Märkligt kärleksliv hos världens största myggor. Och varför så långbenta?
Det finns mycket som fascinerar hos harkrankarna.

Harkrankar – långbenta
my ggor som fascinerar

”H

mm … lite som spindlar i
vattnet”, tänkte kanske
Carl von Linné under
1750-talet. ”Jaha, så jag
får väl helt enkelt kalla
dem för vattenspindlar, alltså Tipula på
latin.”
Text: Y ngv e

Brodin & Michael Andersson

Linné såg också att det fanns många
olika och han hann beskriva si så där
tjugo arter av dessa harkrankar, flera
har faktiskt fortfarande släktnamnet
Tipula. Att Tipula i nutiden är det mest
artrika släktet, cirka 2 320 arter, för
alla organismgrupper i världen kunde
han inte ana.

Varför långbenta,v arför harkrank?

Harkrank betyder ”hårmygga”, fast de flesta är föga håriga. Den lilla (3–4 mm)
småharkranken Molophilus ater är ett undantag. Foto: John Hallmén.
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Men du Linné, vattenspindlar var inte helt
befängt. Med sina långa ben har de ytligt
sett en viss likhet med spindlar. Troligen
är det till nytta för harkrankarna. Nog
skrämmer det rovdjur som fåglar och små
gnagare från att attackera. Åtminstone blir
rovdjuren konfunderade och siktar på benen
i stället för mer vitala delar. Att offra ett
eller några ben kan bli räddningen. Hur det
påverkar harkranken är oklart.
Harkrankarnas spindellika utseende
skrämmer också oss människor. Hur
många tycker inte att stora harkrankar är
otäcka, fast de är helt harmlösa som vuxna
djur? Motmedlet är som i så många andra
fall, till exempel för spindlar, att skaffa
sig kunskap om djuren. Förhoppningsvis
kan denna artikel bidra till att motverka
känslan av att harkrankar är otäcka.
De långa benen kan ha andra funktioner än att skrämmas och avskräcka.
Harkranken kan verka större än den
egentligen är, vilket kan imponera på
en partner. Forskare har också kommit
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fram till att de långa benen kan vara en
fördel för att få bra grepp om grässtrån
i en gräsmark, eller för att öka ytan vid
flygning och på så sätt kunna spara
energi genom att glidflyga.
Ordet harkrank kan verka underligt.
Andra insekter har namn som är mycket
mer lätta att begripa, så som blåvingar
(fast många inte är blå), jordlöpare (fast
inte alla springer på marken) och trollsländor (långsmala och ansiktet liknar
i viss mån ett troll). På gammalsvenska betyder ”har” hår och ”krank” är
egentligen ”kränk” och betyder mygga.
Men harkrankar är med få undantag
väldigt lite håriga, och möjligen syftar
ordet ”har” på att de har ben som är
som långa hårstrån.

Arter, Alexander & bärnsten

Världens harkrankar delas in i fyra familjer som alla har arter i Sverige. I Sverige
liksom hela världen är hårögonharkrankarna (Pediciidae) och mellanharkrankarna
(Cylindrotomidae) artfattiga, medan
småharkrankarna (Limoniidae) och storharkrankarna (Tipulidae) är artrika.
Beräkningar från 2016 tyder på att det
finns åtminstone 15 000 kända arter av harkrankar i världen, varav cirka 350 i Sverige.
Fler än 10 000 av dessa arter har
märkligt nog beskrivits av en enda
person, Charles P. Alexander från USA.
Han kan vara den person som beskrivit
flest arter i världen som fortfarande
är accepterade som riktiga arter (alltså
inte synonymer, former eller underarter).

Den ganska vanliga storharkranken Tipula maxima gör skäl för namnet och är
Sveriges största mygga. Här i naturlig storlek. Bild: Timothy Karlsson.

Det är ingen överdrift att säga att harkrankar var hans liv. Sitt första arbete
om harkrankar publicerade han som
21-åring och sitt sista strax före sin
död vid 92 års ålder.
Harkrankarna har en urgammal och
framgångsrik form som bestått genom
årmiljonerna. De första djuren som
kan kallas för harkrankar har spårats
tillbaka till tidseran Trias (cirka 180
miljoner år sedan), en tid då dinosaurierna dominerade. Så tidigt som under
Krita (cirka 120 miljoner år sedan) fanns
också ett släkte, Gonomyia, i familjen

småharkrankar som ännu idag har arter
kvar i Sverige.
I baltisk bärnsten bildad för 55–35
miljoner år sedan finns ett rikligt material av harkrankar, mycket lika de arter
som flyger omkring i den svenska naturen idag. I denna bärnsten har man
hittat den fascinerande småharkranken
Elephantomyia med en sugsnabel lika
lång som hos honor av stickmyggor.
En art av släktet finns fortfarande i
Sverige, den är sällsynt och använder
förmodligen sin långa sugsnabel för att
suga nektar.

Larverna hos många harkrankar ser ut som troll bakifrån. Det som ser ut som ögon är dock andningsorgan.
Foto vänster: Marek Kozlowski, Polen. Foto höger: Andrés Mellado, Spanien.
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Ctenophora pectinicornis är den enda av de sex arterna av vedharkrankar vi har i
Sverige som inte är med på rödlistan över hotade arter. Foto: Martin Oomen.

Hur & v ar lev er en harkrank?

Suger nektar gör många vuxna harkrankar,
men de flesta har inte förlängda mundelar.
Det är också vanligt att vuxna harkrankar
inte intar någon föda alls, kanske bara
dricker en droppe vatten vid behov.
Liksom för andra insekter är de
vuxna harkrankarnas främsta funktion
att para sig och därefter dö. För parade
honor finns förstås ett mellanliggande
steg att placera sina ägg i en lämplig
miljö. Ofta är det i någorlunda fuktig
mark. Där äter larverna till de flesta
arter döda eller levande växtdelar.
Några arter, som den vanliga kålharkranken Tipula oleracea, kan göra bety-

Hangenitalierna hos storharkrankar kan vara så komplexa
att man undrar hur parningen sker. Här den i Sverige
vanliga arten Tipula cava bakifrån. Foto: Jörgen Hellberg.

dande skada på grödor och i trädgårdar
genom att ge sig på växternas rötter. Som
i så många andra fall har kålharkranken,
liksom några närstående arter, blivit ett
stort problem när de genom mänskliga
misstag hamnat i delar av världen där
de egentligen inte hör hemma.
Ett mindre antal av de arter av harkrankar som finns i Sverige har sina
larver i ruttnande ved. Dit hör de i
viss mån getinglika vedharkrankarna
av släktet Ctenophora, där alla utom
en art är rödlistad och sällsynt. Att de
anses vara vackra, är lättbestämda och
stora är fördelaktigt. De blir därför ofta
fotoobjekt som rapporteras, och på så

Några hotade arter av harkrankar i Sverige
Gulprickig vedharkrank Ctenophora guttata.
Getinglik, hane med sågtandade antenner.
Behöver gammal lövskog med död ved.

Dynstrimharkrank Nephrotoma quadristriata.
Sällsynt i hela världen. Behöver sandiga
skogar, ängar och stränder.

Stumpvingeharkrank Tipula autumnalis.
Honorna kan inte flyga, enda fyndet är från
Öland 1967. Behöver fuktig lövskog.

Ljusstrimmig långhornsharkrank Tipula flavolineata. Sällsynt från Skåne till Jämtland.
Behöver gammal lövskog och död ved.

Brun hårögonharkrank Pedicia littoralis.
I Sverige endast känd från Skåne. Behöver
rena och starkt strömmande vatten.
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vis får vi en bra bild av deras spridning
och förekomst i Sverige.
Ganska vanliga miljöer för harkranks
larver är i småvatten, bäckar och sjöar.
Några marina arter har vi inte i Sverige,
men i Asien finns det.
Märkliga är de tre arter som förvånade människor fotograferar och undrar
om det är spindlar på snö mitt i vintern. När de får veta att det faktiskt
är vinglösa småharkrankar Chionea blir
många ännu mer förvånade. Arterna
finns i Sverige huvudsakligen i fjällen.
Inte ovanliga är rapporter från människor som med en blandning av obehag
och fascination sett den största svenska
harkranken Tipula maxima. När den
sträcker ut sig på en fönsterruta kan
det vara upp mot 10 cm mellan den
bakersta fotleden och den främre.

Fotografera, samla & artbestämma

Artbestämning är förstås alltid önskvärt,
men många gånger inte så lätt med harkrankar.
Vi vill betona hur värdefullt det är
att fotografera djuren för artbestämning.
Ofta är de vuxna djuren ganska lätta att
fotografera då de kan sitta still i timmar.
Ett foto ovanifrån på harkrankens huvud
och vingar är alltid viktigt, liksom ett
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foto på bakkroppen. Men inte alltid så
lätt då framför allt de mindre arterna
har egenheten att taklägga vingarna
över bakkroppen. De långa benen har
kanske lite oväntat sällan några viktiga
karaktärer för artbestämning.
Översiktliga foton på levande djur
ovanifrån kan alltså räcka för artbestämning. Men vill man verkligen kunna
avslöja art så gäller det att ta skarpa
bilder på genitalierna, ovanifrån, från
sidan och bakifrån. Hanarnas genitalier hos många storharkrankar hör till
de mest invecklade man kan hitta i
naturen. Den stora klumpen längst ut
på bakkroppen verkar nästan som en
egen organism hos vissa arter av släktet
Tipula. Här finns hårpenslar, kammar,
membrankuddar, hårda spjut, vassa
taggar, vårtor, rörliga lober och annat.
En hane kan ha fler än tjugo olika delar

för parningsakten med honan. ”Kärlek”
hos dessa harkrankar verkar inte lätt.
Man kan få funderingar om det verkligen
alltid är så som Darwin beskrivit att den
bäst anpassade överlever. Här verkar
det som om den mest komplicerade har
bäst överlevnad. Honornas genitalier
är betydligt enklare och domineras av
ett knivformat äggläggningsorgan av
olika längd.
Det är förstås inte alltid lätt att få
till bra foton på genitalierna hos levande
djur för artbestämning. Insamling och
montering av harkrankarna kan behövas. För att de inte ska tappa benen och
färger kan man placera dem levande i
frysen tills de dör. Ett bra sätt att sedan
montera dem är att lägga harkranken
på sidan på ett pappersark så att genitalierna sticker ut från arket och blir
tillgängliga för studier ur alla vinklar.

Artbestämning av vuxna harkrankar
från Sverige underlättas mycket av att
det finns flera lättillgängliga webbsajter.
Vi rekommenderar att först titta på
CCW (Catalogue of the Craneflies of
the World) ccw.naturalis.nl där förutom
bra foton även information om harkrankarnas habitat, flygtider och utbredning
finns. På denna sajt finns även all världens litteratur om harkrankar som ofta
kan laddas ner och skrivas ut. Med hjälp
av bestämningsnycklar av Stubbs och
Kramer 2016, Peeters och Oosterbroek
år 2013–2016 kan man artbestämma
vuxna djur av många av de vanligare
arterna i Sverige. I nycklarna saknas
framför allt arter med nordlig utbredning i Sverige. Även artbestämda foton
på Diptera Info (www.diptera.info) och
den svenska Artportalen kan vara till
hjälp. 

Av Michael Andersson väl monterade storharkrankar Tipula sp. Foto: Yngve Brodin.
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