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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
eller se dina bilder!
Redaktionen tar inte ansvar för ickebeställt
material. Redaktionen kan komma att redigera
inkomna texter samt justera inkomna bilder.

Sveriges Entomologiska förening

P

å flera platser i Sverige idag har ideella föreningar startat skogsgrupper
som inventerar skogar utefter en metod som man kallar för ”steget
före”. Metoden utvecklades i de stora Jokkmokkskogarna av bl a Mats
Karström och startades redan 1987. Metoden går ut på att man är
några stycken som inventerar ett område vad gäller rödlistade arter
och signalarter av bl a småkryp, växter, svampar och lavar. Man rapporterar in
fynden på Artportalen och utifrån resultatet bedömer Skogsstyrelsen skogens
skyddsvärde inför en eventuell avverkning eller skydd. Allt som oftast gäller
dessa inventeringar tyvärr områden och skogar som av någon anledning redan
är anmälda för avverkning – inventeringen blir en brandkårsutryckning i hopp
om att rädda en skog från avverkning. Med metoden hittas ofta områden med
ett flertal rödlistade och hotade arter och i bästa fall kanske avverkningen kan
stoppas. De skyddsvärda, rödlistade och hotade arterna kan då få leva kvar.
En avverkning inklusive skogsbolagens ”miljöhänsyn” hade garanterat raderat
bort flera av arterna från området. Här lägger många ideella naturintresserade
människor flera tusen timmar på inventeringar av olika slag.
Nyligen rapporterade Artdatabanken att man nått 50 miljoner inrapporterade
observationerpå Artportalen. Den absolut största delen av dessa observationer
är från oss naturintresserade och helt på ideell basis. Det är helt underbart att
så många arbetar med detta och nytta gör det! Artportalen används nämligen
av myndigheter, skogsbolag och exploatörer inför olika åtgärder i naturen. Det
kan gälla reservatsbildning men också t ex avverkningar eller byggnationer.
Där avgör informationen från ett område hur man ska gå vidare.
Sverige har skrivit på Riokonventionen och därmed tagit på sig ansvaret
för bevarandet av landets biologiska mångfald. Detta är självklart helt i sin
ordning. Men varför ska detta nästan helt bygga på ideella krafter?
Ideella projekt kan t ex vara fauna och flora-väkteri, skogs- eller landskapsinventeringar. Mycket av det material som då samlas in, förs in på Artportalen.
Den enorma samhällsnyttan som genereras av naturföreningar som driver
dessa ideella inventeringar används sedan av staten, kommuner och företag.
Därför känns det lite konstigt att staten (Naturvårdsverket) lägger ner
mångdubbelt större belopp på att t ex räkna älgar. För att inte tala om kostnaden för att inventera våra stora rovdjur.
Det är hög tid att naturföreningarna får tillbaka på den nytta man gör och
att pengarna fördelas mer rättvist. Här är Naturvårdsverket absolut steget
efter och bör vända på det hela – till steget före.
Håkan Lundkvist
ordförande i Sveriges Entomologiska förening

Sveriges Entomologiska förening (SEF) är en
riksorganisation för entomologiska föreningar i
Sverige. SEF ger ut Yrfän och Entomologisk Tidskrift.
När man blir medlem i en av de entomologiska
lokalföreningarna blir man genom den ansluten
till SEF. Läs mer om lokalföreningarna på sidan 35.

Omslaget: hagtorns
fjäril Ap oria crataegi
flyger över blomsteräng
Bilden är tagen på Ölands norra udde, vid
Trollskogen vid Östra skansen. På några
ställen längs stranden finns det några ängar
med örter där hagtornsfjärilarna flyger
varma sommardagar.

www.sef.nu

Foto: Ulf Kaunitz
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D

et finns saker som vi inte kan se. Fenomen
som verkar utanför den värld vi kan uppleva
med våra sinnen. Beteenden som vi har
svårt att placera inom vår tankesfär. Jag
tycker det blir mer och mer uppenbart ju
mer jag studerar insekterna och den värld som de lever
i. När forskningen dessutom ger oss nya inblickar i
denna värld som är så ofantligt komplex känns det
som om hjärnan knappt räcker till.

Finglanssteklarnas fantastiska regnbågsvingar,
segeltrollsländornas obeliskposition och den verklighet som kan fångas i en kamera med stackingutrustning, är några artiklar i detta nummer som på ett
synnerligen enkelt plan kan skaka om vår världssyn
och våra sinnen, och samtidigt ge oss den härliga
känslan av att inget är fullständigt utforskat. Det
finns alltid fler saker att försöka förstå.

Magnus Bjelkefelt
redaktör
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Intressanta småkrypsfynd
Ny för Bohuslän

Hemma i sitt terrarium i Hägersten, hittade
Henrik Jeansson en spännande fransmal. Han
publicerade bilder av den på Sydostentomologernas Facebookgrupp där han genast fick
flera tänkbara förslag. Han beslutade sig för
att skicka djuret till Bert Gustafsson som i sin
tur skickade den vidare till Bengt Åke Bengtsson som genitaliepreparerade den och därefter kunde konstatera att Henrik hittat en ny
art för landet. Troligtvis är den införd med
det alpängshö som Henrik använder i sitt terrarium men det kan vara värt att gå ut och
leta längs Skånes kust då arten sedan 15 år är
bofast i England. Att tillägga är att artens värdväxt väggört finns sällsynt förekommande i
Skåne. Så ut och leta!

Foto: Kjell Nilsson

Chester Svensson hade turen att fånga flyet
i sin ljusfälla i Steninge, Halmstad, natten till
den 31 oktober. Arten är migrerande och är
den enda rapporterade individen under 2015.
Kjell Nilsson hittade en spännande praktbagge alldeles i närheten av (men inte i) en
kaprifol den 2 augusti i Hisings Kärra. För att
få den artbestämd skickade Kjell djuret till
Hans-Erik Wanntorp som kunde konstatera
att det var en ny art för Bohuslän. I Artportalen finns det endast 6 fynd registrerade sedan
tidigare i Sverige.

Ny för Öland

Svavelgul långbensmätare
Rhodometra sacraria

Ny för Bohuslän

Praktstövslända
Stenop socus stigmaticus

Ny för Sverige

Skinnbaggen
Reuteria marqueti

Magnus Jeansson och Henrik Jeansson fick
denna raritet i sin tomtfälla den 3 september
i Skarpa Alby, Öland. Nästan en månad senare
den 1 oktober dök det upp en individ till. Detta
är en migrerande art som rapporterades för
Sverige första gången 1984 i Småland, den är
numera hittad från Skåne till Värmland.

Foto: Martin Oomen

Detta är en sydlig art och första fyndet för Danmark gjordes 2012. Martin Oomen hade turen
att håva in den på en ruderatmark i Mölnlycke,
Västergötland, den 13 oktober 2015.

NT

Peridroma saucia

Praktbaggen
Agrilus cy anescens

Foto: Kjell Nilsson

lla
Cosmop terix p ulchrime

Foto: Henrik Jeansson

Väggörtsfransmal

Vittofsjordfly

Foto: Chester Svensson

Intressant fynd

Ny för Sverige

Kjell Nilsson skakade ner den första individen från
en hagtornsbuske i Hisings Kärra den 1 augusti
2015. Han tyckte den liknade den ovanliga stövsländan praktstövslända, men enligt litteraturen skulle
den vara väldigt ovanlig så därför skickade han en
bild på den till Krister Hall som också kunde konfirmera fyndet. Senare under hösten kunde Kjell
också glädjande konstatera att den var ganska
vanlig på samma lokal och han hittade både hanar
och honor i olika stadier. Kanske är det bara så att
den är förbisedd, menar Kjell.
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Intressanta småkrypsfynd

Rödlistekategorier
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.

Notiser

Stickmyggor även på vintern
Kan man verkligen få kliande myggstick mitt
i vintern i Sverige? Javisst kan man det! Stickmyggfaunan (familjen Culicidae) i Sverige
omfattar 49 arter där samtliga arter behöver
suga blod för att kunna reproducera sig. Det
är inte bara vi människor som drabbas av
myggornas stick utan en del myggarter suger
blod på fåglar och det finns till och med en
art (Culex territans) som suger blod på groddjur. De flesta stickmyggor spenderar de kalla
vintermånaderna som ägg och kläcker först
när snön smält i slutet av april eller början av

maj. Men det finns även en grupp som övervintrar som adulta insekter. Till dessa hör
malariamyggorna (Anopheles), husmyggorna
(Culex) och ”vårmyggorna” (Culiseta). Och det
är framförallt arter i det senare släktet som i
husvärmen kan kvickna till redan mitt i smällkalla vintern och leta rätt på en lämplig värd att
suga blod ifrån. En art som är särdeles bra på
detta är Culiseta annulata som man kan känna
igen på de randiga benen och den arttypiska
ljusa ringen på låret (femora).
Thomas Persson Vinnersten
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Notiser

Foto: Anders Lindström

Återigen har undertecknad haft turen att få
entomologiskt trevliga nyheter i tjänsten. Jag
arbetar som biolog på Anticimex och den 9
november 2015 fick jag en bild skickad till mig
på en vacker långhorning som jag inte omedelbart kunde identifiera. Skalbaggen hade
kläckt ur ett bord hemma hos en privatperson
i Tyresö men bordets ursprung var då inte närmare känt. Dessvärre hade kunden även slängt
skalbaggen så det fanns inget bevarat exemplar att titta närmare på. Men ibland har man
tur! Redan ett par dagar senare hade ännu
ett exemplar kläckt ur bordet och detta fick jag
levererat i perfekt kondition för noggrannare
studier. Att det rörde sig om en Chlorophorus
stod klart, men var det den i Sverige sällsynta
men ibland införda C. varius eller var det någon
annan utomeuropeisk art? Efter att ha lagt ut
bättre bilder, tagna av Anders Lindström, på
olika nätforum fick jag svaret att det rörde sig
om C. diadema diadema. Det finns även en
annan underart som heter C. diadema inhirsu-

Foto: Anders Lindström

I ett nyligen utkommet nummer av PNAS
(Proceedings of the National Academy of
Sciences) finns en global studie om olika
insekters betydelse för insektspollinerade
grödor. Artikeln sammanfattar data från 39
olika studier, och Sverige är ett av de länder
som bidragit. Det är den första globala
studien där man utvärderat hur mycket
andra grupper än bin bidrar till grödors
pollinering. Bland annat raps, äpple, solros
och mango ingick i undersökningen. Man
visade att andra insekter var ungefär lika
viktiga som honungsbin och vildbin tillsammans. Bland dessa övriga insekter fanns
flugor (främst blomflugor), övriga steklar,
halvvingar, skalbaggar, fjärilar och myror.
Pål Axel Olsson

Asiatisk långhorning kläcktes ur bord

tus men den lever i Japan. C. diadema diadema
är en långhorning som påträffas i bortre Asien.
Efter ännu en djupdykning i ämnet visade
det sig att bordet kom från Kina vilket alltså
rimmar väl med artbestämningen. Detta torde
vara första gången C. diadema diadema hittas
i levande tillstånd i landet.
Thomas Persson Vinnersten

Lusfria björnar?
År 1798 skrev Carl Peter Thunberg i sin
bok Beskrifning på Svenske Djur att ”För
löss är björnen befriad”. I 216 år hade han
rätt. Men under 2014 och 2015 påträffades pälsätaren Trichodectes pinguis på två
björnar i Sverige. Pälsätare lever framförallt
av död hud och i viss mån även av päls på
sina värddjur. De lämnar aldrig värddjuret
utan lever hela sitt liv på dem. De är ofta
värdspecifika. T. pinguis upptäcktes 1825
men beskrevs inte formellt förrän 1838. Den
verkar av någon anledning vara vanligare
bland b
 jörnar på kontinenten.
Anders Lindström
Foto: Anders Lindström

Foto: Magnus Bjelkefelt

Inte bara bin
pollinerar grödor

Insektslokalen
Långsamt rinner Helgeån från Kristianstad över slätten och svämmar ut över
ängar och fält, och slutar vid havets sanddyner. Hela området, med en mångfald av
naturtyper, har blivit utnämnt till Biosfärsområde och naturvård har här bedrivits
framgångsrikt. Den kalkrika berggrunden gör floran osedvanligt rik och på
sandmarkerna finner man mängder av sällsynta arter.

Åhus & Everöds sandmarker

De sandiga markerna vid Sånnarna (6) med blommande hedblomster och sandklint.

D

agens skyddsvärda sandmarker i
marken öppen och skapat blottad sand
Åhustrakten har en historia som
som gynnar många hotade småkryp. På
ålderdomligt åkerlandskap. Idag
senare år har man inom Biosfärsområdet
har betesdrift ersatt ”vandrande
återupptagit markstörning på flera platser
åkrar” med långa perioder av
som ett komplement till den störning som
trädor, som praktisebetesdjuren gör.
Text & foto: Pål Axel Olsson
Under en het sommarrades här långt in på
dag kan man med fördel
1900-talet. Betesdjur
har hindrat markerna från att växa igen. besöka flera platser i området för att få
Militära övningsfält, grustag och moto- se ett urval av värmeälskande yrfän, och
cross har ytterligare hjälpt till att hålla
naturligtvis tillkommer mängder av arter
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om man även utnyttjar natten. Redan i
maj ser man gott om dagfjärilar, mätare
och ljusmott. Backtimjan, hedblomster,
åkervädd, blåeld, väddklint, sandvita och
fibblor är värdefulla värdväxter och nektarkällor. Stillfrö finns som ogräs i sandiga
åkrar, och i övrigt på störd mark. Den
är värd för den extremt sällsynta grå
puckelmätaren Lithostege griseata, som
fortfarande finns kvar på några platser i
området, liksom för stillfröviveln Ceutorhynchus sophiae.

7
1 2

3

6
5

4

1. Ly ngsjöheden

Platsen är sedan länge känd för en rikedom
av marklevande skalbaggar. Här finns gott
om frölöpare, som knubbfrölöpare Harpalus picipennis och smal frölöpare Harpalus
anxius. Heden är också en viktig lokal för
det starkt hotade stäppbandbiet Halictus
leucaheneus.
På vår och försommar flyger rödfläckig
blåvinge Aricia agestis på heden. Från juni
till juli kan man se streckhedspinnaren
Spiris striata, en art som är anonym när
den sitter på ett grässtrå med hoplagda
vingar men vars orange bakvingar syns
väl då den flyger iväg. Nere i vegetation
en kan man stöta på sandfältljusmott
Pyrausta aerealis och superb dystermal
Eulamprotes superbella som kan leva av
backtimjan. Även kärrmarkerna kring den
närbelägna Lyngsjön är värt ett besök.
Där flyger sotnätfjäril Melitaea diamina
i juni.

2. Ly ngsjö motocrossbana

Om man lämnar Lyngsjöheden och går
öster
ut över vägen kommer man till
insektsrika bryn vid tallskogen. Längs med
en igenväxande flygbana (utanför Everöds
flygfält) flyger bl a svartfläckig blåvinge
Phengaris arion. På den östra sidan av
tallskogen ligger en motocrossbana med
synnerligen rik småkrypsfauna. Oftast kör
man inte motocross förrän på sen eftermiddag, och största delen av dagen är det
därför inga problem att besöka området.
På blommande åkervädd trängs klubbsprötad bastardsvärmare Zygaena minos och
åkerväddsantennmal Nemophora metallica i juli. Omkring banan finns dessutom
väpplingblåvinge Polyommatus dorylas och
läppstekel Bembix rostrata.

8
1. Lyngsjöheden. 2. Lyngsjö motocrossbana. 3. Betesmark vid Everöds skjutfält. 4. Everöds järnvägsbank.
5. Ripa sandar och motorbana. 6. Sånnarna 7. Horna grusgrop & Horna sandar. 8. Nyehusen. Karta: Eniro.

av betesmarken har varit planterad med
tall, men den togs bort eftersom flygfältet
behövde bättre sikt. Här har kommunen i
samarbete med Lunds universitet skapat
sandblottor (gropar) som en experimentell naturvårdsåtgärd. Särskilt under blåsiga dagar koncentreras fjärilar till dessa
gropar.
Väpplingblåvinge och mindre blåvinge
Cupido minimus är förtjusta i denna miljö
och den getväppling som växer där. Ofta
ser man hedpärlemorfjäril Argynnis niobe,
svartfläckig blåvinge och silversmygare

Hesperia comma. Under sensommaren
flyger här mängder med sandgräsfjäril
Hipparchia semele. Här finns också vit
aktig strimmätare Horisme aquata som
lätt skräms upp under dagtid. Den lever
på fältsippa och är på senare tid bara
sedd på ett fåtal platser längs med skånska ostkusten. I sandblottorna har även
havstapetserarbi Megachile leachella setts,
och kring hedblomster hedsidenbi Colletes
fodiens, sandfältsnedbandvecklare Clepsis
pallidana och den lilla borrflugan Actinoptera discoidea.

3. Betesmark norr om Ev eröds fly gfält

Nordost om Everöds flygfält finns en
intressant sandig betesmark. Stora delar

Borrflugor (Tephritidae) har ofta vackert mönstrade fläckiga vingar.
Här är borrflugan Actinoptera discoidea vid Everöds flygfält (3).
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4. Ev eröds järnv ägsbank

Strax öster om Everöds samhälle finns
ett tidigare banområde där kalkrik sand
lagts upp på båda sidor av spåret. Området inramas av tallskog vilket skapar ett
mycket varmt mikroklimat. Marken håller
en hög kalkhalt och detta har gett upphov
till att en rad kalkgynnade sällsynta växter
trivs. Det står också klart att faunan är
mycket rik. Håll utkik efter den sällsynta
sandödlan, som gärna solar i vegetationen!
Lokalen är mycket bra om man vill studera blåvingar. Åtta arter ses regelbundet
på ett område mindre än ett hektar. Här
finns även violettkantad guldvinge Lycaena
hippothoe och flera arter bastardsvärmare.
Här finns en skapad sandblotta i form av
en grund grop, den är tillhåll för mängder
av solitärbin. Kring dess bohål ser man
på våren den parasiterande stora svävflugan Bombylius major hovra. Varma dagar
är det ett nöje att studera insektslivet i
denna grop, det är hög aktivitet och brun
sandjägare Cicindela hybrida och annat far
fram och tillbaka.
Området är också en säker lokal för
getingspindel Argiope bruennichi. Under
sensommar och tidig höst är det lätt att
få se de stora honorna där de sitter vid sitt
nät i gräset. Observationer av den ovanliga smaragdgröna lundmätaren Hemistola
chrysoprasaria visar också att det finns
potential för nattfjärilar på platsen.

5. Rip a sandar och motorbana

De vidsträckta och flacka sandmarkerna
norr om byn Ripa är en rest av det tidigare
åkerlandskapet i området. På historiska

Grå puckelmätare Lithostege griseata
är för närvarande bara känd i Sverige
från området kring Everöd och Åhus.

Bruna sandjägare Cicinedela hybrida kan ses i sandgropen längs Everöds järnvägsbank (4).

markanvändningskartor kan man se att
området varit uppodlat långt in på 1900talet. Idag är det framförallt betesdjur i
området, men även intensiva grönsaksodlingar breder ut sig i sandmarkslandskapet.
Här finns malörtsspetsvivel Taphrotopium
sulcifrons och batavsandbi Andrena batava,
och vid en vandring i maj över fälten stöter
man säkert på mellanmätare Phibalapteryx
virgata som lever av gulmåra och allmän
purpurmätare Lythria cruentaria som lever
av bergsyra i området.
En motorbana är tillhåll för flera arter
av hotade småkryp. Att en motorbana
hyser sällsynta insekter kan tyckas märkligt. Men det visar att sandmarkerna har
haft en högre störningsgrad i svunnen tid,

Havstapetserarbi Megachile leachella, hane med
typiskt gröna ögon, vid Everöds flygfält (3).
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bland annat genom lågintensiv odling. Idag
koncentreras de hotade populationerna
till marker med lämplig störningsgrad av
annan anledning.

6. Sånnarna

Sånnarna är i norra delen ett område
med grushögar och kolhögar som närmast liknar en övergiven industritomt och
man kan fråga sig om ett sådant område
verkligen kan bli ett naturreservat? Jo,
växter och djur visar tydligt att sandiga
och blomrika ruderatmarker som denna
är värda att bevara och Sånnarna har
därför nyligen blivit kommunalt naturreservat. Utöver mängder av rödlistade
småkryp finns här till exempel sällsynta
buksvampar, strandpadda och fältpiplärka.
Vid och omkring Sånnarnas parkering
finns sandmark med en rikedom av nektaroch pollenkällor. Där flyger hedpärlemor
fjäril, mindre taggmätare Aplocera efformata och ängsnätfjäril Melitaea cinxia. På
och omkring hedblomster kan man hitta
mjölfly Eublemma minutata, hedsidenbi,
sandfältsnedbandvecklare och borrflugan
Heringina guttata. På väddklint sitter ofta
stortapetserarbiet Megachile lagopoda. Ett
storvuxet bi som aktivt och aggressivt flyger
runt och bevakar sina favoritblommor! Även
stäppbandbi finns i området liksom mörkgökbi Nomada fuscicornis, som parasiterar
på småfibblebi Panurgus calcaratus.
Vid Sånnarna, liksom i den närmaste
omgivningen, finns den sällsynta och
värmeälskande randig hoppspindel Phlegra fasciata.

7. Horna grusgrop & Horna Sandar

Betesmarken vid det gamla Bränneriet i
den nordligaste delen av Horna Sandar är
sedan länge känd som en fin skalbaggslokal; både där och vid Sånnarna finns
månhornsbagge Copris lunaris. På betesmarken påträffas även andra rödlistade
dyngbaggar, som heddyngbagge Aphodius
sordidus, hårdyngbagge Aphodius scrofa och
ribbdyngbagge Euheptaulacus sus.
De mellersta och södra delarna av
Horna Sandar består av öppna sandfält
med en rik blomning. Hedsidenbi och
mjölfly är närmast karaktärsarter här. På
partier med borsttåtel hittas ofta borsttåtelskinnbagge Amblytylus albidus.
För att gynna stortapetserarbi har
smärre ytor plöjts upp med häst, och
väddklint såtts in. Markerna gynnar
också många andra arter av bin, som
t ex lusernbi Melitta leporina, rapssandbi
Andrena bimaculata, sotsandbi Andrena
nigrospina, och stäppsmalbi Lasioglossum
brevicorne. Faunan är långt ifrån välunder
sökt och många spännande upptäckter kan
fortfarande göras. Bärfisen kålsugare Eurydema ornata påträffades t ex i denna del
av reservatet 2015.
I och vid de blomrika sandmarkerna i
grusgropen i områdets södra del, samt på
de angränsande kolhögarna, flyger rikligt
med ängsnätfjäril och mindre blåvinge.
Vissa år ses även grönfläckig vitfjäril
Pontia daplidice och ljusgul höfjäril Colias
hyale, och ibland kan grå puckelmätare ses
vid jordhögar med stillfrö. Överhuvudtaget
är fjärilsfaunan mycket art- och individrik
och nämnda arter är bara smakprov!

En av landets största blåvingar med sina karaktäristiska
fläckar är svartfläckig blåvinge Phengaris arion. Arten kan
ses på flera lokaler kring Everöd. Foto: Linda Strand.

8. Ny ehusen

Nyehusen omfattar ett område från havsstrand till en sandhed med ett mycket
varmt klimat. Artsammansättningen skiljer
sig en hel del från övriga platser genom
lokalens närhet till havet. Här finns även
stråk av kalk som gett en rik flora. Detta
är en utmärkt lokal för nattfjärilar med
arter som vitaktig strimmätare, smaragdgrön lundmätare, mårefältmätare Epirrhoe
galiata och större vitbandvecklare Xerocnephasia rigana. Närheten till Helgeåns utlopp
vid Gropahålet gör att här finns en rik
blandning av torr- och våtmarksarter och
en natt med lakan och lampa kan ge ett
mycket artrikt utbyte.

Streckhedspinnare Spiris striata.
Foto: Magnus Bjelkefelt.

En lämplig vandring kan utgå från
badparkeringen vid havet. Först en titt
på själva dynerna, där den exklusiva sandgetingen Pterocheilus phaleratus och svartstrimmigt gräsmott Agriphila deliella finns.
Man kan sedan följa grusvägen norrut
mot Helgeåns utlopp och därefter vika av
västerut över en torräng med svartfläckig
blåvinge, hedpärlemorfjäril, silversmygare,
havstapetserarbi och läppstekel. Går man
vidare, viker av söderut på vägen mellan
stugorna, kommer man snart till den tor�raste och varmaste sandheden.
Området hyser många sällsynta och
spännande spindelarter. Labyrintspindel
Agelena labyrinthica är vanlig i området,
den väver trattliknande fångstnät i den
låga vegetation som kan vara halvmetern i diameter. Här finns också den både
charmiga och sällsynta dynhoppspindeln
Sitticus distinguendus, den relativt sällsynta guttaperkaspindeln Sitticus saltator,
(man hör på namnet att den är en väldigt duktig hoppare), och många andra
hoppspindlar. Vidare finns den stora alfavargspindeln Alopecosa fabrilis, som mest
lever nedgrävd, och den lika stora sandfärgade sandvargspindeln Arctosa cinerea,
samt den något mindre dynvargspindeln
Arctosa perita. 
Tack till Örjan Fritz och Lars Jonsson för kommentarer och information.

Hedsidenbi Colletes fodiens samlar pollen från hedblomster på Sånnarna (6).
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Porträttet
Det hann bli mörkt innan husväggen var färdigmålad den där augustinatten 2008. På
morgonen gick Birgitta Andersson ut för att se resultatet av sin möda. Högst uppe på
väggen såg hon en färgklutt. Det blev väl dåligt målat i mörkret, tänkte hon. Hon tittade
närmare och upptäckte att färgklicken var en fjäril – en ekspinnare. Där och då bestämde
hon sig att när hon blev pensionerad skulle hon titta på nattfjärilar och fotografera dem.

Birgitta Andersson

M

Blomsteräng i full blomning i utkanten av Birgitta Andersson trädgård i Strandskogen på Öland.

en ännu hade hon några år
Hon var ett riktigt utebarn som sedan
kvar på jobbet i Sävsjö. Där växte upp till en utevuxen. När hon träffade
hon som anställd vid komsin blivande man Bernt blev inriktningen
munen arbetade med vatten främst fåglar och paret var aktiva i den
och avlopp. Birgitta blev ofta
lokala fågelklubben. På 1980-talet bildades en miljöarbetsgrupp där paret blev
tillfrågad när det gällde frågor om naturdrivande. När den nationella
vård och var alltså något av
en informell kommunekolog.
Text: Cecilia Wide
fågelatlasen skulle bli verkligDet kom sig av att hon tillfoto: Birgitta Andersson
het på 1980-talet inventerade
bringade all tid hon kunde i
de flitigt runt Sävsjö.
naturen, och genom åren har hon samlat
Öland med sin unika natur drog och i
mycket kunskap om naturvård.
slutet av 1960-talet skaffade paret sig ett
Sina första år i livet bodde hon med
litet hus i Strandskogen norr om Färjestasin familj på landet. Där fanns inga andra
den – ett hus utan el och vatten. Det blev
barn att leka med men naturen fanns. Och ett kärt tillhåll. Genom åren har stugan
Birgitta rörde sig i den, lekte med den,
renoverats och dessutom har ett nytt hus
byggde små trädgårdar av mossa och lavar.
byggts på den stora tomten.
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Dags för nattfjärilar

När Birgitta blev pensionär för fem år
sedan blev Öland hennes permanenta
adress. Och äntligen kunde hon ägna sig åt
att studera nattfjärilar, påhejad av son och
barnbarn. ”Tre generationer av nördar”,
som Birgitta uttrycker det.
För att locka nattfjärilar behövs en del
utrustning som lampor, fällor och bete.
I början använde Birgitta en UV-lampa
hängd över ett lakan för att dra insekter.
Senare införskaffades en kvicksilverlampa.
Maken Bernt har arbetat som tapetserare och besitter rätt kunskaper för att
konstruera en fungerande ställning för en
kvicksilverlampa och kombinera med en
fälla. Grova snoddar doppade i för insekter

oemotståndlig vätska hängdes ut. Dessa
beten brukar innehålla något sött som
sirap, gammalt vin bland annat. Många
insektsvänner har sitt eget recept.
När skymningen faller tänder Birgitta
och Bernt lamporna och betena hängs ut.
Insekterna samlas in i plastburkar. De som
verkar intressanta sparas till nästa dag och
placeras i en glasburk och ställs i kylskåp
et. När de blir lite kallare blir insekterna
lugnare när det är dags för fotografering
nästa morgon. Birgitta lägger en bit tyg
på en frysklamp där hon lägger insekten
och ställer ett glas ovanpå. En liten LEDlampa ger ljus och så fotograferar Birgitta
med en kompaktkamera. Så med tämligen
enkel utrustning kommer man långt. När
fotograferingen är klar släpps insekten ut.
Birgitta har aldrig samlat på något annat
sätt än med kameran.
Fem säsonger har nu Birgitta ägnat sig
åt detta och gjort det med stort engagemang. Det har blivit 1 100 arter, i stort sett
bara från den egna tomten! En hel del av
dessa är rödlistade. Birgitta har en särskild förtjusning i vecklare. De är robusta
jämfört med malar och andra. Dessutom
är de många små grå likartade insekterna
en utmaning att artbestämma. Fynden
rapporteras till Artportalen och där finns
cirka 3 000 av hennes bilder uppladdade.

N aturtomt med trädgårdsinslag

Det är alltså en imponerande mängd insekter som Birgitta dokumenterat på sin tomt.
Hur gör man då för att lyckas med detta?
Jo, man skaffar en lämplig tomt, förslagsvis på sisådär 1 700 kvadratmeter.
Tomten bör vara varierad: Birgittas hyser
en blomsteräng, en liten skog där det växer
gran, björk och ek, ett område med blåbär
och ett med ljung. Tomten ska inte skötas
alltför mycket utan utvecklas i egen takt.
Birgitta kallar den naturtomt med trädgårdsinslag. Under åren har hon anpassat
tomten så att insekter ska trivas och har
tips på flera lämpliga växter. Blomster
tobak av den sort, som verkligen doftar
är ett måste. Birgitta drar upp plantor
själv eftersom de som finns till salu oftast
inte doftar. Vill man se åkervindesvärmare
Agrius convolvuli på sin tomt ska man
satsa på detta. Förra året kom tio olika
exemplar. Birgitta kan fastställa detta dels
genom utseendet och eventuellt slitage, dels
när hon fångar och mäter dem vilket är
ett sätt att skilja individerna åt.
Kryddväxter som timjan är bra. Hon

Tre nya arter för Öland som Birgitta funnit

Långstreckat gräsmott Agriphila latistria finns sällsynt i
sydligaste Sverige. Larven
lever från oktober till maj i
ett vävrör på gräs framförallt
på sandig mark.
Birgitta gjorde fyndet i augusti 2013.

Tegelfärgad ekollonvecklare
Cydia amplana förekommer
sällsynt i sydöstra Sverige.
Larven lever i september till
oktober i ekollon.
Birgitta hittade arten 2012,
och 2015 återkom den i
hennes fälla.

har flera olika kryddväxter i ett parti åt
söder där hon lagt stenar, som håller värme
bra. Buddleja drar fjärilar dagtid men gå
ut och lys på dem på natten också, och njut
av guldflyn, metallflyn och annat! Flox,
pipört och kaprifol är andra bra tips liksom
såpnejlika. Fast den senare bör odlas i
bytta eftersom den är mycket invasiv.
För att se riktigt många insekter är det
en fördel om tomten är lokaliserad i omgivningar som är så varierande som möjligt.
Runt Birgittas tomt i Strandskogen strax
norr om Färjestaden finns lövängar, blandskogar, sumpskogar, sandmarker och en
damm. I närheten finns också beteshagar
med hästar och även en golfbana. Dessa
naturtyper är helt klart viktiga för många

Ormbunksfly Callopistria juventina observerades i Sverige för
första gången 2007 i Skåne.
Fjärilen flyger under juli och
augusti i öppen skogsmark med
örnbräken.
Fyndet gjorde Birgitta 2014.
Även 2015 hittades arten på
tomten.

insekter som hittar vägen in till Birgitta
och Bernt när de tänder lamporna i skymningen och hänger upp sina beten.
Birgitta rapporterar sina fynd och
bilder till Artportalen. När hon hittat
något utöver det vanliga kontaktar hon
intresserade bekanta, som då gärna
kommer på besök. För att artbestämma
använder hon olika informationskällor.
På Facebook finns Sydostentomologernas
sida. Boken Sveriges fjärilar har kommit till
flitig användning. Birgitta är en amatör i
ordets finaste bemärkelse och kan inspirera oss andra att öppna dörren till en
ny värld. Så nu är det bara att vänta in
våren och sätta igång.

Birgittas trädgård har många miljöer och tusentals blommor för fjärilar att besöka.
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När vintern äntligen släpper sitt grepp börjar sakta men säkert hoppet om vår
och värme gro i våra frusna sinnen. Mörkret ersätts med ett tilltagande ljus
och snart börjar det flyga och krypa ute i naturen. Men hur har småkrypen
egentligen överlevt den kalla vintern? Och vilka arter vaknar tidigast?

Vårens allra
tidigaste arter
U

nder normala vintrar ligger
temperaturen betydligt under
nollan och borde inte detta få
insekterna att frysa ihjäl? Till
skillnad från oss människor, som
kan klä på oss ordentliga vinterkläder om
vi vill bege oss ut, kan insekterna inte
Text: Erik Sjödin &
Thomas Persson Vinnersten

Citronfjärilshanen Gonepteryx rhamni är ofta den först flygande dagfjärilen. Foto: Magnus Bjelkefelt.
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göra annat än att ”gilla läget”. Insekter är
kallblodiga och har samma temperatur som
den omkringliggande luften. Insekternas
tempo och biokemiska processer i deras
kroppar sänks allt eftersom temperaturen sjunker. Vad många däremot kanske
inte vet är att det under snön kan pågå
en intensiv insektsaktivitet i det så kal�lade subnivala rummet. I detta utrymme,
som isoleras av det tjocka snötäcket, kan
insekter, spindeldjur och även däggdjur
vara aktiva under hela vintern. Men för
de insekter som inte är aktiva under vintern krävs andra anpassningar. Fullvuxna
insekter som övervintrar letar upp lämpliga
platser som är mindre utsatta för väder och
vind. Det kan handla om stubbar, under
stenar, i markförnan eller för den delen
inomhus i jordkällare och uthus. Beroende
på art spenderas vintern i antingen ägg-,
larv-, nymf-, pupp- eller fullvuxet stadium.
Det gemensamma namnet för övervintring
hos insekter kallas diapaus vilket innebär
att utvecklingen har tagit paus i väntan på
bättre omvärldsförhållanden. När vårsolen
börjar värma marken upphör diapausen
och insektens utveckling fortsätter där den
gjorde halt. Äggen kläcks, larver börjar

äta, puppor spricker upp och fullvuxna
insekter börjar leta partners för att kunna
reproducera sig.

Tidiga arter i sandiga miljöer

Det är oftast i solexponerade områden
som man först kan påträffa aktiva insekter frampå vårkanten. Exempel på sådana
biotoper är öppna sandytor, helst i söderläge och med en skyddande skogskant mot
norr. I sådana miljöer är en av de tidigaste
insekterna, från Dalälven och söderut,
bibagge Apalus bimaculatus. Den vackert
gulorangea baggen har, som det latinska
namnet antyder, två mörka fläckar baktill på täckvingarna. Bibaggen har varit
(och är delvis) en sällsynthet även om den
numera inte finns med på den nationella
rödlistan. En orsak till detta är att det
vid inventeringar helt enkelt har påträffats
livskraftiga populationer av bibagge på
ett stort antal kända, men även hittills
okända, lokaler. En enkel förklaring till
detta kan vara att entomologer är vanedjur
och ”vet” att det inte är lönt att vara
ute och leta insekter då snön fortfarande
ligger kvar på marken. Därför kan bibaggen med all säkerhet räknas till en av de
arter som har varit förbisedd, d v s den
har funnits och frodats men inte noterats
eftersom ingen egentligen har letat under
rätt tid på året.
Bibaggen har en fascinerande biologi då
den är starkt knuten till solbelysta sandmarker med inte alltför grovkorning sand.
Som andra oljebaggar (Meloidae) är bibaggens larver parasiter på andra insekter och
för bibaggen är det vårystra bin som är
värddjur. Främst är det vårsidenbi Colletes
cunnicularius som utnyttjas. Detta bi är
liksom bibaggen väldigt tidig och har helt
anpassat sig till att livnära sig på pollen
från främst sälg Salix caprea som är en
av de tidigast blommande födokällor som
vi har i vårt land. För att tidsmässigt ha
genomfört sin parning och äggläggning
måste bibaggen komma upp ur sanden,
där de övervintrar som fullvuxna, redan
när de första solstrålarna börjar värma
sandytan. Detta kan vara så tidigt som i
början av mars i södra delarna av landet,
för att sedan successivt följa snösmältningen norrut. När sedan vårsidenbiet
gräver sig fram ur samma sandmiljö har
bibaggarna mer eller mindre försvunnit.
Deras ägg är däremot redan lagda och
bibaggens larver tar sig ner i vårsidenbiets
bohålor där den lever av pollen som bina

Ett solbelyst skogsbryn där det är lä, är ofta ett bra ställe om man vill studera
vårens första småkryp. Foto: Thomas Persson Vinntersten.

Bibagge Apalus bimaculatus kan man
hitta i sandiga miljöer så tidigt som i
mars. Foto: Thomas Persson Vinntersten.

Den gröna sandjägaren Cicindela campestris är
ett aktivt rovdjur som man kan se tidigt på våren.
Foto: Thomas Persson Vinntersten.

samlar, samt troligen också av biets ägg
och larver.
Andra vårystra skalbaggar är sandjägarna (Cicindelinae) som är effektiva rovdjur. Sandjägarna är en egen underfamilj
till jordlöparna (Carabidae). Den gröna
sandjägaren Cicindela campestris är vanligt
förekommande på stigar, öppna marker och
i skogsgläntor. De är med sina långa ben
snabba men tar gärna till vingarna och
flyger ett antal meter när de blir störda. I
förstoring kan man verkligen se hur skräckinjagande denna skalbagge verkligen är.
Jordlöpare är skalbaggar och som
namnet antyder marklevande. De har långa
ben och springer omkring på jakt efter
bytesdjur eller för den delen växtdelar.
Många arter jordlöpare kan hittas tidigt
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på våren då de övervintrar som fullvuxna
(imago). Vanliga övervintringsplatser är
murkna stubbar, under bark på levande
träd, i växtdelar eller helt enkelt i förnan
på marken. När solen börjar värma kan
man se stora mängder jordlöpare i de flesta
typer av miljöer. För många arter sker
övervintringen i skogsbryn medan sommarmiljön kan vara en öppen betesmark,
eller våtmark. För sådana arter sker en
migration mellan övervintringsplatsen och
sommarhabitatet.
En lite mer stillsam skalbagge är den
tidiga korniga sandsvartbaggen Opatrum
sabulosum. Den springer sakta omkring på
öppen sandmark, inte sällan på samma
lokaler som bibagge och vårsidenbi. Förutom att den väldränerade sandmarken är

en ypperlig övervintringsmiljö, livnär sig
skalbaggen av rötter och andra växtdelar
på den vegetation som finns på plats. Även
sjuprickig nyckelpiga Coccinella septempunctata övervintrar ofta i sandiga miljöer.
Den övervintrar som vuxen, ibland tillsammans i hundratal under stenar. Barn kan
tycka det är spännande att göra ”nyckelpigesjukhus”, och få uppleva hur nästan
alla ”tillfrisknar” när solen värmer.
En annan insektsordning med arter
som förekommer tidigt på året är fjärilar
(Lepidoptera). En av de tidigaste dagfjärilarna är citronfjäril Gonepteryx rhamni
som kan ses flyga runt i skogsgläntor
långt innan växterna har blivit gröna.
Som flera andra dagfjärilar övervintrar
citronfjärilen som fullvuxen vilket gör att
den är redo tidigt på våren. Även våra
vanligaste trädgårdsgäster bland fjärilarna
vinbärsfuks Polygonia c-album, nässelfjäril
Aglais urticae, påfågelöga Inachis io och
sorgmantel Nymphalis antiopa hör till de
tidigaste arterna. Dessa övervintrar vanligen i mörka utrymmen som t ex jordkällare. Det är troligt att dessa fjärilar
har utvecklat en svart vingbaksida för att
undgå att bli upptäckta i mörkret (av t ex
fladdermöss). Detta gäller även för den på
senare år allt mer utbredda videfuksen
Nymphalis xanthomelas.
Även bland halvvingarna (Heteroptera)
övervintrar flera arter som vuxna. Två
snarlika röda arter är eldlus Pyrrhocoris
apterus och riddarskinnbagge Lygaeus
equestris. Båda övervintrar i springor

Större svävfluga Bombylius major suger med sin långa sugsnabel nektar från en blåsippa. Foto: Erik Sjödin.

mellan stenar, gärna på gamla kyrkogårdar. Förutom vissa artspecifika detaljer,
så skiljer sig livsmiljön för arterna åt. När
man talar om livsmiljö för insekter, så
menar man vanligen nymfens behov. I det
här fallet lever eldlusens nymf av lindfrukter medan riddarskinnbaggens äter tulkört
Vincetoxicum hirundinacea.
Flugor (Diptera) är en väldigt stor
insektsordning med ungefär 6 000 arter
enbart i Sverige. Till de tidiga arterna hör
spyflugor i släktet Pollenia. Dessa övervintrar som fullvuxna och det är ofta denna

Foto: Torbjörn Aronsson

Foto: Roland Carlsson

Känn skillnad på riddarskinnbagge & eldlus

Riddarskinnbagge Lygaeus equestris

Eldlus Pyrrhocoris apterus

Bakkroppen täcks av vingarna

Bakkroppen sticker ut bakom vingarna

Ett par vita och en grå fläck på täckvingarna

Saknar vita och grå fläckar

Nymfen lever på tulkört Vincetoxicum hirundinacea

Nymfen lever på lind Tilia cordata
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fluga som man hittar krypandes lite slött
inomhus. Annars hittar man den ofta på
våra tidigaste vårblommor (t ex våradonis
Adonis vernalis, krokus Crocus spp. eller
vintergäck Eranthis hyemalis).
En annan flugart som förekommer
under tidig vår är större svävfluga Bombylius major. Denna ulliga fluga har en
kroppsform som påminner om en humla,
men som alla andra flugor har den endast
två vingar och dessutom mycket långa
modifierade mundelar som används för
att suga nektar från blommor med. De
är utmärkta flygare och ser ut som små
kolobrier när de elegant hovrar hit och dit
över solbelysta öppna sand- och grusmarker. Där söker de efter lämpliga värddjur
(oftast steklar) som svävflugans larver kan
leva på under sin utveckling.
Spridningen av parasitflugan Tachina
ursina får tjäna som debattinlägg i klimatfrågan. Arten rapporterades ny för
Sverige 1994, och år 2000 påträffades
den på ca 10 lokaler i Skåne. År 2010 var
parasitflugan utbredd norrut till Uppland
och 2015 gjordes ett fynd så långt norrut
som i Hudiksvall. Det är troligt att arten
parasiterar större nattfjärliar.

Bin och andra steklar

Även ordningen steklar (Hymenoptera) är
mycket stor med ungefär 8 000 arter i Sverige. Till steklarna hör bland annat gaddsteklar såsom myror, getingar, grävsteklar,
vägsteklar och bin. En tidig vårart bland

vägsteklarna är vargvägstekel Anoplius
viaticus. Som det svenska namnet antyder
fångar honorna vargspindlar (Lycosidae)
som bedövas med välriktade stick, släpas
till och dras ner i sandgången som utgör
boet. Vargvägstekelns larv äter sedan spindeln levande. Jämfört med många andra
vägsteklar är denna kraftiga art ganska
lätt att känna igen på sina lysande orange
röda bakkroppssegment som kontrasterar
mot den i övrigt svarta kroppen.
En begränsning för bin, som ju alltid
är vegetarianer, är tillgången på nektar
(som energi för de vuxna) men framför allt
pollen för larvernas utveckling så tidigt på
våren. En viktig pollenkälla i april är olika
videarter, och tidigast av alla är sälg. Det
finns många vildbiarter som specialiserat
sig på att samla videpollen till sina larver,
bland annat åssandbi Andrena ruficrus,
vårsandbi Andrena praecox, videsandbi
Andrena clarkella, sälgsandbi Andrena
vaga och vårsidenbi. Till gruppen hör
även de två sydliga arterna spetssandbi
Andrena apicata och batavsandbi Andrena
batava. Alla vårarter boar i egengrävda
hål i lättgrävd sand. De något mindre
och gråtonade hanarna kläcks först. Parningen sker sedan för olika arter antingen
direkt när honan kommer ut, i anslutning
till födokällan eller längs speciella parningsbryn, vilka många hanar tillsammans markerar ut genom att lägga ut för
honorna attraktiva doftstråk.
En smart strategi som är särskilt vanlig
bland vårarter är att låta para sig redan på
sensommaren och övervintra som vuxen.

Honan av vargvägstekel Anoplius viaticus fångar huvudsakligen vargspindlar
(Lycosidae) som används till föda åt larven. Foto: Erik Sjödin.

Så gör till exempel humledrottningarna.
Tack vare den tjocka pälsen och förmågan
att värma kroppen med ett slags ”ving
åkarbrasor”, så kan hon flyga redan tidigt
på våren. Humlor, som ju också är bin,
är halvsociala och behöver bygga upp sitt
bo under sommaren. Efter uppvaknandet
befruktar hon därför äggämnen med sperma
sparat från höstens parning. Detta resulterar i de första små arbetarna som sedan

Parasitflugan Tachina ursina är en av de arter som med ett varmare
klimat sprider sig norrut i landet. Foto: Anders Lindström.
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hjälper till med bobygget. För att äggämnen
ska utvecklas behöver drottningen pollen,
och de tidigaste humlearterna nyttjar gärna
videpollen. Så gör till exempel ljus och mörk
jordhumla (Bombus lucorum och B. terrestris) och ängshumla B. pratorum. Boet hittar
hon vanligen under mark, gärna i gamla
övergivna vintersorkgångar där de två första
äggen läggs. Sedan ruvar hon de äggen
noga och alstrar värme genom att vibrera

Blommande sälg är ofta den första pollenkällan för
nyvakna humledrottningar. Foto: Magnus Bjelkefelt.
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Några av de första spindlarna man ser på våren är vargspindlar.
Här en subadult hane i släktet Alopecosa. Foto: Kajsa Mellbrand.

lätt. När det är tillräckligt varmt i luften
utanför, flyger hon en vända för att fylla på
nektarkrukan som hon har stående direkt
invid där hon ligger. Efter detta dröjer det
någon vecka innan de första arbetarna är
igång.

Bop arasiter

En ekologiskt intressant grupp som alltid
följer de pollensamlande biarterna är bin
som är boparasiter. Dessa har istället för
att själva samla pollen utvecklat en förmåga att hysa in sina ägg i pollensamlande
bins bon och låta den egna larven äta upp
värdbiets proviant. Den tidigaste arten är
storblodbi Sphecodes albilabris som utnyttjar vårsidenbiets bo och pollenförråd. En
annan lika tidig boparasit är sälggökbiet
Nomada lathburiana, vars larv främst
utnyttjar pollen från sälgsandbi. Ofta ses
de getingfärgade hanarna patrullera (sväva
tätt över marken) där de hittat en ansamling av värdbiets bon, ofta i sydvända bryn
med lersand.
Vridvingar (Strepsiptera) är en liten
insektordning med minst sju arter i Sverige. En av dem har sälgsandbi som värd.
Hanar och honor hos vridvingar är väldigt
olika. Den vingförsedda och flygkunniga
hanen uppvaktar under sitt några timmar
korta liv de orörliga honorna. Den maskformiga, blinda honan sitter mellan biets

Sälggökbi Nomada lathburiana är en boparasit på sälgsandbi. Foto: Erik Sjödin.

bakkroppssegment. De befruktade äggen
utvecklas och kläcks sedan inuti honan.
Larven är något rörligare än mamman,
benen utnyttjas till att krypa runt mellan
värddjurets hår och möjligen kan spridning
till nya värdar ske i det här stadiet. Larven
följer i varje fall med ett honbi hem och
genomborrar hennes larv, utan att skada
värddjuret. I samband med att bilarven via
puppa förvandlas till vuxet bi, tar den nya
vridvingelarven sig igenom värddjurets hud
och sätter sig på plats för ny fortplantning.
Attackerade bin benämns ”stylopiserade”
och känns igen på den något asymmetriska
bakkroppen och på att en del av vridvinge
honan sticker fram under kanten på ett av
bakkroppssegmenten. Sådana vildbihonor
är fortplantningsodugliga.

Sp indlar

Förutom insekter finns det även ett stort
antal spindeldjur som redan tidigt på året
är aktiva. Våren är faktiskt en jättebra
tid att titta på spindlar. Dessa övervintrar oftast inte som ägg utan som juveniler eller rentav vuxna, och kan därmed
komma igång snabbt på våren. De första
spindlar man ser är ofta aktiva jägare som
t ex snabblöparspindlar, vargspindlar och
hoppspindlar, som man kan se ute så fort
snön är borta om vädret är soligt. I april
och maj kan man inte bara titta utan även
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lyssna på spindlar – i förnarika miljöer kan
man då få höra trumvargsspindel Hygrolycosa rubrofasciata spela, det låter som ett
svagt surrande nere i löven.
En grupp värd att spana efter om våren
är de stora björnspindlarna (släktet Trochosa). Dessa blir framåt sommaren mer
nattaktiva, men om våren rör de sig ute
även dagtid. Av nätvävarna kan man hålla
utkik efter den lilla ruterspindeln Araneus
sturmi som trivs i bl a enar, och den vackert
mönstrade revbensspindeln Singa hamata.

My cket att finna tidigt p å v åren

Om man vill börja studera småkryp finns
det en klar fördel med att börja med de
arter som är igång först på våren. Dels
är de inte så många att hålla reda på
som senare framåt försommaren, då ”alla”
insekter är aktiva. Vårt tips är att börja
med bin eller fjärilar, dessa båda grupper
utgör lämpliga grupper med lagom antal
arter som är aktiva under våren. Dessutom
finns det relativt lättillgänglig litteratur att
tillgå för att identifiera arterna. Förutom
att titta på enskilda arter och studera alla
spännande interaktioner mellan värddjur
och parasiter, så är den tidiga våren en
underskattad och fantastisk tid att vara
ute i naturen!

Många insekter är kortlivade, nattlevande eller på andra sätt svåra att
hitta i ute i naturen. Detta gäller i hög grad vedlevande insekter. Ett
utmärkt sätt att bekvämt och med stor behållning undersöka dessa
arter är helt enkelt att försöka kläcka fram dem hemma.

Kläck fram & studera
v edlev ande insekter

E

tt drygt tusental svenska skalbaggsarter är knutna till de
döda trädens ved och vedsvampar. Vedsteklar (Siricidae) och
barkskinnbaggar (Aradidae) är
exempel på andra insekter, som lever i
ved. Antingen äter de av veden eller svamp
Text & foto: Åke

Lindelöw

som växer på eller i ved. Några skalbaggsarter, fjärilar och flugor kan utvecklas i
den levande veden. Ett stort antal lever
som fiender genom att vara rovdjur eller
parasiter. Många arters föda är okänd,
men troligen är de saprofaga vilket betyder
att de äter rester. Gångarna som de vedlevande insekterna gjort i veden utnyttjas
av solitära bin och steklar till boplatser.
Om du lägger håven åt sidan ett slag och
funderar på hur du ska bära dig åt för att
studera den döda vedens fauna kommer
här några tips.

Börja med att hämta ved

En vacker nykläckt barrpraktbagge Dicerca moesta bredvid det kläckhål som den just lämnat.
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När som helst på året är det möjligt att
hitta spår av insekter som utvecklas i döda
träd och buskar. Ibland har hackspettar
avslöjat att det finns något i veden, ofta
larver av någon insekt. Andra tecken på
liv i veden är kläckhål. Det är utgångshål
som de nykläckta insekterna har gjort.
Kläckhål, larvgångar och andra spår under
bark och i ved är ofta arttypiska. Ibland
är de lätta att känna igen och i andra fall
får man gissa. Svaret på om gissningen är
rätt får man den dagen en nykläckt bagge
hittas i kläckkammaren.
Vedstycken, med eller utan bark, ibland

Kläck fram & studera vedlevande insekter

med fruktkroppar av svampar kan med
fördel tas med hem. Under vår och försommar kan materialet omgående placeras i
kläckkammare. Om insamling skett under
sensommar och höst är det säkrast att
först lagra materialet utomhus så att larv
erna får utsättas för låga temperaturer så
de får en period med vintervila. Ofta räcker det med
att veden får ligga utomhus
till strax efter nyår för att
sedan stegvis slussas in i
värmen. Detta är särskilt
viktigt om det är mycket
kallt ute eftersom alltför stora
temperaturväxlingar kan orsaka
skada på djuren som ligger i dvala inne i
veden. Det brukar räcka med några dagar
i farstun innan veden så kan tas in i rumsvärme och placeras i en kläckkammare.
Några veckor senare kommer de första
insekterna ut i ljuset och du får en försmak
av sommaren. Skalbaggar som övervintrar
i fullbildat stadium kan komma ut redan
efter någon vecka. På samma sätt som om
man är ute och samlar eller skådar insekter
i fält är det för vetenskapen viktigt att
man märker upp veden (insamlingsdatum,
plats, trädslag) vid insamlingstillfället.
Denna information ska sedan stå på etiketten tillsammans med de djur som kläckts
och som man monterat.

Kläckkammare

Till kläckkammare kan man använda
miniväxthus, mjölkförpackningar och
olika burkar av plast. En annan variant
på kläckkammare är en pappburk som
behandlats invändigt med paraffin för att
behålla fukten och som förses med glasrör i sidan. Många insekter
som kläcks ur ved brukar
lockas till ljus och brukar
då uppenbara sig i röret.
Själv tycker jag det är
roligt att kläcka insekter
i ett miniväxthus (finns att
köpa hos olika trägårdshandlare).
Varje dag spanar man och till slut
sitter baggen där på veden och ofta ser
man utgångshålet i närheten. En fördel
med detta förfaringssätt är att insekterna
inte kommer i kontakt med varandra och
kan skadas. Framförallt är en del långhorningar mycket aggressiva och om de
hamnar för nära varandra, exempelvis i
glasröret på pappburken, är risken stor att
de biter av ben och antenner på varandra.
Om man vid insamlingstillfället eller
senare har preparerat fram larver ur veden
kan de också kläckas hemma. Det gör man
genom att de placeras i hylsor som man
enkelt tillverkar av mjukt papper. Hushållspapper fungerar utmärkt. Linda papperet runt en penna och droppa lite vatten

Ett miniväxthus (längst till vänster) fungerar mycket bra som kläckkammare.
Annars funkar också en pappburk med lock och ett litet "kläckhålsrör".
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på så får du en cylinder. Jag har många
gånger kläckt olika långhorningar genom
att stoppa ned prepupala (förpuppningsfärdiga) larver i sådana hylsor som jag
därefter stoppat in i ett storleksanpassat
provrör, fuktat med några droppar vatten
och förslutit med en papperspropp. Särskilt
långhorningar i underfamiljen Laminae är
tacksamma att kläcka på detta sätt då
dessa larver är robusta och inte så känsliga
mot en förändrad omgivning. När man
lyfter på proppen och tjuvtittar ska man
ge akt på om larven har förpuppat sig.
Därefter tar det bara någon vecka innan
de första tecknen på kläckning syns. Första
tecknet är att ögonen mörknar och sedan
tar det bara något dygn tills skalbaggen
är kläckt. Det är dock viktigt att de får
stanna inne i hylsan några dagar för att
deras kitin ska härda. Likaså om man
finner puppor eller nykläckta individer i
veden så är det oftast säkrast att ta dem
med hem i samma vedbit som de hittats i.
Larver som inte förpuppar sig inom några
veckor kan försiktigt flyttas till ett annat
vedstycke. Vissa arter håller tillgodo med
en kålrot.

J ämn fuktnivå

Att kläcka halvknäppare (Eucnemidae)
är mycket lätt. När larverna, som ofta
påträffas i vitrötad ved, är prepupala viker
de sig som en vinkelhake. När man har
preparerat fram dem ur veden läggs de
i lättfuktat hushållspapper i en plåtask.
Papperet läggs i flera lager och fukten får
det att skrynkla sig och bilda perfekta
puppkammare. Ett litet och behändigt
utrymme som kan rymma många individer och enkelt kan inspekteras dagligen.
I vissa fall krävs jämn fukt i veden eller
barken för att få larverna att trivas och
ändå inte drabbas av mögel. Då brukar
jag bädda ned veden/barken i vitmossa
(Sphagnum), som har en fantastisk antiseptisk förmåga. Trots hög fuktighet under
flera månader så möglar inte materialet.
Larver av knäppare (Elateridae) är
huvudsakligen rovdjur och måste födas
upp och det är lite pyssel med att få tag
i mat i form av levande insektslarver. En
lämplig föda för knäpparlarver är larver
av barrträdslöpare Rhagium inquisitor som
brukar vara lätta att hitta under barken på
nydöda tallar och granar. Föd upp knäpparlarverna med små långhorningslarver,
de större har kraftiga käkar att försvara
sig med.

Kläck fram & studera vedlevande insekter

När de första baggarna kläckts kan det
vara dags att analysera veden. Sönderdela den försiktigt och sök efter larver och
puppor, som kan konserveras samtidigt
och man lär sig hur spåren ser ut. Finns
boken Insektsgnag i bark och ved av Bengt
Ehnström, allmänt kallad ”gnagboken”,
till hands kan man passa på att läsa om
arten – ett bättre sätt att lära sig artens
levnadssätt kan jag inte tänka mig.
Ett alternativt sätt att se vilka djur
som finns inne i veden är att ”näta” in
delar av ved, död eller levande utomhus
och på så sätt fånga upp det som kläcks.
Den stora fördelen med den här metoden
är ju att man får mycket mer information
om veden, det vill säga biotopen. Fast å
andra sidan kan det hända en massa saker
med grejerna eftersom de måste sitta fast
på veden under relativt lång tid. Vilda
djur, nyfikna människor, väder och vind
etcetera kan sabotera arrangemanget och
man har då lagt ner tid och engagemang
i ”onödan”. Glöm inte heller möjligheten
att lysa efter insekter under ljumma sommarnätter. Om detta görs vid rätt tid kan
man häpna över den mångfald arter som
sitter framme på den annars till synes
livlösa vedytan.

Korthornad vedstekel Tremex fuscicornis. Lägg märke till kläckhålen ur vilka de fullbildade
insekterna tagit sig ut från förpuppningsplatsen inne i veden.

Långa utvecklingstider

Många vedlevande insekter har lång
utvecklingstid, ibland flera år och det kan
löna sig att ha lite tålamod. Om inget
händer första året brukar jag lägga ut
veden för ”övervintring”. På detta sätt har
jag flyttat ved in och ut i mer än fem år.
T ex barrpraktbaggen Dicerca moesta tog
tid på sig och kläcktes först efter tre år i
min vård. Just praktbaggar som lever inne
i död ved kan ta lång tid på sig innan de
utvecklas till fullvuxna skalbaggar. Det
finns ett berömt exempel – ett exemplar
av den nordamerikanska, mycket vackra,
praktbaggen Buprestis aurolenta kläcktes
efter mer än 50 år som larv inne i veden på
ett bord! Även den i södra Sverige relativt
vanliga husbocken Hylotrupes bajulus kan
ibland leva som larv i mer än 10 år innan
den kläcks.

Studera arters samsp el

Med lite tålamod kan du genom att koppla
ihop spåren du såg i veden, under barken
eller i andra material som t ex fruktkroppar av vedsvampar, med de insekter som
kläckts och lära dig mycket om artens biologi. Du kan bidra till att öka kunskapen

Bitar av skadad och åldrad sälg, lämpliga
att ta in och kläcka fram något ur.

Larver av barrträdlöpare Rhagium inquisitor
hittas under barken på nydöda granar och
tallar, och kan användas för att föda upp larver
av knäppare. Foto: Magnus BJelkefelt.

om arters utvecklingsbiologi och uppleva
många spännande överraskningar. Ta
alltid tillvara andra insekter som kläcks,
t ex parasitsteklar, parasitflugor och rovdjur. Just det faktum att du kan binda
t ex en parasitstekel till en viss vedlevande
värdinsekt gör fyndet mycket mer värdefullt än om det bara håvats ute i det fria.
Du kommer att kläcka många insekter
långt innan de normalt hade kommit fram
i det fria och du kommer ibland att få
många exemplar. Skänk bort dubbletter
som uppmuntran till andra samlare att
också försöka sig på denna spännande del

av entomologin. Var alltid varsam med
naturen när du samlar ved för kläckning.
I min ryggsäck har jag en liten hopfällbar
grensåg, kniv, liten yxa samt en tejprulle,
burkar, plastpåsar och rör, GPS, penna
och anteckningsbok där jag kan beskriva
omständigheterna kring fyndet av ved
bitarna som jag tar med hem.
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Åke Lindelöw är Sveriges enda fältentomolog
och anställd vid institutionen för ekologi på
Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Hans
specialintresse är vedlevande skalbaggar med
stort fokus på barkborrar.

Kläck fram & studera vedlevande insekter

Lockespindlar är en djurgrupp som många känner till men få vet så mycket om.
De är spridda över hela världen utom Antarktis. I världen finns det cirka
6 000-7 000 beskrivna arter, men det egentliga artantalet uppskattas till
åtminstone 10 000. I Sverige finns bara 21 arter vilket gör gruppen lättöverskådlig.

Lockesp indlar

E

Med sina långa ben och äggformade kropp är hornlocke Phalangium opilio en lämplig representant för ordningen lockespindlar (Opiliones).

tt av de vanligaste missförstånockså sex eller åtta (oftast åtta) ögon medan
den om lockespindlar är att de är
lockespindlar endast har två ögon placerade
spindlar. Det är de inte, trots sitt
på en liten upphöjning. Det man dock oftast
namn – lockespindlarna tillhör
förknippar med lockespindlar är att de har
en helt egen ordning (Opiliones) väldigt långa och smala ben. Därför kallas
inom klassen spindeldjur. Faktum är att de ofta för ”långben”, en benämning som är
lockespindlarna är närmare
smått förvirrande eftersom den
släkt med skorpioner än med
Text: Kajsa Mellbrand
används även för harkrankar
Foto: Monika Sunhede
(som tillhör ordningen tvåde egentliga spindlarna. Men
vingar). Men man ska inte
vilka är då skillnaderna?
Utseendemässigt är de egentliga spind- bara titta på benen för att känna igen en
larnas kropp tydligt tvådelad med en fram- lockespindel. Dels finns det kortbenta lockkropp och en bakkropp. Hos lockespindespindlar, dels finns det egentliga spindlar
larna är kroppsdelarna sammansmälta
med lika långa smala ben (särskilt familjen
till en enda liten rund kropp. Spindlar har
Pholcidae, dallerspindlar).
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Lockespindlar

Mer än långa ben

Men visst är många lockespindlar långbenta – eller som den engelske spindelforskaren Thomas Savory uttryckte det:
”the study of Harvestmen is the study of
legs”(harvestman är lockespindel på engelska).
De långa benen är också det som troligen gett lockespindlarna deras vetenskapliga namn, Opiliones. Opilio betyder
fåraherde, och i Europa förr i tiden förekom
det att fåraherdar gick på styltor för att få
bättre överblick över hjordarna. Den första
namngivna lockespindeln, Phalangium
opilio, fick sitt namn av Linné 1758 och

namnet betyder ungefär ”herdespindel”.
Benlängden hos lockarna varierar
mycket, från kortbenta arter i familjen
Trogulidae där benen inte är längre än
kroppslängden, till arter i släktet Leiobonum
i familjen Phalangioidae där benlängden hos
hanarna kan vara tio gånger kroppslängden.
Men hos alla lockespindlar är det första
benparet kortast och det andra benparet
längst. Det långa andra benparet används
som ett känsel- och sinnesorgan, ungefär
som antennerna hos insekter.
Lockespindlarna saknar silkeskörtlar,
spinnvårtor och giftkörtlar vilket alla
spindlar har (med undantag för en familj
som saknar giftkörtlar). De kan alltså inte
göra nät och fångar inte sina byten med
hjälp av gift. De är heller inte så renodlade
rovdjur som spindlarna, utan mer allätare.
Kunskapen om exakt vad lockespindlar äter
och i vilken omfattning de jagar är fortfarande bristfällig, men menyn är bred och
omfattar små bytesdjur, döda djur, svamp,
fågelspillning, sötsaker som frukt m m.
Lockespindlarna har i sin tur många
naturliga fiender och äts av allt från rovinsekter och spindlar till grod- och kräldjur,
av fåglar och även av däggdjur som igelkottar och näbbmöss. Lockespindlarna har
därför utvecklat en rad olika försvarsmekanismer. Många lockespindlar smakar
illa – de har stinkkörtlar som producerar en
illaluktande och illasmakande vätska. De
är ofta utseendemässigt välkamouflerade,
och många spelar döda om de känner sig
hotade. Lockespindlar kan också tappa

En lockespindel med kortare ben,
igelkottslocke Lacinius horridus.

Att ömsa skinn kan vara en trasslig historia om
man är en lockespindel. Foto: Kajsa Mellbrand.

eller släppa ifrån sig ben i försvarssyfte
eller om de fastnat. Benen är ofta det ett
rovdjur lättast får tag i, och de bryts lätt
av i den näst innersta leden nära kroppen
varpå locken kan komma undan med livet
i behåll men ett eller ett par ben fattigare.
Till skillnad från t ex spindlar kan
lockespindlar inte regenerera (återbilda)
förlorade ben, det är därför väldigt vanligt
att man ser lockespindlar med färre än
åtta ben.

det finns en övervikt av hanar i populationen kan hos vissa arter hanen vakta honan
en tid efter parningen för att förhindra att
hon parar sig med andra hanar. Äggen
läggs i jorden eller under mossa (honan har
ett långt äggläggningsrör för ändamålet).
Honan kan hinna med flera kullar innan
hon till sist dör när vinterkylan infinner
sig. Hos svenska arter förekommer ingen
direkt omvårdnad av varken ägg eller
ungar, men äggen kan skyddas med ett
slemmigt sekret eller med sekret från
stinkkörtlarna. Det sistnämnda fungerar
både avskräckande på rovdjur och mot
svampangrepp då sekretet är antibiotiskt.

Ettårig liv scy kel

De svenska lockespindlarnas livscykel är
typiskt ettårig. Ägg läggs på hösten och
kläcks på våren. Ungarna genomgår sju
hudömsningar innan de blir könsmogna på
hög- eller sensommaren. Lockespindlarna
parar sig ofta upprepade gånger, och om

Triv s i fuktiga miljöer

Lockespindlarna är uttorkningskänsliga,
och hittas därför främst i fuktigare miljö
er. Bra ställen att leta på är i förna på
marken, under lavar och mossa, under
stockar och stenar, i tät markvegetation
och på trädstammar (och väggar) med små
utrymmen där lockespindeln kan krypa in.
Lövskog är en artrik miljö med avseende på
just lockespindlar, men i de flesta miljöer
på land där man hittar andra småkryp
hittar man också lockespindlar. Man ska
heller inte underskatta miljöerna runt våra
bostäder och i våra trädgårdar.
Då många av våra arter blir adulta
först under senare halvan av sommaren
är denna period samt hösten en bra tid
att leta lockespindlar. 
På Artdatabankens hemsida finns katalog och
artlista för svenska lockespindlar:
www.artportalen.se/Occurrence/
TaxonOccurrence/16/3000225

Den vackra rödlocke Leiobunum rotundum med sina extremt långa ben.
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www.artdatabanken.se/verksamhet-och-uppdrag/
arter-kunskapsinsamling/namn-slaektskap/
aktuella-svenska-namnlistor/

När ljuset bryts genom en tunn insektsvinge uppstår ett färgfenomen som
gör att till synes färglösa vingar glittrar i alla regnbågens färger. Christer
Hansson och Ekaterina Shevtsova vid Lunds universitet upptäckte detta
fenomen hos bl a finglanssteklar.

Vingar med färger

Vinginterferensfärger i transparenta insektsvingar blir synliga om de betraktas mot en mörk bakgrund. De förekommer i vingar som har ett mycket tunt
membran, det vill säga huvudsakligen hos mycket små insekter. Här en hane av finglansstekeln Achrysocharoides latreilleii med en kroppslängd av 1,7 mm.

E

n del vingade insekter, t ex fjärilar,
de gamla grekerna uppmärksammade dem.
har vingar med tydliga mönster
Insekter som har genomskinliga och glassom kan vara mycket färggranna
klara vingar kan ibland ha pigmentteckoch distinkta. Sådana vingar
ningar så att det bildas bruna eller svarta
fungerar ofta som ”annonstavlor” mönster i vingarna, men de flesta insekter
för signaler inom arten, eller mellan olika
med transparenta vingar saknar sådana
arter. Om mönstren är
mönster och deras vingar
diskreta fungerar de
Text & foto: Christer Hansson
har tills för några år
sannolikt som kamousedan betraktats som
flage så att insekterna undgår upptäckt
enbart genomskinliga och färglösa.
från rovdjur och för att undvika annan
Under ett doktorandarbete upptäckte
oönskad uppmärksamhet. Eftersom dessa
min dåvarande doktorand Ekaterina
mönster är så påtagliga för mänskliga ögon
Shevtsova att de insekter hon arbetade
har de varit kända i tusentals år och redan
med, en grupp så kallade finglanssteklar
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(familjen Eulophidae), hade vingar som
skimrade i alla regnbågens färger om de
betraktades mot en mörk bakgrund. Vid
närmare undersökning upptäckte hon också
variationer i dessa färgsprakande mönster,
och att de dessutom kunde vara mer eller
mindre konstanta inom arten, men variera
mellan olika arter. Insekterna som ingick i
projektet var mycket små, mellan en och
två millimeter i kroppslängd, och storleken
på insekten, och därmed vingarna, visade
sig vara en viktig faktor för uppkomsten
av dessa mönster som döptes till ving
interferensmönster. Vidare efterforskningar

visade att sådana mönster förekommer
i vingarna hos små arter inom de flesta
stekelgrupper. Dessutom förekommer de
hos små arter inom andra insektgrupper
med vingade arter, till exempel myggor
och flugor.

Ett ljusbry tningsfenomen

Anledningen till att dessa färger uppkommer är ett ljusbrytningsfenomen. Ljusstrålar som träffar en genomskinlig insektsvinge kan antingen passera rakt igenom
vingen och dessa strålar har ingen effekt
på uppkomsten av interferensfärger. Det
har däremot de ljusstrålar som reflekteras,
antingen mot den övre, eller den undre
ytan i membranet i vingen. Dessa reflekterade ljusstrålar består av ljusvågor som
om de har samma frekvens och samma
fas förstärker varandra och ger upphov till
den färg, som kallas interferensfärg, vars
våglängd har förstärkts. Våglängden på
de reflekterade och förstärkta ljusstrålarna
är beroende av tjockleken på membranet,
och att vingar skimrar i olika färger är
helt enkelt en effekt av att membranet
varierar i tjocklek och de olika färgerna
visar vingens topografi.
Genom att jämföra den uppkomna interferensfärgen mot en referensfärgskala kan
man bedöma exakt hur tjockt membranet
är. Insektsvingar uppvisar interferensfärger
i tjockleksintervallet 100 till 1 000 nano
meter på membranet, men färgerna blir
allt svagare ju tjockare membranet är,
för att sedan upphöra helt. Insektsvingar
med ett membran som är tjockare än 1 000
nanometer uppvisar således inga inter
ferensfärger, och mycket tunna vingar, det
vill säga vingar hos mycket små insekter,
har de tydligaste interferensfärgerna.
Vingarna hos den stekelgrupp där interferensfärgerna och mönstren upptäcktes,
finglanssteklarna, har vingar som nästan
helt saknar ribbor, de finns endast längs
framkanten på fram- respektive bakvinge.
Rent strukturellt kan man kanske förvänta
sig att membranet är som tjockast vid
vingbasen och längs framkanten på vingen
– där det finns en ribba – och att det förtunnas gradvis ut mot ytter- och bakkant.
Den gradvisa förtunningen visas som en
gradient av färger. Så är det hos många
arter, men hos en del arter ser färgmönstret
annorlunda ut, och färgmönstret motsvarar
då inte en gradient mot en allt tunnare
vingytterkant. En del arter har mer eller
mindre enfärgade vingar, det vill säga med

Inom en del grupper med närstående och mycket snarlika arter förekommer artspecifika
vinginterferensmönster som hjälper till vid identifikationen. Här fyra arter som hör till samma
artgrupp inom finglansstekelsläktet Omphale. Kroppslängd 1,5–2 mm. Foto: Ekaterina Shevtsova.

ett jämntjockt membran, medan andra
uppvisar tydliga och oregelbundna mönster
med fläckar. Anledningen till att en del
vingmönster avviker från det förväntade
kan vara strukturella, aerodynamiska, eller
att mönstret i vingen utvecklats för kommunikation. Vinginterferensmönster är ett
så pass nyupptäckt fenomen att väldigt
lite har undersökts och anledningar till
variationer i interferensmönstren är något
vi i nuläget endast kan spekulera om.

Ett ny tt karaktärssy stem

Även om data från DNA används i växande omfattning inom alfataxonomin,
det vill säga klassificeringen på artnivå,
definieras det övervägande antalet insektsarter genom sin morfologi. Vinginter
ferensmönster är en ny och ganska oprövad
morfologisk karaktär, men har redan visat
sig vara användbar för att särskilja närstående och mycket snarlika arter. De har
bland annat använts för att särskilja arter
inom ett släkte finglanssteklar, Omphale,
som är små steklar med en kroppslängd
på mellan en och två millimeter. I släktet
finns till exempel en artgrupp som definieras genom andra morfologiska karaktärer
än vingmönster, men arterna som ingår i
gruppen är svåra att skilja åt. Varje art har
emellertid ett unikt vinginterferensmönster, och med hjälp av dessa har arterna
blivit lättare att identifiera.
Ett annat potentiellt användnings
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Interferensfärger uppkommer när ljusstrålar
reflekteras i ett mycket tunt membran, antingen
mot den övre eller den undre ytan på membranet.
De reflekterade ljusstrålarna består av ljusvågor
som, om de har samma frekvens och samma fas,
förstärker varandra och ger upphov till den färg vars
våglängd har förstärkts.

område för artspecifika interferensmönster
är när hanen och honan av samma art ser
mycket olika ut, så kallad könsdimorfism,
och därför är svåra att associera. I sådana
fall kan interferensmönstren användas för
att påvisa vilken hona respektive hane som
tillhör samma art.

Hane & hona har olika
interferensmönster

Vissa grupper av finglanssteklar uppvisar
en utpräglad könsdimorfism i sina ving
interferensmönster. Denna företeelse verkar
vara ganska ovanlig, men inom släktet
Achrysocharoides förekommer det, dock
inte hos alla arter. Arterna, som är små –

Vinginterferensmönster kan variera mellan arter: från vänster till höger finglanssteklarna Chrysocharis liriomyzae med vingar som blir
successivt tunnare ut mot kanten; Omphale semiglobosa med vingar som har ett mer eller mindre jämntjockt membran; Neochrysocharis
formosa med tydliga fläckar i vingarna, som möjligen används för signalering. Steklarnas kroppslängd 1,5–2 mm.

Inom finglansstekelsläktet Achrysocharoides har arter
som lever allopatriskt (åtskilda från andra arter i
samma släkte) samma vinginterferensmönster hos
båda könen. A. cilla, hanen överst och honan nederst.

mellan en och två millimeter i kroppslängd
– utvecklas som parasitoider på larver av
guldmalar (släktet Phyllonorycter inom
familjen Gracillariidae). Guldmallarverna
lever och utvecklas inuti bladen på olika
örter, buskar eller träd, och genom sitt
ätande bildar de gångar i bladen. Steklarna
letar efter dessa gångar så att honorna
kan lägga sina ägg i larverna (när stekel
larverna kläcks ur äggen kommer de att
äta upp fjärilslarven). Stekelhonorna
är mycket specifika i sina värdsök och
varje art letar efter larver på en eller ett
fåtal närbesläktade växtarter. De flesta
stekelarter är ensamma på ”sin” växt och
steklarna möter därför inte individer av
närstående arter. Dessa arter sägs vara
allopatriska och deras interferensmönster
är identiska mellan könen.
Men – och det är nu det blir intressant
– det finns växter som hyser flera arter av
dessa steklar, som dessutom förekommer

Hos arter som är sympatriska (förekommer samtidigt i tid och rum och därför har stor chans att
mötas) uppvisar vinginterferensmönstren tydlig könsdimorfism. Hane av arten Achrysocharoides
butus överst till vänster och A. latreilleii överst till höger, som båda förekommer på ek. Honor av
båda arterna underst, vilkas interferensfärger är identiska. Vingmönstret fungerar möjligen som
igenkänningssignal för honorna. Foto: Ekaterina Shevtsova.

under samma tid på året, och individerna
av de olika stekelarterna har därför stor
chans att stöta på varandra. Man kallar
sådana arter sympatriska. Hos dessa
sympatriska arter inom släktet Achrysocharoides har hanarna artspecifika interferensmönster medan honornas mönster
ser annorlunda ut och dessutom är mer
eller mindre identiska mellan arterna. Inom
djurvärlden fungerar artspecifika signaler,
till exempel vingmönster, ofta som igenkänningssignal inom arten. I miljöer där
närstående arter möts är det viktigt att
honan har möjlighet att känna igen hanar
av sin egen art, och vinginterferensmönster
kan vara en sådan möjlighet att signalera
artgemenskap. Utan experimentella data
från laboratorium, eller observationer i
naturen (dessa små insekter är svåra att
hitta och att observera), har det inte gått
att belägga denna hypotes.
I likhet med andra morfologiska
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karaktärer är vinginterferensmönster inte
universellt användbara för till exempel
artidentifiering. Många arter inom och
mellan olika släkten har mer eller mindre
identiska, eller svårtolkade mönster. Men
eftersom så pass lite är känt om denna
relativt nyupptäckta karaktär kan det
trots allt löna sig att inkludera vinginterferensmönster i till exempel morfologiska analyser eller i beteendevetenskapliga studier. Vinginterferensmönster
förekommer i alla insektsvingar som är
tillräckligt tunna, och sådana finns inom
många insektsgrupper, inte enbart inom
finglanssteklarna. Det potentiella användningsområdet för vinginterferensmönster
är således mycket stort, men är till stora
delar ännu outforskat.
Christer Hansson är intendent för de entomologiska samlingarna på Biologiska museet, Lunds
Universitet.

Söker man efter insekter eller andra smådjur på nätet så upptäcker man snart att vi är
riktigt bortskämda med högupplösta bilder med perfekt skärpa, från minsta borst till
tarser och antenner. Tekniken som gör dessa bilder möjliga heter focus-stacking.

Stackingfoto – skärp a
in i minsta detalj

A

Mullvadsloppa Hystrichopsylla orientalis.

tt ta makrobilder i den kva- Jag beskriver här två metoder som jag
litet som vi idag vant oss vid själv ägnat mig åt, den ena budget, den
var helt otänkbart för bara
andra aningen dyrare.
ett tiotal år sedan, vilket blir
tydligt när man plockar fram
Komp aktkamera & stereolupp
lite äldre böcker. Utvecklingen har förstås Sysslar man med små insekter har man
gjorts möjlig genom bättre och billigare
antagligen en stereolupp/preparermikrokameror, men även tack
skop. Rent teoretiskt går
Text& foto: Christoffer Fägerström
vare speciell programdet alldeles utmärkt att
fotografera genom det
vara som underlättar
bildbehandlingen. Det största problemet
med en kompaktkamera, d v s en kamera
när man fotar med makroobjektiv är att
med ett ganska litet objektiv. Om det
skärpedjupet är väldigt litet. Tricket heter
fungerar eller inte beror till stor grad på
focus-stacking, eller skikt-fotografering om
om kamera och lupp är kompatibla med
man så vill. I dagligt tal kallar vi sådana
varandra.
För att komma så nära med kamerans
bilder för stackade.
Så hur går det då till? Det fina är
objektiv som möjligt, börja med att plocka
att de flesta med lite påhittighet kan ta loss eller vik ned luppens gummimussstackade bilder med relativt enkla medel. lor (om sådana finns). Slå på kameran
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och se hur bilden från luppen avbildas
i kameran. I början kommer du antagligen att se en liten ljus prick, men genom
föra kameran närmare eller längre ifrån
okularöppningen, och genom att zooma
in/ut med kamera/lupp, så kan du nog
få pricken att fylla upp en större del av
kamerabilden. I så fall verkar lupp och
kamera vara kompatibla, och du kan börja
fundera på hur kameran kan fästas vid
luppen.
Ett sätt är att sätta kameran på ett
stativ. Det finns många små flexibla stativ
som kan fästas på luppen och som inte
är i vägen när man arbetar. Nackdelen
är då att man för varje fototillfälle måste
räta upp kameran i linje med okularet, så
om man istället har möjlighet att fixa en
hållare att trä över luppens okular är det

Stackingfoto – skärpa in i minsta detalj

att föredra. Själv byggde jag min första
hållare av röret från en använd silikontub,
och i dagens förpackningshysteri ska det
nog inte vara svårt att hitta något som
har samma diameter som luppens okular.
Gillar man inte gör-det-själv-metoderna
kan man leta efter utrustning för digi
scoping (att fota genom tubkikare, som
är samma teknik) hos foto- och kikarhandlare.
Sedan är det bara att köra igång.
Kameran måste ställas in på manuell
fokusering och ljusmätning. Läs noga
igenom kamerans manual för vitbalans,
då det inte är säkert att kameran automatiskt hanterar färgerna korrekt. Har du
ingen fjärrutlösare kan du ställa kameran
på några sekunders självutlösare.
Placera djuret i en svag lutning mot
det okular du tänker ta bilden genom, och
placera ett diffuseringsrör över (se stycket
om belysning). Justera ljuset och ställ in
fokus på djurets ryggsida. Placera kameran över okularet och ta ett par testbilder
för att hitta rätt slutartid och bländare,
så att bilden blir bra exponerad. När du
är nöjd, ta en bild, vrid något på luppens skärperatt så att skärpan förflyttas

nedåt på djuret och ta nästa bild. Justera
skärpan igen, ta en ny bild … o s v tills du
arbetat dig ned till den nedersta punkten
på djuret. Antalet bilder är valfritt, men
hamnar du mellan 10 och 20 bilder per
djur brukar resultatet bli utmärkt.

Makroobejktiv & koordinatbord

När Canon släppte sitt makroobjektiv
MP-E 65 var det många makrofotografer
som utan att tveka skaffade sig det. Det
främsta skälet är att det är ett smidigt
zoomobjektiv som ger 1–5 gångers förstoring, vilket är helt unikt. Att komma över
1× var något man tidigare endast kunnat
åstadkomma med mellanringar, bälgar
eller specialobjektiv som man inte hittar
i handeln. Många av de bästa bilderna på
nätet är tagna med detta objektiv, men
är inte alls något tvång om man ska ta
stackade bilder. Ett vanligt 1× makroobjektiv, alternativt med mellanringar,
kommer också att ge väldigt bra resultat.
Vad gäller fokusering gäller samma
princip som jag beskrivit ovan: kameran
ska inte justera fokus utan skärpan ställs
in genom att man antingen flyttar kame-

Kamera fäst på stereolupp, två ljuskällor riktade från var sitt håll snett från ovan
och en diffusor runt fotoobjektet. Fjärrutlösare till kameran är också bra att ha.
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ran eller djuret du fotar. Det är väldigt
små förflyttningar vi talar om, och det
krävs någon slags hållare som kan utföra
dessa. Många med mig använder ett litet
koordinatbord för manuell justering, men
det finns även hållare avsedda för makro
foto (en s k macro rail) och även helautomatiserade system såsom StackShot.
Det kan vara enklare att placera
kameran i horisontell riktning, men ett
vertikalt system gör det mycket enklare
att arbeta med objektet och diffuseringsrör m m.
När all utrustning är på plats och det
är dags att ta de första bilderna, är det
även här helmanuell kamera som gäller.
I övrigt är det samma principer som
beskrivits ovan, ta en bild, flytta objektet/kameran, ta nästa bild o s v. Eftersom
skärpedjupet sannolikt är kortare med
denna utrustning så blir också antalet
bilder fler, 50–100 bilder är fullt normalt.

Bely sning

Oavsett hur du tar dina bilder så är belysningen helt avgörande för hur bra bilden
blir. Med dåligt ljus spelar det ingen roll
hur dyr utrustning du använder, slutresul-

Exempel på uppställning av fotoutrustning med
makroobjektiv och koordinatbord.

Stackingfoto – skärpa in i minsta detalj

Frossörtbladbagge Phyllobrotica
quadrimaculata. Foto taget genom
stereolupp. Stack med 10 bilder.

Halsvivel Apoderus coryli fotograferad med makroobjektiv. Stack med 58 bilder: den första bilden till vänster med
fokus på översta delen av djuret, och den sista bilden i mitten med fokus på nedersta delen. Två ljuskällor snett
ovan från höger och vänster sida på 4 cm avstånd från diffusorn, vilket ger ett mjukt ljus. Slutresultat till höger.

tatet blir ändå dåligt. Riktar du belysningen direkt mot objektet så kommer ljuset att
slå alldeles för hårt på vissa partier, och
därför måste du sprida (diffusera) ljuset.
Enklast sker det med en plastkopp (diffusor) som placeras runt djuret, och så
sätter du belysningen mot detta. Ju längre
avstånd mellan objekt och belysning, desto
mjukare ljus får du, och små detaljer på
djuret kommer fram.
Diffusorn tillverkar du av plastförpackningar, plastmuggar eller dylikt. Prova dig
fram, så kommer du se att ljuset sprids på
olika sätt; form och tjocklek på diffusorn
ger olika resultat. Diffusorn bör placeras
så nära objektet som möjligt, så det kan
vara bra att ha flera diffusorer av olika

storlek och form. En koniskt formad tratt
med det smalaste partiet upptill kan vara
att föredra, för att styra ljuset till djurets
ovansida, och öppningen i toppen bör vara
så liten som möjligt.
Optimalt är att använda blixt, som
kommer att ge dig möjlighet till mindre
bländare och kortare exponeringstider.
Ett enklare och betydligt billigare alternativ är vanliga lampor. Detta kommer att
resultera i längre slutartider, men eftersom
både objekt och kamera ska vara fast
fixerade så är det ändå hanterbart. LEDbelysning på svanhals (typ Ikea Jansjö)
är fantastiskt enkla att använda, och de
flesta av mina bilder har jag tagit med
dessa. Jag brukar inte rekommendera

Grunderna i CombineZP
Öppna programmet och välj New. Markera samtliga bilder i din stack, och välj Öppna. I rutan
intill New hittar du alla programmets stackingmetoder, men vi ska bara använda oss av två
av dem.
Börja med Align and Balance Used Frames, och
klicka Go. Det som nu händer är att bilderna
justeras i sid- och höjdled så att alla bilder är
identiskt placerade, och beroende på antalet
bilder kan det ta lite tid.
När det är färdigt väljer du Do Stack och klickar Go. Nu jämförs bilderna med varandra och
endast de skarpaste detaljerna kommer att
ligga till grund för slutresultatet. När allt är klart
klickar du Save för att spara den sammanlagda
bilden.
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ringblixt/-belysning eftersom det kan ge
onaturliga reflektioner och skuggor. Med
två ljuskällor, blixt eller lampor, från
motsatta sidor, kommer din bild att få
en bättre tredimensionell känsla.

Sammanfoga ”stacken”

När du sedan har din ”stack” med bilder,
behöver du någon slags programvara för
att sammanfoga dem till en enda helskarp
bild. Söker man på nätet efter information kring focus-stacking är det oftast tre
programvaror som nämns: CombineZP,
Helicon Focus och Zerene Stacker. Själv
har jag bara använt det förstnämnda,
bland annat för att det är ett gratisprogram. Men det är också ett väldigt bra
program, så bra att man resultatmässigt
oftast inte kan se någon skillnad om man
jämför med Helicon och Zerene, som båda
har en prislapp. Combine är möjligen inte
lika användarvänligt som sina två konkurrenter, och är man dessutom intresserad
av avancerad bildbehandling bör man nog
skaffa sig något av de andra två programmen. Trots Combines lite komplicerade
upplägg är det bara några få moment som
krävs för att köra en stack.
Här har du nu fått grunderna i vad
focus-stacking handlar om, och nu återstår bara att ge sig i kast med metoden,
för att ta stackade bilder behöver inte
vara svårt.
Christoffer Fägerström är samlingsansvarig för
Coleoptera vid Biologiska museet i Lund.

Stackingfoto – skärpa in i minsta detalj
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Under fyra år av min barndom (1973–1977) hade jag förmånen att
växa upp i Botswana i södra Afrika, då mina föräldrar arbetade
som biståndsarbetare för svenska Sida. Dessa fyra år bidrog till
ett livslångt intresse för södra Afrikas djur och natur, och bidrog
med största sannolikhet också till mitt framtida yrkesval att bli
biolog och forskare, med intresse för ekologi och evolution.

Heta miljöer för
södra Afrikas
trollsländor

Å

r 2007 fick jag chansen att återigen
bush, savann, subtropiska skogar och långa
besöka södra Afrika då jag deltog i en
kustlinjer. Fågel- och däggdjursfaunan är rik,
internationell konferens för trollslände- och i Sydafrika är turist- och safariverksamhet
forskare i Namibia. Resan gav mers- närmast en industri. Tyvärr har därför det i
mak och nästa tur till södra Afrika övrigt rika växt- och djurlivet kommit lite i
gjordes vintern 2009, då till Okavangodeltat i
skymundan av de mer spektakulära däggdjunorra Botswana. Sedan följde årliga resor för fält- ren och fåglarna. För insektsintresserade finns
arbeten till Sydafrika under åren
det mycket att se. Visserligen är
2010–2014, efter att jag fått ett
Text & foto: Erik Svensson
insektsordningen flick- och trollforskningsanslag för att studera
sländor (Odonata) inte särskilt
kroppstemperatur och temperaturanpassningar
artrik om man jämför med de större insektshos flick- och trollsländorna i regionen. I denna ordningarna skalbaggar (Coleoptera), flugor
artikel ska jag kort berätta om syftet med denna
(Diptera), fjärilar (Lepidoptera) och steklar
forskning och samtidigt ge en översikt över flick(Hymenoptera) som tillsammans utgör ca 75 %
och trollsländefaunan, inklusive deras ekologi
av alla insekter, men sländorna kännetecknas
och evolution i södra Afrika.
å andra sidan av stor variation i form, färg,
storlek och beteenden. Sländor är dessutom
En artrik region
tacksamma att studera vad gäller beteenden
Södra Afrika är en artrik region som omfat- och är ganska stora insekter, vilket underlättar
tar vitt skilda miljöer som öknar, halvöknar,
forskning i fält.

Okavangodeltat i norra Botswana är ett stort våtmarksområde som är en förlängning av Kongobäckenet ner i Kalahariöknen.
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Höga temp eraturer

En utmaning för alla växelvarma djur, dit
insekterna hör, är att klara av extrema
temperaturer och hastiga temperatursvängningar. Detta gäller såväl på våra
breddgrader i norra Europa där låga
utomhustemperaturer gör att de inte kan
flyga alla sommardagar, som i tropiska och
subtropiska områden där insekterna har
det motsatta problemet. Hettan kan göra
det omöjligt att flyga utan att drabbas av
överhettning. I synnerhet mitt på dagen.
Hos insekter maximeras reproduktionstakten i temperaturintervallet 25–30 °C, men
i södra Afrika kan yttertemperaturerna i
skuggan ofta vara mellan 35 och 40 °C, och
i solen bli avsevärt högre. Vid sådana höga
temperaturer kan proteinerna i kroppen
bokstavligen ”koka”. Detta reser frågan
hur dessa insekter kan överleva i sådana
extrema miljöer, och hur hög deras kroppstemperatur kan bli? Hur stor variation
finns det inom och mellan arter, och kan
man förklara denna variation?
I min forskning har jag använt s k
infraröd värmekamera (IR-kamera) för
att mäta kroppstemperaturen hos flick- och
trollsländor under fältförhållanden. Vi har
genomfört studier i Sverige, i Sydafrika
och även på andra platser i världen. Ett
första mål har varit att få en översikt
genom att dokumentera kroppstemperaturvariationen hos ett antal olika arter och
släkten och se om vi kan relatera denna
variation geografiskt. Exempelvis kanske
man skulle förvänta sig att flick- och trollsländor i Afrika generellt skulle ha högre
kroppstemperaturer än de svenska arterna,
eftersom de förra lever i varmare miljöer.
Något sådant entydigt mönster har vi dock
inte funnit, utan vi har istället hittat stor
variation mellan olika släkten, där vissa är
”heta” medan andra är mer ”kalla”. Det
tycks alltså som om evolutionärt släktskap
är viktigare än geografi när vi ska förstå
variationer mellan arter kroppstemperaturer. Hur detta kan komma sig blir nästa
fråga att försöka besvara.

varmt och ”värma upp sig” när det blir
för kallt. Avkylning kan ske på olika sätt,
bl a genom att uppsöka skugga, men även
genom kroppspositionen. Den berömda s k
”obeliskpositionen” ser man ofta hos seglartrollsländorna mitt på dagen i södra
Afrika när det är som varmast. Genom
att sträcka upp bakkroppen lodrät i luften
minimeras solinstrålningen och därmed
kroppstemperaturen. Arter och släkten
som ofta använder denna obeliskposition är de som tillhör det huvudsakligen
afrikanska släktet Trithemis, som t ex den
numera även i Sydeuropa förekommande
Trithemis annulata. Även den i Europa
förekommande karmintrollsländan Crocothemis erythraea ser man ofta i denna
obeliskposition, liksom många andra av
segeltrollsländorna. Segeltrollsländorna
verkar generellt sett vara mycket värmetåliga och jag har dokumenterat flera
exempel på individer där kroppstemperaturen uppgått till 40 °C eller högre! Hur
de klarar av att överleva sådana extremt
höga temperaturer är ännu okänt, men
gissningsvis så har de fysiologiska anpassningar i form av t ex stressproteiner som

skyddar kroppens vitala funktioner från
överhettning.
Även andra släkten av seglartrollsländorna, som t ex Orthetrum verkar kunna
tåla mycket höga temperaturer. I Sverige
har vi bara två arter i släktet, större och
mindre sjötrollslända, Orthetrum cancellatum respektive O. coerulescens, men i södra
Afrika finns det många representanter för
släktet (vilkas arter ofta är svåra att skilja
från varandra). Man finner dem ofta ute i
solen mitt på dagen. Precis som släktingarna i Trithemis så kan Orthetrum-arterna
tåla väldigt höga temperaturer. Intressant
nog är kroppstemperaturerna förhållandevis höga även hos våra två svenska
sjötrollsländearter. Detta kan tyda på att
Orthetrum fortfarande har en ”afrikansk”
fysiologi som de burit med sig norrut när
de koloniserade Skandinavien och i norra
Europa efter den senaste istiden.

Okav angodeltat i Botswana

Seglartrollsländorna är en stor familj sett
till antalet arter globalt (ca 1 000 kända
arter). Man finner seglartrollsländor i
extremt varma miljöer och sannolikt har

Beteenden & v ärmereglering

En viktig förklaring till hur flick- och
trollsländor klarar av att överleva i så
dramatiskt skilda miljöer är deras beteenden. De större arterna av trollsländor
som seglartrollsländor (Libellulidae) och
mosaiktrollsländor (Aeshnidae) kan i
begränsad omfattning reglera temperaturen och ”kyla av sig” när det blir för

Karmintrollslända Crocothemis erythraea förekommer även i södra Europa och expanderar där
snabbt norrut. Denna art är mycket värmetålig och här ser man den i obeliskpositionen.
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deras förmåga att tåla och överleva höga
temperaturer bidragit till deras höga artbildningstakt och/eller låga utdöendetakt.
En annan globalt mycket artrik trollslände
familj är flodtrollsländorna (Gomphidae).
Från svensk horisont kanske detta är
något överraskande, eftersom vi bland
våra 55 regelbundet förekommande flickoch trollsländearter endast har tre arter
flodtrollsländor, d v s mindre än 10 % av
vår svenska odonatfauna. Blickar man ut
över världen så är flodtrollsländorna en
mycket artrik familj som utgör nästan en
sjättedel av världens ca 5 900 arter. Även
om de mest artrika områdena för flodtrollsländorna är i Nord- och Sydamerika så
är de även förhållandevis artrika i södra
Afrika. En art som förekommer i det stora
våtmarksområdet Okavangodeltat i norra
Botswana är Gomphidia quarrei. Denna
och andra stora flodtrollsländor kallas
ofta i folkmun för ”tiger” eller ”tigertail”,
syftande på deras bandade färgteckning
i svart och gult.
Okavangodeltat, som är världens största
inlandsdelta, går som en kil av våtmarker
in i det i övrigt torra ökenlandet Botswana.
Det hyser många intressanta arter. Som
vanligt är det seglartrollsländorna som
dominerar, som t ex de fjärilsliknande
arterna av Rhyothemis. Arterna i detta
släkte flyger långsamt och fladdrande, sannolikt för att via sina vingfärger signalera
till artfränder av det egna eller motsatta
könet. Deras långsamma flykt är alltså
med stor sannolikhet en anpassning som
hänger ihop med deras vingfärger – i mot-

Flodtrollsländor (Gomphidae) är en globalt mycket artrik trollsländefamilj som vi dock bara har tre arter
av i Sverige. Bilden visar arten Gomphidia quarrei som är vanlig kring Okavangodeltat i Botswana.

sats till många andra trollsländor som har
helt genomskinliga vingar. I Sverige har vi
vanligen inga trollsländor med vingfläckar.
Ett undantag var den bandade ängstrollsländan Sympetrum pedemontanum som
förekom under ett par säsonger i trakten
runt Jönköping. I tropiska och subtropiska
områden som södra Afrika tycks det dock
vara vanligare med sådana vingfärger.
En annan seglartrollslända i Okavangodeltat som har vingfärger är Tholymis
tillarga. Bakvingarna har vita och svarta
fläckar, vilkas funktion ännu så länge är

Sani Pass i Drachensbergen på gräsen mellan KwaZulu Natal-provinsen i Sydafrika och Lesotho.
Här finns ett antal sällsynta och endemiska djur och växtarter, bl a Chlorolestes drachonicus
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okänd, men sannolikt fyller de någon slags
signalfunktion. Denna art har stor tropisk
utbredning och förekommer från Västafrika
till Australien och på öar i Stilla Havet.
Dess stora utbredningsområde vittnar om
god flyg- och spridningsförmåga. Bland
tropiska flicksländor som man kan finna
i Okavangodeltat kan nämnas den vackra
orangefärgade arten Ceriagron glabrum.

Endemer i Sy dafrika

Kapprovinserna i Sydafrika kännetecknas
av hög artrikedom bland växterna och

Chlorolestes tesselatus är en skogslevande endemisk
malakitflickslända, här fotograferad i Khologa State
Forest i Östra Kapprovinsen. Hanen till höger, honan till
vänster. Hanens vingfläckar fyller troligen någon slags
signalfunktion för att antingen attrahera honor eller
avskräcka konkurrerande hanar, eller både och.

av unika miljöer, bl a den torra Fynbosvegetationen. I dessa torra och varma
miljöer är det en utmaning att överleva
för i synnerhet små flicksländor som är
beroende av vatten och skugga för att inte
drabbas av överhettning och uttorkning.
I Västra Kapprovinsen finns det några
endemiska arter med extremt små utbredningar som inte förekommer någon annanstans i världen. De tillhör den mycket
gamla flicksländefamiljen Synlestidae.
Här kallar jag dem för enkelhetens skull
malakitflicksländor. Malakitflicksländorna
har ett egendomligt utbredningsmönster
och finns fläckvis i Afrika, Västindien
(på ön Hispaniola), Kina och Australien.
Familjen anses vara en s k ”Gondwanalandrelikt” som en gång hade ett större
sammanhängande utbredningsområde när
kontinenterna hängde ihop i superkontinenten Gondwanaland.
I Sydafrika förekommer nio unika arter
av malakitflicksländor som inte finns någon
annanstans i världen. Bland dessa nio arter
finner vi i Västra Kapprovinsen Ecchlorolestes peringuey som förekommer i små skuggiga bäckar där den är välkamouflerad mot
de grå stenar där de brukar sitta på, samt
Chlorolestes conspicuus. Längre österut i
Östra Kapprovinsen med dess subtropiska
skogar har jag mött den mer skogslevande
arten Chlorolestes tesselatus. Denna art är
könsdimorf, vilket betyder att hannar och
honor ser mycket olika ut. Hannarna har
vackra svarta och vita vingfläckar, vilka
honorna saknar. Sannolikt är dessa vingfläckar någon form av fortplantningssignal,
antingen för att attrahera honor eller för
att avskräcka andra hannar.
Vi får dock förflytta oss ännu längre
österut för att hitta den malakitlsländeart
som har det mest extrema utbrednings
området – Chlorolestes draconicus. Denna
art finner man bara i ett mycket begränsat
område i KwaZulu Natal-provinsen, nära
Sani Pass i Drachensbergen längs östra
sidan av Lesotho.
För den som planerar en resa till södra
Afrika kan jag varmt rekommendera att
avsätta lite tid att titta på trollsländor,
och inte bara fåglar och däggdjur. Till
skillnad från många andra länder utanför
Europa finns det förhållandevis bra fält
bestämningslitteratur tillgänglig för flickoch trollsländor i denna region. Framförallt
för Sydafrika, men även för andra delar
av södra och östra Afrika.

Krönikan

Dynga och snor

V

id flera tillfällen har mina kolleger och jag skämtat om att det
vore bra med en elefant i verktygslådan. Eftersom elefanter
varken är portabla eller kända för godmodigt humör har det
stannat vid ett tankeexperiment.
I min nuvarande position som gästforskare vid Wits universitet i Johannesburg fick jag höra talas om Chova, ett vältränat och
ståtligt elefantexemplar i ett reservat några timmar norr om Johannesburg. När denna nitton år gamla elefanthane inte betar med sin hjord
är han statist i filmer, poserar för modefotografer eller deltar i olika
forskningsprojekt. En torsdag plockade jag och min kollega med oss 30
dyngbaggar, en vindmätare, en arena och några kameror för att jobba
med en av jordens största varelser.
Jag har ägnat många timmar av mitt liv åt att plocka upp en dyngboll
och med precis rätt knyck placerat bollen och dess ägare mitt på en cirkelrund plattform. Under oändligt antal timmar har jag sedan studerat hur
den svarta dyngbaggen rullar sin klotformade skatt längs en rak, osynlig
linje bort från plattformens centrum. När den slutligen når arenans kant
läser jag av kompassriktningen dyngbaggen valt. Sedan börjar processen
om igen med en ny bagge. Denna till synes enkla grundmetod – kryddad
med speglar, filter, kepsar, planetarium och lampor – tar oss steg för
steg på vägen till insikten om hur en insektskompass fungerar. Hos de
sydafrikanska dyngbaggarna hittar vi kompassen inbyggd i den del av
ögat som pekar mot himlen, specialkonstruerad för att läsa av solens,
månens och stjärnornas position.
Under många år har vi funderat
över hur dyngbaggen tar ut riktningen
när den ska förflytta sin boll. Att den
ska bort från dynghögen är det inget
tvivel om. Blir den och dess skapare
kvar här kommer omgående andra
gäster och stjäl den lilla runda lunchlådan. Men hur bestämmer skalbaggen
i vilken riktning den ska rulla? Tar
Scarabaeus lamarcki rullar sin
den hänsyn till i vilken riktning risken
dyngboll. Foto: Marcus Byrne.
för att bollen (och dyngbaggen) ska bli
platt som en pannkaka är som störst?
Med andra ord: Skyr dyngbaggar elefantfötter?
Det var en mäktig känsla att vandra med elefanterna till vår uppställning och se Chova följa dyngbaggen med blicken när den rullade
över brädan. Emellanåt slängde elefanthanen fram sin långa snabel för
att undersöka vad jag höll på med. Mer än en gång nös han mig rakt i
ansiktet. Det är få forskare förunnat att sprejas med elefantsnor under
pågående försök.
Undvek dyngbaggarna elefanten? Vi tror det. I skrivande stund planerar
vi nya försök för att undersöka detta vidare.
Även nästa vecka ser jag fram emot att få dynga på händerna och snor
på axlarna – allt i jakten på att förstå hur djur navigerar.
Marie Dacke
docent i sinnesbiologi vid Lunds Universitet
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Ulf Kaunitz
Namn: Ulf Kaunitz
Bor: Holmeja, Skåne.
Gillar: Fjärilar, fåglar och fyrfota djur.
Favoritlokal: Öland och Revingeområdet i Skåne
Utrustning: Canon Eos 1D Mark IV, Canon Eos
1D Mark III. Canon Eos 1 DX. Canon 70–200/2,8.
Canon 100/2,8 Macro. Sigma 150/2,8 Apo Macro

Jag är passionerad naturfotograf med fokus
på framför allt dagfjärilar. De senaste åren
har jag specialiserat mig på att fotografera
fjärilar som flyger. Jag försöker hitta det
rätta ljuset och kanske fånga karisman hos
objektet i fotoögonblicket. Att efter mycket
arbete i sökandet hitta det eftersökta
objektet och sedan lyckas få till ett foto
genom att måla med ljuset, där resultatet
blir som planerat, ger ett euforiskt lyckorus
som motiverar till nya utmaningar.
Min mission med fotograferandet är att
försöka skapa ett större intresse för fjärilar,
humlor, bin och insekter generellt. Att få
till stånd ett engagemang hos så många
som möjligt för bevarandet av vårt öppna
landskap med betande djur i våra ängar
och hagar är ett måste om vi vill ha kvar
våra örter och flygande fjärilar och andra
insekter i vår unika natur. Jag använder
mig av utställningar, bildvisningar och tidningsartiklar för att försöka sprida mitt
budskap om att värna om vår biologiska
mångfald.

Fotoförteckning
1. Segelfjäril Iphiclides podalirius. Turkiet, 2012.
140 mm, 1/2500 s, f6,3, ISO640
2. Tistelfjäril Cynthia cardui. Korfu 2013.
200 mm, 1/5000 s, f7,1, ISO1000
3. Makaonfjärilar Papilio machaon.
Turkiet 2012.
195 mm, 1/2500 s, f4,5, ISO640.

1
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4. Monark Danaus plexippus. 2013.
185 mm, 1/3200 s, f8, ISO1600.

2

3

4
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Vi är väldigt glada att just Du vill läsa Yrfän!
Helårsprenumeration av Yrfän kostar 200 kronor (250 kronor för boende utanför
Sverige) och inkluderar årets alla 4 nummer. Betalning görs till Sveriges Entomologiska
förenings plusgiro-konto 66047-2 och det går bra att betala antingen via Internet
eller via det inbetalningskort som medföljde Yrfän nr 3–4/2015.
Fortsatt utgivning av Yrfän är beroende av prenumerationsantalet
– så vi ser gärna att du fortsätter vara prenumerant.

Yrfän nr 1/2016 går ut till samtliga som betalat prenumeration för 2015 och/eller
2016 medan kommande nummer enbart går ut till de som betalt för 2016.
Givetvis går det bra att när som helst på året nyteckna sig för en prenumeration.
Prenumerationer gäller kalenderårsvis. Självklart erhåller man samtliga nummer som
ges ut varje år, men om betalning sker efter det att flera nummer redan utkommit
kommer dessa tidigare nummer av praktiska skäl att skickas först i efterhand.

bästa hälsningar från redaktionen

27:e svenska entomologmötet
Eknön. Foto: Kjell Antonsson

Östergötland 1–3 juli 2016

För tredje gången är det Östergötlands tur att anordna
svenska entomologmötet. Östergötland har en lång
kuststräcka och därför tänkte vi förlägga mötet till
skärgården med basen på Stegeborgsgården, norr om
Slätbaken, vid den lilla byn Norrkrog.
Logi i huvudsak enligt vandrahemsstandard men det
finns även andra alternativ. Mathållning på plats vid
Stegeborgsgården (utom möjligen exkursionsdagen).
Vi börjar som vanligt på fredagseftermiddagen med
samling och senare en kvällsmacka och programmet
kommer att följa senare års traditioner med årsmöte
och minst en heldag exkursion. Just nu har vi planer på
att bege oss till den fantastiska Eknön om transporter
går att ordna. I så fall blir det en heldag på ön.
Anmälan till Björn Ström bjost736@student.liu.se, eller
bjorn_strom@telia.com. Anmälningsavgift 200 kr.
Mer information i nästa nummer av Entomologisk Tidskrift och på hemsidan www.ostgotaentomologerna.se
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Svenska entomologmötet 2016

Foto: Magnus Bjelkefelt

Fortsätt att läsa Yrfän!

Föreningssidan

Entomologiska föreningen
i Östergötland

Entomologiska Föreningen Östergötland bildades 1984. Inledningsvis fanns
en stark koppling till Linköpings universitet, där vi också hade våra träffar,
men vi har numera sedan många år vår bas i ett särskilt föreningshus,
Naturcentrum i Linköping. Vår förenings syfte är att samla naturintresserade människor som tycker att insekter verkar spännande, till gemenskap
och ömsesidigt utbyte av erfarenheter och upplevelser i insekternas värld.
Vi har satsat mycket på att vara en så bred och inbjudande förening
som möjligt. Exempel på detta är de tre stora projekt vi genomfört de
senaste 15 åren rörande dagfjärilar, trollsländor och barnverksamhet. De
två förstnämnda som femåriga inventeringsprojekt och barnverksamheten
under tre år med 10 träffar varje år. Det innebär att vi har en förhållandevis

jämn ålders- och könsfördelning i medlemskåren. Förutom exkursioner
sommartid arrangerar vi under vinterhalvåret också 6-8 föredrag. Vi engagerar oss i viss mån också i aktuella naturvårdsfrågor.
En gång om året utkommer ett medlemsblad med program, rapporter,
artiklar och aktuella frågor om föreningen och entomologin i Östergötland.
Vi är ca 150 medlemmar och vi har haft en svag ökning under många
år. Föreningen samordnar också inköp och förmedlar viss entomologisk
utrustning såsom håvar, spännbräden, lådor, nålar, uppklistringslappar,
rör, litteratur m m. Främst för våra egna medlemmar.
Kjell Antonsson

Sveriges entomologiska föreningar
Norrlands Entomologiska förening www.norrent.se

Västsvenska Entomologklubben www.entomologklubben.se

Jämtland & Härjedalens entomologiska förening www.jlef.se

Entomologiska föreningen i Östergötland www.ostgotaentomologerna.se

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

Gotlands Entomologiska förening www.korkmacken.se

Gästriklands Entomologiska förening www.inectifera.se

Föreningen Sydostentomologerna www.fsoe.se

Entomologiska föreningen i Uppland www.insekteriuppland.se

Entomologiska sällskapet i Lund www.esil.se

Entomologiska föreningen i Stockholm www.ento.se

Trollsländeföreningen www.trollsländeföreningen.se

Föreningen Sörmlandsentomologerna www.sormlandsentomologerna.se

Sveriges Entomologiska förening www.sef.nu
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