Vad ska det egentligen bli av de larver man hittar? Här fortsätter Yrfän
följetongen om de vanligaste fjärilslarverna man kan träffa på. I det här
numret presenteras fem av de största larverna vi har i Sverige – larver som
också utvecklas till spektakulära fjärilar.

Våra vanligaste larver, del 3
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Text & foto:

Ung larv.

Överst: mörk larvform samt fullbildad fjäril. Nederst: fullväxt larv.

Brunsprötad
skymningssvärmare

Denna larv är typisk med sina
Fjärilen, som delvis räknas
stora ögonfläckar längs sidorna.
som migrant, har ett vingsLarvens grundfärg varierar från
pann på 60–81 mm. Den flyger
ljusgrön till svart och ögonfläcki två generationer under somarna från gula till röda. Larvens
maren. Det händer dock att de
Hy les gallii
längd kan uppgå till ungefär
kläcks senare under hösten
70 mm. Du finner larven oftast på måror och mjölkört under stor
om du håller puppor inomhus. Fjärilen, som delvis kan vara dag
del av sommaren och den tidiga hösten. Förpuppningen sker i
aktiv, besöker gärna åtskilliga trädgårdsblommor liksom blåeld
jorden och puppan övervintrar.
i naturen.
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Foto: Pål Axel Olsson.

Larv på sälggren.

Fullbildad fjäril i ”skräckställning”.

Videsvärmare

Foto: Pål Axel Olsson.

Fjärilen har ett vingspann på 67−91 mm
Videsvärmarlarven är en typisk svärmarlarv, vilka känns igen på det analhorn som
och flyger nattetid under maj–juli. Den beSmerinthus ocellatus
de flesta svärmarlarver är utrustade med.
söker inte blommor utan lever sitt korta
Larven lever främst på olika viden och är
liv på det näringsupplag den skaffat sig
under larvtiden. Vid vila döljs bakvingarna av de kamouflagetecklik vissa andra svärmarlarver, främst poppelsvärmarens larv. Den
vuxna videsvärmarlarven röjer sig genom att den kaläter grenar
nade framvingarna. Känner sig fjärilen hotad drar den fram dessa
av värdväxten. Du kan ganska lätt under sommaren hitta dessa
och exponerar de bjärt tecknade bakvingarna med ögonteckningar,
larver på videbuskar längs till exempel vägar. Larven förpuppar
vilket har visat sig kunna skrämma småfåglar.
sig i marken och puppan övervintrar sedan.

Larv.

Fullbildad fjäril.

Lindsvärmare

Lindsvärmarlarven är ganska lik vide
svärmarens larv. Den har dock mer eller
mindre utbredda rostbruna fläckar i anMimas
slutning till de ljusa snedstrecken längs
sidorna. Larven lever på lind eller al vilket ingen annan svärmarlarv
i Sverige gör. Den utvecklas under hög- och eftersommaren. Förpuppningen sker i marken och puppan övervintrar sedan.
Fjärilen har karakteristisk grön eller i ovanliga fall rostbrun
teckning på framvingarna. Gröntecknade exemplar kan möjligen
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överoptimistiskt tolkas som oleandersvärmare. Lindsvärmaren intar liksom vide
svärmaren heller ingen föda i fullbildat
tiliae
stadium. Fjärilen flyger huvudsakligen
under försommaren och är aktiv tidigt under de ljusa sommarkvällarna. Detta gör att den inte attraheras av gatubelysning i så
stor utsträckning och har därför kunnat anpassa sig till parker i
stadsmiljö. Dess vingspann uppgår till 63−83 mm.

Våra vanligaste larver, del 3

Larv.

Fullbildad fjäri.

Ligustersvärmare

Vår största inhemska fjäril har följaktligen en jätte till larv. Den kan bli
Sp hinx
upp till 80 mm lång och med sin typ
iska teckning ingenting att ta fel på,
åtminstone inte i sista stadiet. Den yngre larven har småknottrig
hud och kan förväxlas med lindsvärmarens larv. Värdväxterna är
dock helt olika. Du kan främst träffa på ligustersvärmarlarven under
eftersommaren. Den lever, förutom på liguster, även på syren,
olvon och ask. Eftersom de två förstnämnda ofta odlas i trädgårdar
ökar det möjligheten att få se denna praktfulla larv. Inför förpupp-

ningen lämnar larven sin värdväxt
och ryggen får en rödaktig färg. Den
ligustri
kryper ned i jorden på lämpligt ställe
där den förpuppar sig. Liksom hos
alla våra inhemska svärmare sker övervintringen i puppstadiet.
Den fullbildade svärmaren har ett vingspann på 85−120 mm.
Den har ganska lång flygtid från slutet av maj till in i augusti vissa
år. Ligustersvärmaren besöker åtskilliga blommor som kaprifol,
syren och blåeld. Den är normalt aktiv mitt i natten och observeras
därför inte så ofta som sina övriga släktingar.

Larv, grön form.

Fullbildad fjäril.

Större snabelsvärmare

Larv, mörk form.

Larven, som kan bli cirka
mjölkört vid vägkanter under
70 mm lång, har oftast brun
eftersommaren. Larven förgrundfärg. Sällsynt kan en
puppar sig i marken och
Deilep hila elp enor
puppan övervintrar. Larven
grön form förekomma. På
bakkroppens främre del sitter två ögonfläckar på varje sida. Vid
till mindre snabelsvärmare är snarlik, men denna saknar analhorn.
fara drar larven in huvudet så att främre delen av bakkroppen
Fjärilen har ett vingspann på 50−70 mm. Den flyger nattetid
sväller upp och de fyra ögonfläckarna framträder som hotfulla
under juni–juli och kan i skymningen ses besöka blommor som
ögon. Man anser att larven imiterar en trädorm, något som våra
syren och kaprifol likt en liten kolibri. Detta beteende är typiskt för
flyttfåglar kanske stöter på längs sin flyttväg. Värdväxter är dunörter
alla svärmare som besöker blommor.
och måror. Du kan därför ganska ofta hitta snabelsvärmarlarver på
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