som
visade sig ha samma intresse som jag. En
var entomolog och den andre var fotograf
så vi hade mycket att prata om. JeanFrancois hade rest till Franska Guyana
tolv år i rad för att samla insekter och
hade med sig sin vän Hisham som ville
prova på en lite annorlunda upplevelse och
fotografera i Sydamerikas djungel. Efter en
halvtimme av trevligt samspråk blev jag
erbjuden att följa med dem längre söder
ut till ett ställe där titanbockarna skulle
vara vanlig och där extra stora exemplar
”växte”. Ett sådant erbjudande kunde jag
ju inte tacka nej till. Kommande dagar
fångade jag ytterligare sju exemplar och

Ett riktigt praktexemplar av den stora titanbocken Titanus giganteus.

en av dem var verkligen storvuxen. Och
jag hade också mycket roligt med mina
nya vänner. Men innan vi skildes åt fick
jag hjälp av Jean-Francois, som under sina
många besök etablerat bra kontakter, att
få tag i ett elverk så att jag oberoende av
dem kunde fånga mina egna baggar.
Efter några dagar fick jag slut på bensin
till mitt elaggregat och behövde återigen
åka till Cacao för att tanka. Där träffade
jag Jean-Francois bekant Theodore. Han
frågade hur det gått med min jaktlycka
och jag plockade fram det stora exemplaret

Det fanns inte bara skalbaggar i Franska Guyanas djungler. Här är
vandringsmyror av släkte Eciton sp., underfamilj Ecitoninae.
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jag lyckats fånga. Vi försökte mäta baggen,
men det var ingen lätt uppgift eftersom
skalbaggen sprattlade med benen, viftade
på antennerna och dess käkar öppnades
och stängdes som en plåtsax. Skjutmåttet
hamnade till slut på dryga 16 cm! ”Vill
du veta hur mycket den är värd?”, frågar
Theodore. Han tittar på sin klocka och
konstaterar det är morgon i Japan och
ringer sedan ett telefonnummer. Från
telefonluren kommer det då ett bud som
skulle betala hela min flygbiljett och lite
till ... men jag vill inte sälja mitt praktfynd!

En vacker fjäril ur familjen praktfjärilar Nymphalidae, Heliconius sara.
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Snart hemma ...

Sista kvällen före min hemresa sitter jag
på en restaurang i Cacao och i tankarna
summerar jag min resa. Jag hittade det
jag var ute efter, tog en massa fina bilder,
träffade trevliga människor och fick en
massa fina upplevelser. Då kommer det
en man med bestämda steg och sätter sig
mitt emot. ”Jag har hört att ni har fångat
en stor Titanus, jag vill köpa den!”, säger
han. ”Tyvärr, den är inte till salu”, svarar
jag. Mannen tackar för sig och försvin
ner ut i gatumörkret. Jag sitter kvar och
börjar fatta att djungeltelegrafen är i gång
och ryktet om mitt fynd sprider sig bland
skalbaggsjägare.
För kvällen hade jag planerat att gå
ut till regnskogen och med några bilder
på nattaktiva varelser ta avsked från
Franska Guyana. Men vågar jag lämna
min bagge ensam på rummet? Men sedan
får jag en idé. På mitt rum plockar jag
fram burken med den stora skalbaggen
och tittar runt – var kan jag gömma den?
Ute i korridoren hänger en stor solfjäder
på väggen och bakom den stoppar jag
försiktigt in skalbaggen. Efter det plockar
jag ihop kamera, ett par objektiv, blixt,
pannlampa och femton minuter senare
slingrar jag mig bland lianer, taggiga
växter och mossklädda trädstammar
för att fotografera bladskärarmyror och
grodor och njuta en sista gång av denna
underbara värld.
Fotnot: Efter hemkomsten kollade jag ordentligt
storleken på det största exemplaret och det blev
hela 16,9 cm. Det hittills största dokumenterade
och kända fyndet bland skalbaggar är en titanbock i en museisamling i Paris som mäter 16,7 cm.
På Internet kan man hitta bild på ett exemplar
som mäter 16,8 cm. Det skulle betyda att mitt
exemplar är ett nytt världsrekord!
I äldre böcker som handlar om Amazonas
och dess insekter kan man ibland hitta uppgifter
om ett Titanus-exemplar som är hela 22 cm stor!
Den skulle finnas på ett museum i Brasilien,
men jag har kontaktat flera institutioner i landet
och tyvärr kunde ingen säga något närmare om
detta exemplar. Kanske är det samma sak som
med en anakonda som sades vara 20 m lång,
medan det längsta exemplaret som bevisligen
funnits var 11 m.
På makrofokus.se kan du läsa mer om Stanislav
Snälls resor, fotoexpeditioner och mycket annat.

Krönikan

J

En bra förälder

ag är entomolog, men jag är också pappa. Som ansvarskännande
pappa har jag alltid ansträngt mig för att kombinera dessa båda
roller. Lite med tanke på framtida yrken har jag velat visa mina
barn vilka rikedomar som finns i naturen och vilken glädje det är
att studera dessa. Vi har krupit på alla fyra på blomsterängar för
att hitta de mycket små krypen, vi har kämpat uppför branta fjällslutt
ningar för att se vilka insekter som kunde finnas på toppen och vi har
uthärdat mygg i långhorningarnas skogar.
De har gillat det och även om de inte direkt sagt det har jag känt att
de nog varit lite stolta över att ha en pappa som kunde så mycket om
naturen. Ett litet bevis för detta fick jag när min yngsta dotter, hon gick
nog i tredje klass då, kom och frågade om jag ville ordna en tipspromenad
till klassens utflykt i skogen. Självklart ställde jag upp på det. Det skulle
handla om blommor, men allt hänger ju ihop i naturen. Jag tänkte ut att
jag skulle knyta små rosetter runt tio olika blommor med tre namnförslag
vid varje. Fröken berättade för barnen och deras föräldrar att min dotters
pappa minsann ordnat en liten trevlig tipspromenad på temat blommor.
Jag kände beundran i luften och anade att min dotter var stolt. När alla
gått rundan samlade jag in lapparna och rättade dem. Den som vann
hade 1,5 rätt och jag har i efterhand förstått att valet av blommor kanske
sköt en aning över målet. Min dotter nämner aldrig tävlingen.
Min äldsta dotter är kanske den som visat störst intresse för naturen.
Hon har på ett lustigt sätt lärt sig se när jag har något spännande på
gång. Hon påstår att det är något i mitt sätt att resa mig från en stol
som avslöjar mig. Som den gången på en välbesökt sydfransk uteservering
när jag fick syn på en liten skalbagge under ett av borden, där det satt en
hel fransk familj med både barn och farmor. Jag skulle precis lätta från
stolen för att närma mig skalbaggen när min dotter sa: ”Du gör det inte
pappa!” Efteråt kände jag tacksamhet för att hon grep in, det kunde ju
ha missuppfattats om jag krupit in under grannbordet.
Min son tog jag med på en för mig verkligt spännande tur. Jag skulle
fotografera alla Sveriges humlearter och eftersom några arter bara finns
längst uppe i fjällen skulle resan med bil gå från Malmö till Abisko tur
och retur. Min son var sju år. Han var entusiastisk. Han skulle hjälpa
pappa hitta alla arterna. I Hälsingland hittade vi den vackra klöver
humlan, i Abisko fann vi de flesta av fjällhumlorna och den största och
viktigaste av dem alla, tundrahumlan, hittade min son på en blomma
i Riksgränsen. Jag berömde honom och sen började vi återresan till
Malmö. En lång resa tar på krafterna. När vi passerade Jämtland och
jag letade stormhattshumla satt han kvar i bilen. I Siljansbygden, där
jag skulle fotografera backhumlan, var han så trött att jag valde att inte
stanna alls. Jag förstår att det blev lite för mycket av det goda. Han har
faktiskt inte riktigt hämtat sig än.
Nu är de vuxna alla tre och min ledande roll som pappa är fullbor
dad. Vad de gör idag? En är socionom, en sjuksköterska och en läser
till psykolog …
Göran Holmström
journalist och författare till boken Humlor – alla Sveriges arter
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Christer Bergendorff
Namn: Christer Bergendorff
Bor: Hällevik, Blekinge
Fotat sedan 1963
Favoritkryp: Bred kärrtrollslända
Favoritlokal: Sölve grustag

Mitt insektsintresse vaknade tidigt med
tordyvlar som jag i 5–6 årsåldern använde
som dragdjur till grankottar. Däggdjur och
fåglar var det stora intresset fram till de
tidiga tonåren då insekterna tog över med
framför allt skalbaggar och fjärilar. Jag
samlade sedan på dessa grupper under 40
år. Numera samlar jag enbart med kame
ran och då är det främst trollsländor. Det
var vännen Johan Åström som började
fotografera trollsländor 2004, och när jag
upptäckte att det blev riktigt snygga bilder
så åkte vi ut tillsammans för att se vad
vi kunde hitta i omgivningarna. Trollslän
dorna kan på ett mycket tillfredsställande
sätt artbestämmas bra genom foton och
resultatet blir så enormt mycket bättre än
att samla in djur som snabbt tappar fär
gerna. Jag tar mest bilder på arter i deras
naturliga miljö där helst alla karaktärer
skall synas samt att djuret framträder mot
en lugn bakgrund. Jag använder mest ett
180 mm makroobjektiv. Gärna med 1,4×
teleförlängare och alltid med kameran
monterad på stativ.

Fotoförteckning
1. Griptångflickslända Coenagrion armatum
Herkulesdammarna, Sk. Viby, 20120606.
180 mm+1,4×, 1/250, f8, ISO400.
2. Större ängstrollslända Sympetrum striolatum.
Sölve grustag, Sölvesborg, 20140707
180 mm+1,4×, 1/640, f8, ISO400
3. Kungstrollslända Cordulegaster boltoni
Långasjönäs, Asarum, 20150716
180 mm+1,4×, 1/1000, f9, ISO400.

1
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4. Guldtrollslända Cordulia aenea
Sölve grustag, Sölvesborg, 20150612
180 mm+1,4×, 1/320, f11, ISO400.

2

3

Utrustning
Canon EOS 5D Mk2, Canon EOS 7D Mk2.
Ett tiotal objektiv 18–400 mm brännvidd.
Makroobjektiv med 35, 50, 65, 100 och 180 mm,
1,4×-telekonverter samt blixtar och några
kraftiga stativ.

4
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Recensionen

Efterlängtad bok om bin
FAMILY MEGACHILIDAE

Osmia bicornis

FAMILY COLLETIDAE

Red Mason Bee

(Linnaeus, 1758)

Plate 10

Description & similar species FW 8–10mm female, 6–8mm male. A fairly

easily recognised species. The furry females have a black-haired head,
brown-haired thorax and orange-haired abdomen. The face bears a pair
of long, incurved ‘horns’ (not present in any other British Osmia). Males
are slimmer, with much longer antennae and whitish-haired faces. When
fresh, the abdominal pile can be very bright orange. Variation Both
sexes exhibit significant size variation. The hairs on the top of the thorax
can vary from very dark to whitish. Fading and wear can substantially
affect the appearance – denuded, blackish individuals of both sexes are
frequent towards the end of the flight season. Populations on the Channel Islands (often
assigned to ssp. cornigera or ssp. globosa) have the tip of the abdomen black-haired and the
rest of the abdomen often buff- rather than red-haired (the typical appearance over much of the
continent). Flight season March to July, with males appearing a couple of weeks earlier than
females and females persisting long after males have gone. Habitat Found in many habitats but
particularly attached to the built environment and one of the commonest solitary bees of
gardens, churchyards and urban greenspace during spring. Flowers visited Many species visited,
including a wide variety of cultivated garden plants; also spring-blossoming shrubs such as
female

male

HYLAEUS – YELLOW-FACE BEES



Mostly small to very small, predominantly black solitary
Hylaeus
communis
bees that are inconspicuously haired and lack pollen brushes.
Yellow or white markings are usually present on the face,
antennae, legs and thorax. Females usually have a pair of yellow
or white spots on each side of the face whilst males usually have
the face predominantly white or yellow, allowing easy sexing in the
field. The tongue is short and bilobed. Some foreign species have
partially red abdomens, and a few are even metallic.
Unusually for bees, pollen is carried back to the nest in the
crop and regurgitated into the nest cell. The exception is H. cornutus, which carries a pollen
ball in its facial depression. As in the related genus Colletes, the nest cells are lined with a
waterproof cellophane-like substance, applied with the tongue, and filled with a semi-liquid
mix of pollen and nectar. Nesting occurs variously in hollow plant stems and pre-existing holes
(including old nests of other aculeates) in wood, walls and vertical earth banks. Foraging habits
vary, with some species polylectic whilst others (e.g. H. signatus) restrict pollen collecting to a
single plant genus. A number of Hawaiian species have become cleptoparasites of other Hylaeus.
This is a near-cosmopolitan genus with over 500 described species. Twelve are known in the
British Isles, though several further ones occur on the near-continent and should be looked out
for. Parasitic wasps of the genus Gasteruption seem to be the main parasites of Hylaeus,
injecting an egg into the bee cell which then develops as a cleptoparasite.
In the following key, beware that a small proportion of females can have the yellow facial
markings poorly formed and may not key out easily. Always retain such specimens, as they
can usually be determined with reference to comparative material of typical specimens, using
features such as head shape, punctures on the tergites and propodeal sculpturing.
HYLAEUS FEMALES

1

—

Face black with two triangular projections, one on either side (Fig. 1) ..................................... cornutus
Face with a pair of yellow markings (occasionally reduced or absent) and
never with projections ........................................................................................................................... 2

Fig. 1

female, Channel Islands

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

male, Channel Islands

Field Guide to the Bees of Great Britain
and Ireland. (Steven Falk, 2015).
282

S

Fig. 2

Female facial
characteristics
(see Plate 2 for
full set).

2

Face with a pair of yellow or whitish markings that are well separated from the
eye margins and tend to be circular or irregular and not triangular (Figs 2 & 3).
Tergite 1 never with a fringe of short white hairs on hind margins at sides ........................................... 3

—

Face with a pair of yellow or whitish markings that hug the eye margins on their
longest side, these spots usually triangular and never circular (e.g. Figs 4 & 5).
Tergite 1 often with a fringe of short white hairs on the hind margins at the sides ............................... 4

80

07 FG Bees pp266-313.indd 282

07/09/2015 21:59

teven Falks fältfauna – Field Guide Det är viktigt att tänka på detta när man
to the Bees of Great Britain and
använder nycklarna i boken. I synnerhet när
Ireland – om bin på de brittiska
man nycklar släkten som humlor, tapetse
öarna finns nu i handeln. I detta rarbin och murarbin saknas det arter.
fascinerande verk, som blandar fina
I boken presenteras också ca 50 arter
foton med naturtrogna illustrationer, finns
som aldrig påträffats i Sverige. Bland dessa
både engagerande artbeskriv
kan vi bekanta oss med flera
ningar och välstrukturerade
Text: Magnus Stenmark
arter som möjligen kan ha
bestämningsnycklar. Artkun
ett habitat i Skandinavien:
skap, djuplodande terminologi, en stor
Colletes hederae – ett storväxt sidenbi som
nypa naturvårdsengagemang samt Falks
samlar pollen främst på murgröna; Antförmåga att väcka intresse gör att boken hophora bimcaulata – ett pälsbi som under
redan nu är mycket omtyckt. Trots att högsommaren födosöker på bl a blåeld; Coeendast 70 % av den skandinaviska faunan lioxys afra – en kleptoparasitisk kägelbiart
presenteras i boken kan jag därför ändå
som är rapporterad från kontinenten och
rekommendera den för svenska läsare.
verkar kunna ha havstapetserarbi Megachile
I Skandinavien finns drygt 320 arter
leachella som värd. Vi kan också läsa om
av bin noterade. Bland dessa är, utöver
Eucera nigrescens – en nära släkting till
honungsbiet, drygt 40 arter humlor och ca vårt långhornsbi Eucera longicornis, och
280 arter solitärbin. Faunan av bin på de
en rad smalbin och några arter av blodbin
brittiska öarna omfattar ca 270 arter, och och bandbin som heller inte påträffats i
Sverige. En bra hjälp till att lära sig mer
alla presenteras eller omnämns i boken.
I boken saknas ca 100 svenska arter. för att sedan ge sig ut och leta till våren!
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Boken inleds med att Steven Falk på
ett populärt sätt beskriver hur sociala och
solitära bin lever. Här finns bra information
om födospecialisering, parasitism och om
olika metoder för insamling och prepare
ring av bin.
Steven Falk är en pionjär genom sitt
naturvårdsarbete för gaddsteklar. Redan
1991 gav han ut en sammanställning över
sällsynta och hotade vildbin samt andra
gaddsteklar. Denna sammanställning
blev ett startskott till att insekter blev en
självklar del av dagens rödlistor i Europa.
Falks tidiga engagemang för rådgivning
och åtgärder har haft stor betydelse för
hur vi idag arbetar med praktisk natur
vård med fokus på insekter. Idag arbetar
Steven Falk på Buglife – The Invertebrate
Conservation Trust. Denna organisation
har funnits sedan 2002 och är en av få som
fokuserar helt på ryggradslösa djur. För
eningsengagemanget märks också i boken
då det inledningsvis finns en beskrivning

över det naturvårdsarbete som Buglife
och andra föreningar arbetar med på de
brittiska öarna. En stor del av organi
sationens naturvårdsarbete vigs till att
förbättra habitat för hotade arter.
I boken listas också 25 arter som
är utgångna från de brittiska öarna. I
Sverige har vi hittills drabbats av 13
nationellt utdöda arter av bin. Några
arter som har delat samma tragiska öde
både på de brittiska öarna och i Sverige
är blomdykarbi Rophites quinquespinosus, praktsorgbi Melecta luctuosa, frukt
humla Bombus pomorum och stäpphumla
Bombus cullumanus. Flera av de arter
som är nationellt utdöda på de brittiska
öarna kan vara i riskzonen här i Sverige
också. Exempelvis monkesolbi Dufourea
halictula och smalgnagbi Hoplitis leucomelana.
Istället för att nedslås av försämrade
habitat och försvunna arter andas Steven
Falks bok framåtanda och kraft i de
många naturvårdsprojekt som ständigt
startas på de brittiska öarna. Några
omnämns kort i boken, bland annat
återintroduktionen av vallhumla Bombus
subterraneus, med det passande engel
ska namnet Short Haired Bumblebee.
Vallhumla dog ut på de brittiska öarna
i slutet av 1980-talet. Under 2010-talet
startades så ”projekt återintroduktion”
som innefattade habitatförbättringar och
utsättning i sydöstra England. I detta
lyckade naturvårdsprojekt har drottning
ar av vallhumla från Skåne fångats och
släppts ut i England med gott resultat.
På de brittiska öarna finns en lång
tradition av ett ideellt föreningsliv som
arbetar med teoretisk och praktisk
naturvård. Steven Falks bok är till stor
del skriven med stöd från Buglife, en
organisation som saknar motsvarighet
i Sverige. Även de brittiska organisatio
nerna Bumblebee Conservation Trust
och Bees, Wasps and Ants Recording
Society arbetar på liknande sätt med
att driva naturvårdsfrågor.
Upplägget med starka engagerade
föreningar som självständigt driver
rådgivning, markförvaltning och
informationsfrågor är något som vi
skulle kunna använda för att utveckla
naturvårdsarbetet i Sverige. Låt oss
inspireras inte bara av Steven Falks
fantastiska bok, utan också av de
brittiska naturvårdsorganisationernas
stora engagemang.

Föreningssidan

Norrlands entomo
logiska förening
Norrlands Entomologiska förening (NEF) är den nordligaste av
Sveriges Entomologiska förenings regionalföreningar. Vårt verksamhetsområde täcker mer än halva landets yta – från Medelpad
och norrut! Föreningen har sitt säte i Umeå och mycket av verksamheten utgår härifrån, men vi försöker lägga aktiviteter som
inventeringsläger och längre exkursioner till olika platser runt om
i vårt upptagningsområde. I Jämtland och Härjedalen, som tidigare
tillhörde NEF:s upptagningsområde finns nu en alldeles nystartad
förening med säte i Östersund.
NEF är en förening för alla ”norrlänningar” som delar intresse
för småkryp. Oavsett om du skådar dagfjärilar eller samlar på puckeldansflugor ska du känna dig hemma i föreningen! I föreningen ordnar vi med kvällsaktiviteter, exkursioner, inventeringsläger och kurser med ett brett fokus på småkryp. Det
kan handla om föredrag, bildvisningar och artbestämningskvällar, exkursioner till intressanta naturmiljöer eller besök på kända lokaler för ovanliga arter. Föreningens kurser har
behandlat allt från artbestämning av kortvingar till teckning/målning av insekter.
Till medlemsservicen för NEF:s medlemmar hör möjligheten att köpa entomologiskt
material som nålar och lappar från föreningens lager samt möjligheten att låna entomologisk
utrustning som finns i föreningens ägo, såsom stereoluppar, elaggregat och fältutrustning.
Utöver ovanstående ger föreningen även ut tidskriften Skörvnöpparn med ett till två
nummer per år. En tidskrift som av tidningen Västerbottens-kurirens kulturskribent utsetts
till ”landets märkligaste kulturtidskrift”. Digitala pdf-versioner av Skörvnöpparn, liksom
verksamhetsprogram och ytterligare information om föreningen finns tillgängliga på NEF:s
hemsida www.norrent.se. Medlem blir du genom att sätta in 100 kr på pg 46 52 88–9. Glöm
inte att ange namn, adress och epostadress!
Bland de aktiviteter som genomförts under 2015 kan nämnas en helgutflykt i slutet av
maj med Finlandsfärjan över till Vasa där vi mötte upp och exkurerar med medlemmar ur
vår österbottniska systerorganisation Oesterbottnia Australis samt den årligt återkommande entomologiska filmfestivalen som i år gick av stapeln sista helgen i november och
dessutom hade tioårsjubileum. Väl mött på någon av föreningens aktiviteter framöver!
Andreas Garpebring, ordförande

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.trollslandeforeningen.se

Föreningen Sörmlandsentomologerna
www.sormlandsentomologerna.se

Sveriges Entomologiska förening
www.sef.nu
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Stackingfotografering

Utkommer i februari.

Foto: Christoffer Fägerström.

Prenumerera!
Prenumeration för 2016 kostar 200 kronor och inkluderar fyra nummer. Prenumeranter
utanför Sverige betalar 250 kronor. Betalning sker till Sveriges Entomologiska förenings
plusgiro 6 60 47-2. Betala via Internetbank och ange namn & adress
eller med inbetalningskortet som medföljer detta nummer.

