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Prenumerera!

Helårsprenumeration kostar 200 kronor och
inkluderar fyra nummer. Tidigare utkomna
nummer, under perioden som prenumerationen
avser, skickas ut med viss fördröjning.
Betala genom att sätta in 200 kronor på SEF:s
plusgiro 6 60 47-2 och ange ditt namn och din
adress i meddelandefältet.
Prenumeranter utanför Sverige betalar 250
kronor för en helårsprenumeration av Yrfän.
Vill du också prenumerera på Entomologisk
Tidskrift ges 50 kronor rabatt.

Material till Yrfän

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

Sveriges Entomologiska förening

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

S

å få insektsarter är klassade som utdöda i International Union for Conservation of Natures (IUCN) rödlista. Är man intresserad av insekter
förstår man ganska snabbt att den siffran är löjeväckande liten och
att den har väldigt lite med verkligheten att göra. I dessa tider skulle
vi kunna kalla det alternativa fakta! Alex Hochkirch, ordförande för
ryggradslösa organismer i IUCN, skrev personligen en artikel i Nature strax
efter färdigställandet av listan, där han skriver att man uppskattar att den
verkliga siffran ligger på 1 till 100 arter per dag. Gör man en sökning på antalet
utdöda arter i Sverige, i Artdatabankens artfakta, blir siffran 123. Även denna
siffra är låg. Jag kan inte annat än att bli lite sorgsen när jag ser de siffrorna.
Hur kan det komma sig att vi vet så lite om dessa otroligt viktiga och betydelsefulla organismer? Parterna i Convention on Biological Diversity (CBD) har
enats om att stoppa biodiversitetsförlusten till år 2020. Hur tänker man göra
med förlusten av insektsarter? För många grupper har vi bara en enda expert
i världen. För en del finns inte ens det. Hur kan det satsas så otroligt lite på
insekter? Hur kan man förlita sig på att vi ska kunna göra något åt saken när
det inte ges resurser åt det?
Samtidigt blir jag väldigt glad inombords när jag tittar på de stigande
siffrorna för antalet prenumeranter av Yrfän, ett ökande antal medlemmar i
olika intressegrupper för insekter och när jag läser om att antalet besök till
landets naturum ökar för andra året i rad. På dessa naturum kan man dessutom
köpa massor av häftiga insektssaker, allt från söta små pins till kläder och
bestämningslitteratur. Nu ska det till och med komma ett program på teve
som handlar om att skåda fågel! Missa inte det. Djur och natur har blivit lite
på modet vilket är otroligt glädjande. Den insats, hur liten den än är, som
görs av ideella krafter är jätteviktig! Och det behövs fler just med tanke på
att merparten av det arbete som görs på insekter idag görs ideellt.
Så hur får vi icke intresserade att bli intresserade, så att det börjas satsas
på insekter? Siffran 394 kommer inte väcka vare sig allmänheten eller beslutsfattarna. Vägarna är många och alla lika viktiga. Ett sätt att väcka frågan
och uppmärksamma ickefrälsta om hur viktiga insekter är att hitta på något
arrangemang på FN:s International Day for Biological Diversity den 22 maj. Sök
på biologiska mångfaldens dag på nätet och låt er inspireras av andras aktiviteter.
Linda Strand
ordförande i Sveriges Entomologiska förening

Framsidan: Huvud av
småharkranken Rhip idia maculata
"Antennutskotten hos hanen av småharkranken Rhipidia
maculata är troligtvis till för att lättare kunna lokalisera
honor. Denna harkrank lockades till lakanet under ett nattlys
i utkanten av det brandhärjade skogsområdet i Västmanland, hösten 2014. Exemplaret fotograferades senare under
studioförhållanden. Bilden är sammanslagen (stackad) av
167 exponeringar för utökat skärpedjup."

www.sef.nu

Foto: John Hallmén
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N

u ger vi oss in på det nya året med krypen och
med Yrfän. I nummer 1 är det dags för tvåvingarna (flugor och myggor) att göra entré.
Och det blir med två stora artiklar om dels
harkrankar – dessa långbenta flygare som var
och en säkert haft närkontakt med om än bara med
dess ben, dels i en exposé över stickmyggor i Sverige
som nu med hjälp av Anders Lindströms expertis och
fotoöga fått både svenska namn och blivit förevigade.
Förutom detta recenseras tre vackra och synnerligen

innehållsrika böcker om flugor och andra tvåvingar.
För egen del börjar jag känna att ett litet intresse
för blomflugor kryper närmare. Jag ser dem i trädgården eller på renfanorna längs med tågspåret i
närheten. Förra året var dessutom en kompis till
mig här med sin aspirator. Han sög in ett par stora
och små flugor i sin burk och jag fick lära mig dödskallefluga och humleblomfluga – en bra start på en
vidare bekantskap! Hoppas ni gillar bekantskapen
med Yrfän nr 1/2017!

Magnus Bjelkefelt
redaktör
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Innehåll

Intressanta småkrypsfynd

Hans Petersson gjorde ett anmärkningsvärt fynd
i sin fjärilsfälla då han fann ett Skiktdynemott
Apomyelois bistriatella den 14 juni 2016. Fällan är
placerad i Tveten, Färgelanda, Dalsland.

Ny för Medelpad

Ängsskinnbaggen
Malacocoris chlorizans
Foto: Roel Wijtmans.

Johan Ennerfelt hittade Nemastoma bimaculatum i sin trädgård i Göteborg under mellandagarna 2016. Han såg en svart lockespindel
med vita fläckar och samlade in den för att
kontrollera om det var en vanlig fläcklocke
Nemastoma lugubre, eller något roligare. Och
det visade sig vara betydligt roligare nämligen
ett nytt Sverigefynd!

Tillfälligt besök?

Röd myrjägarspindel
Z odarion rubidum

Foto: Fredrik Arvidsson.

Ny för Sverige

Ett första fynd för landet av röd myrjägarspindel Zodarion rubidum gjordes i juni 2015. Spindeln hittades av Fredrik Arvidsson från Lunds
universitet på en mittrefug på Västkustvägen
i Malmö vid en inventering. Refugen ingår i
projektet ”Våga vägra klippa” i Malmö som
genomförs av Malmö kommun (gatukontoret) där olika skötselmetoder (som klippning,
slåtter, bränning och fri utveckling) testas för
att se vad som gynnar biodiversiteten mest.
Z. rubidum tillhör familjen Zodariidae vilket är
en helt ny familj för Sverige.

Roel Wijtmans hittade den vackert gröna ängsskinnbaggen Malacocoris chlorizans i Klampenborgs naturreservat som ligger i Sundsvalls
kommun. Reservatet utgörs av en halvö där
det tidigare har varit ett sågverk, och de som
ägde verket har planterat en hel del lövträd
som annars inte skulle ha varit där. Möjligen
kan detta ha haft en betydelse till förekomsten
av M. chlorizans i reservatet då detta även hyser
andra insektsarter som egentligen bara brukar
påträffas mer söderut.

Fältsyrsa
Foto: Johan Liljeblad.

Gry llus camp estris

När Johan Liljeblad var på en utflykt med sina
söner till Gamla Linköping gjorde en av sönerna en rolig upptäckt. Utanför ett av de gamla
husen såg han något som han uppfattade som
en spindel. Johan, som arbetar på Artdatabanken, kom och kollade och det visade sig
vara en syrsa. Den hann flytta sig in mellan
trallen på vad som var en slags trappsteg nära
husväggen. Det var först när Johan kom hem
som han kunde bekräfta fyndet. Fyndet är
remarkabelt då fältsyrsa inte ”ingår” i den
svenska faunan, men är vanlig som t ex foderdjur för herpetologer eller som skadedjur
inomhus i t ex bagerier utomlands. Dock var
det ingen uppenbar aktivitet i huset bredvid
fyndplatsen. Det var inte ens ett sådant hus
som man kan gå in i, så definitivt inget konditori eller så.

Ny för Ölan d

Häggvårvecklare
Acleris umbrana

Foto: Kenneth Alexandersson.

Ap omy elois bistriatella

Foto: Johan Ennerfelt.

Lockespindeln
N emastoma bimaculatum

NT

Skiktdynemott

Foto: Hans Petersson.

Ny för dalslan d

Ny för Sverige

Ny för Bohuslän

Myrkrokspindel
Drep anoty lus uncatus
Hans Petterson hittade en ny spindel för
Bohuslän sista oktober, myrkrokspindel Drepanotylus uncatus. Den satt på Hans garageport som finns i Holmen, Lane-Ryr, Uddevalla.
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Den 31 oktober 2016 kom denna småfjäril till
Kenneth Alexanderssons lampa vid Hönstorp
på Öland. Ett överraskande nytt landskapsfynd eftersom det är långt från Öland till
närmaste kända populationer.

Ny för Dalsland

Ny för Västergötland

Oväntat fynd i Stockholm

Nätvingen

Kameleontmattvävare

Glansbaggen
Amp hotis marginata

Floronia bucculenta
Foto: Martin Oomen.

Hans Petersson är mycket aktiv i de relativt
okända insektsmarkerna i Dalsland och i slutet
av september 2016 satt det en nätvinge i fällan
vid Tveten, Färgelanda. Denna är inte tidigare
funnen i Dalsland och har det tungvrickande
namnet Drepanepteryx phalaeonides.

Foto: Scarlett Szpryngiel.

Drep anep teryx p halaeonides

Bruchus affinis

Linda Strand och Mikael Sörensson hittade
två exemplar backvialfröbagge Bruchus affinis
25 juli 2016 på odlad ärt (Pisum sp.). Fyndet
gjordes i Skåne, på Ellstorpsområdet i Malmö.
Möjligen är förekomsten i Malmö den första
på Pisum. Backvialfröbagge är en storväxt
fröbaggeart, i Sverige länge endast känd från
östra Småland, men troligen på spridning då
den nyligen även påträffats i Östergötland
och i västra Blekinge. Tidigare fynd är gjorda
på backvial, bl a i bryn, vägkanter och ruderatmarker.

Den 27 aug hade Martin Oomen turen att håva
in en spindel med ett för honom obekant utseende. Det visade sig vara en kameleontmattvävare Floronia bucculenta, ej tidigare noterad
i Västergötland enligt landskapskatalogen för
spindlar. Platsen för fyndet var ett igenväxande
hygge nära Landvetter flygplats där Martin
stod och räknade sträckande rovfåglar. Kameleontmattvävare verkar ha en östlig utbredning i landet med tanke på de tidigare fynd
som gjorts, eller är den bara förbisedd i väst?

Sällsynthet

VU

Ängsskinnbaggen
s
Deraeocoris trifasciatu

Foto: Rasmus Elleby.

Backvialfröbagge

Foto: Mikael Sörensson.

Ny för Skå ne

Ny för Sverige

Foto: Johan Ennerfelt.

Minerarflugan
Agromy za filip endulae

Johan Ennerfelt hittade Agromyza filipendulae
i Horns Kungsgårds naturreservat på norra
Öland 22 juli. Det var under en ”bioblitz” som
ägde rum i reservatet den helgen. Johan hade
ingen aning om vad det var förrän han gick
igenom bilderna flera månader senare på
hösten. En rolig överraskning. Johan skickade
bilderna till en expert i Nederländerna som
bekräftade bestämningen.

Kvällen den 25 juni hade Rasmus med sin
pappa Hans Elleby satt upp lampa och lakan
i villaträdgården i Spånga, Stockholm för att
få se lite nattfjärilar. Vädermässigt var det
perfekta förhållanden: molnigt, vindstilla och
knappt 20° C i lufttemperatur. Klockan 00:45
stod Rasmus på knä och fotograferade en
malmätare när han upptäckte en för honom
okänd skinnbagge som kröp på lakanet.
Kamerabatterierna var nästan slut men han
hann ta några bilder på den innan han återgick
till fjärilarna. Det var först dagen efter han
blev uppmärksammad på att skinnbaggen
på bilderna kunde vara den rödlistade och
sparsamt utbredda Deraeocoris trifasciatus.
Fyndet kunde till slut bekräftas av Ruth Hobro
i Facebookgruppen Intressanta fynd av insekter
i Sverige.
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Den 26 juni 2016 hittade Scarlett Szpryngiel
och Rasmus Hovmöller sex exemplar av
glansbaggen Amphotis marginata på en
husvägg i Enskededalen i södra Stockholm.
Arten är hittad från Skåne till Uppland, men
är vanligast på Öland och i Småland. Fyndet
i Stockholm är udda eftersom A. marginata
är en relativt sällsynt art som hittills är känd
från ihåliga gammelekar där den lever som
snyltgäst hos blanksvar t trämyra Lasius
fuliginosus. Skalbaggen lockas av myrornas
feromoner, och inne i boet spelar den med
antennerna på ett sätt som imiterar myrornas signaler för att visa att de vill bli matade.
Lyckas bluffen stöter myran upp en droppe
sockerhaltig vätska, men ibland upptäcker
myrorna bluffen. Då kan A. marginata trycka
sig helt platt mot underlaget och den breda
platta kanten runt halssköld och täckvingar
gör att myrorna har svårt att få grepp om
skalbaggen. I området där fyndet g jordes
finns en kyrkogård med stora träd, men få
ekar och hålträd. Blanksvart trämyra är inte
så kräsen vad det gäller boplats, så det är
kanske möjligt att hitta A. marginata på fler
platser än i gammelekar.

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: yrfan@sef.nu.
Rapportera också gärna på Artportalen.se.

Notiser
Hanhumlor känner ingen hemlängtan

Ett sjätte sinne

Foto: Brian Gratwicke/CC-BY-SA 2.0

I mer än 100 år har man känt till att insekter
kan känna av luftfuktighet. Nu har forskare
vid naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds
universitet i samarbete med kollegor vid
Northwestern University i USA beskrivit ett
insekternas ”sjätte sinne”. Det forskarna
Marcus Stensmyr och Anders Enjin nu har
gjort är att testa bananflugors (Drosophilidae) fuktpreferens med hjälp av mättade
saltlösningar. Genom att inaktivera vissa
gener har de kunnat visa vilka gener som
är nödvändiga för att flugorna ska känna
av hur fuktig luften är. Man har även funnit
att de känselceller som gör att flugorna kan
känna av luftfuktighet sitter på basen av flugornas antenner. ”Myggor använder delvis
fuktsinnet för att hitta människor att bita,
men även för att hitta fuktiga miljöer att
lägga ägg i, så fuktsinnet är uppenbarligen
viktigt för myggor. Antagligen är det samma
gener som vi nu har upptäckt som även är
inblandade i myggors fuktkänsel. Därför
kan fuktsinnet vara ett nytt mål att ta sikte
på när mygg ska bekämpas”, säger Marcus
Stensmyr i ett pressmeddelande.
Thomas Harry

ju för att humlelarverna ska kunna få mat och
boet kunna växa. En orsak till att hanhumlorna inte återvänder till sitt ”hem” är att de
behöver söka sig långt ifrån detsamma för
att undvika att para sig med en alldeles för
nära släkting, t ex systrar eller kusiner, diskuterar forskarna. Studien är accepterad för
publicering i tidskriften Journal of Experimental
Biology, 2016 och författarna är Théo Robert,
Elisa Frasnelli, Thomas S. Collett och Natalie
Hempel de Ibarra.
Thomas Persson Vinnersten

Konstgjord spindeltråd på väg att bli verklighet
Spindelsilke har länge betraktats som ett av
naturens mest fantastiska material – starkare än stål, mer elastiskt än nylon, biologiskt nedbrytbart och stöts inte bort av den
mänskliga kroppen. Användningsområdena
för ett sådant material är många, men då det
är mycket svårt att skörda naturligt silke från
spindlar i stor (industriell) skala har man länge
forskat på metoder för att framställa spindelsilke på konstgjord väg. En forskargrupp
från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och
Karolinska Institutet hittade redan för tio år
sedan en metod där spindelns silkesproteiner
kan produceras av bakterier hos vilka man
planterat in silkesproducerande gener. Nu
har samma forskargrupp upptäckt och lyckats
efterhärma processen där flytande silke från
spindelns silkeskörtlar omvandlas till en fast
tråd. Hos spindeln sker detta genom att surhetsgraden i kanalen mellan silkeskörtlarna
och spinnvårtorna sjunker kraftigt. Sänkningen i pH gör att proteinerna övergår från en fri
löslig gelform till fast form (en tråd). Genom
att efterhärma processen har man nu lyckats
framställa kilometerlånga silkestrådar. Den
konstgjorda tråden är ännu inte riktigt lika
stark som naturligt spindelsilke (för det krävs
mer forskning) men det är ungefär lika elastiskt och starkare än de flesta konstfibrer. De

Foto: Kajsa Mellbrand.

Foto: Bo Söderström.

I en brittisk studie har man kunnat visa att
hanhumlor, efter det att de lämnat sitt bo,
inte direkt visar någon hemlängtan. Istället
ger de sig ut på långa flygturer utan att någonsin titta bakåt! Vid födosökning däremot
så lägger hanhumlorna blomman på ”minnet”
genom att utföra speciella inlärningsflygningar runt blomman. Detta för att de sedan ska
kunna komma tillbaka och besöka samma
blomma igen. Det är tidigare väl känt att honhumlor har en utpräglad förmåga att hitta
både föda och tillbaka till sitt bo, detta krävs

användningar man hoppas på för det konstgjorda spindelsilket är framför allt medicinska:
silket kan användas för biologiskt nedbrytbara
suturer, eller som substrat för cellodlingar för
att till exempel odla fram nya vävnader eller
återskapa kontakt mellan nervceller.
Kajsa Mellbrand

Hitta till Brännberget! I förra numret av Yrfän skrev Ronny Kågström om insektslokalen Brännberget i Västerbotten. För att smidigt hitta till och uppleva denna lokal, gå efter koordinaterna:
64°55'01.4"N 20°30'52.1"E (WGS84).
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Notiser

Porträttet
Klara Granlöf och Aron Landahl är två unga konstnärer som har en förkärlek till
småkryp. Tillsammans har de rest till fjärran länder för att upptäcka och måla av
insekter och nyligen lanserade de också ett kortspel om Sveriges insekter.

Klara Granlöf &
Aron Landahl
D

et är decembereftermiddag i
Uppsala. Det innebär per automatik att det är råkallt, mörkt
men också lite sådär lagom
mysigt som det börjar bli när
det nalkas jul. Jag är på väg till ett av
Uppsalas otaliga konditorier för att träffa
Text: Thomas

Persson Vinnersten

Klara Granlöf och Aron Landahl, två unga
konstnärer som har en förkärlek för insekter. Det ska bli kul att träffa dem igen, det
var åtminstone ett par år sedan som jag
var med och beviljade dem stipendium för
ett par av deras insektsstudieresor, och jag
har laddat upp med en rad frågor som jag
är nyfiken att få svar på. Väl inne i värmen
på konditoriet väljer vi den något lugnare
ovanvåningen för vårt samtal och då ställer jag också den obligatoriska frågan som
krävs för att ge en bakgrund till den här
artikeln.

Vilka är egentligen Klara och Aron?

Klara börjar att berätta:
– Jag är 30 år och sedan något år tillbaka färdig biolog. Jag har alltid varit
naturmänniska och gillat närheten till
naturen och att studera till biolog blev
liksom ett led i den kedjan. För tillfället
arbetar jag på Biotopia (ett ”biologiskt
aktivitetshus” i kommunal regi) där jag
bland annat har hållit i kurser i att lära
sig teckna.
Aron som är ett par år äldre erkänner

Aron Landahl och Klara Granlöf i Kyoto, Japan, hösten 2016.
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Mullvadssyrsa. Bild: Aron Landahl.

att han varit inne på samma linje, att
studera biologi:
– Men jag valde att hoppa av utbildningen för att satsa dels på mitt konstnärskap, dels på arbetet som sjuksköterska
på Akademiska.
Hur kom det att bli just insekter ni
intresserade er för?
Klara funderar lite, men framhåller ett
par saker som extra betydelsefulla.
– Dels spenderade jag mycket tid som
barn att studera hur sniglar åt, och en
sommar samlade jag gräshoppor, så småkryp har nog alltid fascinerat mig, berättar Klara. Sedan innan jag och Aron
började våra biologistudier bodde vi på
Gotland och där studerade vi en damm
lite mer ingående. Där kunde vi följa livet i

dammen och bevaka det som hände under
en tid. Ett litet ekosystem som vi enkelt,
nära och spännande kunde studera. Det
var mycket inspirerande!
Innan Aron började studera biologi
hade han utbildat sig till trädgårdsmästare
på en folkhögskola.
– Trädgården är också ett ställe där
man kommer i nära kontakt med naturen
och dess invånare, berättar Aron.

Entomologiska resor

Föga förvånande fanns intresset för att
måla, rita och teckna hos dem båda redan
när de var små. Och när jag tittar in på
deras bloggar finns uppdateringar från
omkring 2007 och framåt. Så man kan
väl säga att de varit aktiva åtminstone

utåt sett i snart 10 år. Det var för ungefär hälften så många år sedan som jag
först kom i kontakt med Klara och Aron.
De sökte då ett stipendium ur Maria
och Thure Palms stipendiefond som vi
i Entomologiska Föreningen i Uppland
förvaltar. Den gången hade de sökt för
en insektsresa till Turkiet och året efter
för en ny resa till Georgien och detta föll
stipendienämnden på läppen! Vad lärde
ni er under dessa resor?
– Den första resan till Turkiet var spännande och vi såg en stor mängd insekter,
bland annat besökte vi den kända Fjärilsdalen i sydvästra Turkiet. Självklart var
denna resa otroligt inspirerande och gav
mersmak, berättar Aron.
Resultatet av Turkietresan lades upp

Aron Landahl kollar in en vårtbitare och Klara Granlöf är på klättringsstrapatser i Fjärilsdalen i Turiket under deras första entomologiska resa, 2011.

Yrfän 1 · 2017

8

Porträttet

på en blogg där små anekdoter om saker
som skett och bilder på insekter med jämna
mellanrum dök upp.
Resan till Georgien var möjligen lite
mer planerad och där träffade de också
en georgisk biolog som hjälpte dem med
både det ena och det andra. Här hade
Klara och Aron höjt ribban och resultatet
av denna resa blev en liten vacker insektsbok, Georgien i ett nötskal, som är full med
naturtrogna avbildningar på insekter och
annat de stötte på under sin resa.

Ett ny tt kortsp el

Man kan säga att dessa båda resor gav
konstnärsparet blodad tand och nu ville
de göra något mer som når ut till en
större allmänhet. Och vad är då bättre
en ett pedagogiskt, korrekt och vackert
insektskortspel? Aron beskriver:
– Vi påbörjade spelet år 2013. Vi hade
nyss varit i Georgien och behövde något
nytt att använda penslarna till. Idén till
att göra ett spel kom sig av att vi gillar
att spela bräd- och kortspel av olika slag
och hade sett att det fanns diverse kortspel med naturtema där man skulle samla
familjer. Det fanns fåglar, växter, fiskar
m m. Var är alla borstiga myrlejonlarver
och hårdkokta vårtbitare, för att inte
nämna hela skalbaggspanoramat?
En av de stora utmaningen låg, förutom att på ett naturtroget sätt teckna
av insekterna, i att göra ett vettigt urval.
Man kan ju inte ha ett kortspel med 25 000
kort (antalet insektsarter i Sverige), det
blir ohanterligt. Klara beskriver urvalskriterierna:
– Vi valde ut ett menageri på 53 arter
som blandade lättillgängliga insekter med
märkliga rariteter, med ett övergripande
syfte att skildra den färg- och formvariation
som pyr även i den svenska insektsfaunan.
Vi ville även att så många insektordningar
som möjligt skulle vara representerade.
På Ultuna kunde de genom Åke Linde
löws försorg studera den stora referenssamlingen som finns där för att ha riktiga
exemplar av insekter att måla av. Men då
insekter tenderar att falna i färgstyrka när
de torkat fick de komplettera med att söka
foton på nätet.
Jag skjuter in en fråga om hur de delar
på tecknandet under ett ”uppdrag”, som
boken om Georgien eller för den delen
insektspelet.
– Det gäller nog för oss båda att anpassa oss. Vi får ge avkall lite på våra vanliga

Grön sandjägare och spottstrit. Bild: Klara Granlöf. Påfågelspinnare. Bild: Aron Landahl.

stilar, förklarar Aron och Klara fyller i:
– Vi har visat bilder för våra kompisar
och även de har haft svårt att säga vem
som gjort vad, och så brukar det inte vara
i vanliga fall.
När väl akvarellmålningarna var klara
kom nästa utmaning. Att hitta ett förlag
eller liknande som kunde tänkas ge ut
det. Men skam den som ger sig, i dagarna
före jul kom spelet ut med Fältbiologernas
förlag som utgivare.
Vi säger hejdå och jag går ut i decembermörkret som nu helt har inneslutit Uppsala. Det har varit ett trevligt möte och
väldigt inspirerande att träffa Klara och
Aron. Två oerhört jordnära personer som
vill leva nära naturen där de kan fortsätta
att hitta inspiration till sina respektive
konstnärskap.
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Kortspelet om
Sveriges insekter
Kortspelet Sveriges insekter består av 53
svenska arter fördelade på 15 ordningar/
underordningar. Spelet går ut på att
samla ”familjer” genom att begära kort
från varandra och få flest poäng. Korten
är också utformade för att fungera som
övningskort för att lära sig känna igen och
namnge ett urval av svenska arter. Spelet
finns att köpa från Fältbiologernas förlag
www.faltbiologerna.se/forlag.

Insektslokalen
Om man besöker Bohuslän är det väl värt att stanna till i Uddevalla, för här ligger världens
största skalbanksområde. Skalbankar är en lämning av landhöjningen efter istiden då
skalen av för länge sedan döda marina djur blev kvar nedanför bergsbranterna.

Uddev alla skalbankar

S

På Kuröds skalbankar ligger snäckskal från årtusenden som en vit matta under mängder av blommor. Foto: Emelia Börjesson.

edan 2010 är skalbanksområdet ett
Allt började när inlandsisen låg som
naturreservat vid namn Kuröds
ett täcke över hela norra Europa. Isen
skalbankar (sammanslagning av var så tjock att den tryckte ner bergnaturreservaten Bräcke, Kuröd
grunden. Långt senare blev marken
och Samneröd). Vid västra delen synlig igen när isen smälte, och där
av naturreservatet ligger ett litet museum
Uddevalla ligger bildades ett sund där
som är öppet sommartid.
allt smältvatten pasOmrådet kring Kuröd har
Text: Peter N ielsen
serade på sin väg till
exploaterats under lång tid
havet. Trycket från
där skalen använts till hönsfoder, vägar utströmmande smältvatten skapade
underströmmar som drog in havsvatoch som jordförbättringsmedel. Numera
återstår bara rester av den en gång mer än
ten i sundet. Denna miljö var oerhört
en miljon kubikmeter stora skaltillgången.
gynnsam för fisk, skaldjur, plankton
Man tar sig lätt runt i området på stigar i
och andra marina djur. När djur som
hagmarkerna som sommartid betas av får musslor, snäckor och havstulpaner dog
eller kor. Floran är starkt kalkgynnad och blev de kvar i sundet och bildade så
innehåller många intressanta växtarter, småningom stora skalbankar längs
Uddevalla sundets stränder.
och med dessa följer insekterna.
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Botaniskt utfly ktsmål

Idag är skalbankarna bevuxna med en
rik vegetation och här kan man hitta rara
växter som trollsmultron, kalkdån och
backsmörblomma. Platsen är ett välbesökt
botaniskt utflyktsmål, väl värt ett besök.

Här kan man hitta många insekter som
behöver växter som näringskälla för sig
och sina larver. Insekter såsom bin, blomflugor, fjärilar och en del skalbaggar behöver ”pollenrestauranger”, för att använda
Trafikverkets uttryck. Detta är växter som
levererar rika näringsresurser från tidig vår
till sen sommar. På skalbankarna finns en
stor spridning av nektarrika växter som
åkervädd, liten blåklocka, käringtand,
bockrot och tistlar. Vädden är given för
att finna sexfläckig bastardsvärmare Zygaena filipendulae och mindre bastardsvärmare Z. viciae som är frekventa besökare
på blomman. Men vädd har fler gäster: i
somras hittades den ovanliga blomflugan
mörk bronsblomfluga Callicera aurata ett
antal gånger på växten. Blomflugan har
aldrig hittats på så många platser i landet
och i sådant antal som under förra året.
Kanske en ökning av flugan, eller bara
fler vaksamma blickar runt om i landet
efter blomflugor.
Runt getväppling kan man under
varma junidagar finna vår minsta blåvinge: mindre blåvinge Cupido minimus,
”kärlek på små vingar”.

Vädd är en rik näringskälla och det kan bli trångt om
saligheten. Här samas två mindre bastarsvärmare
Zygaena viciae med en ängsblombock Stenurella
melanura och en humla. Foto: Peter Nielsen.

Karminspinnarlarver Tyria jacobaeae.
Foto: Emelia Börjesson.

Kalkängar & ädellöv skog

Naturreservatets torra kalkängar sköts
numera ordentligt med rätt omfattning
av bete och begränsning av uppväxande
sly. Angränsande till Kuröds skalbankar
ligger ett industriområde med ruderatmark. Dessa skräpmarker tillsammans
med omgivande hagmarker, men även ett
antal skjutbanor, ger en tillflyktsort till
sandälskande insekter. Där kan man finna
kullerlöpare Carabus convexus om man har
tur. Denna stora svarta jordlöpare trivs
på den öppna sandiga grusmarken. Här
finner man också kungsmynta som är en
populär nektarkälla för fjärilar, bin och
flugor. På denna vilda kryddväxt kan man
hitta svävdagsvärmare Hemaris tityus såväl
som amiral Vanessa atalanta. Till området
har en del kulturväxter spridit sig då det
ligger i utkanten av Uddevalla stad. Även
den från början till Sverige införda vinbergsnäckan Helix pomatia har hittat hit
och trivs på den kalkrika marken.
Det finns också spännande skogar på
skalbankarna och deras omgivande hagmarker. Dessa har inslag av ask, lind,
skogsalm och ek. Ett anmärkningsvärt
fynd av en sällsynt skalbagge är ädelguldbagge Gnorimus nobilis som på senare år
har hittats i ädellövskogarna kring Kuröd.

Ädelguldbagge Gnorimus nobilis.
Foto: Dennis Martinsson.

Mörk bronsblomfluga Callicera aurata är en sällsynt blomfluga
med fantastiska antenner. Foto: Dennis Martinsson.

Ädellövträd var för länge sedan en
naturlig del av Bohuslän, men med ökad
befolkning, sillfiske och båtbyggande blev
de kala klipporna det nya Bohuslän. Kvar
blev bara enstaka äldre träd, och även om
mängden ädellövträd har ökat i landskapet är åldern ett problem för de insekter
som behöver gamla träd. Trots detta, i
nummer 2/2015 av Yrfän nämns almblombock Pedostrangalia revestita som påträffad i Uddevalla. Genom fortsatt skötsel
av naturreservaten och stadens äldre träd
kanske fler relikta arter kan påträffas.

Utforska skalbankarna

Ett förslag för den som vill utforska området är att följa Bäveån – den sista resten
av Uddevallasundet, inåt landet fyra kilometer mot Älje-Porsen. Där finns två sjöar,
Norra och Södra Svalsjön, som bildats ur
gamla täkthålor (grävningar i skalbanken).
Detta område, som numera hör till natur-
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reservatet Bäveån nedre, restaurerades för
några år sedan för att få fram strandängar
och våtmarker. Här låg tidigare världens
största skalbank. Detta är en bra lokal för
trollsländor, vattenlevande skalbaggar och
skinnbaggar.
Om man har tid för en heldagsutflykt
rekommenderas Bohusleden etapp 13: Glimmingen–Bovik. Man passerar både Kuröds
och Bäveån nedre naturreservat på den 12,5
kilometer långa turen. Startar man vid Glimminge finns både grustäkt och motorbana
att söka insekter på. Nästa anhalt är Älje,
och efter det går färden genom skog och
längs med en sjö. Sedan kommer man till ett
ridhus i vars närhet häststyng Gasterophilus
intestinalis har hittats. Men det gäller att
vara ute i rätt tid då flugan bara lever två
till tre dagar. Sedan kommer man fram till
Kuröds skalbankar och följer man sedan
etappen vidare passerar man stora skogsområden för att slutligen hamna i Bovik.

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

Harkrankar – långbenta myggor som fascinerar

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

Harkrankar – långbenta myggor som fascinerar

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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Harkrankar – långbenta myggor som fascinerar

I Sverige finns cirka 50 arter av stickmyggor. Åtskilliga
av dem är svårbestämda och en del kan sprida smitta,
men många är också vackra och häftiga att titta på.
Här är en presentation av Sveriges stickmyggor med
deras nytillkomna svenska namn.

Stickmy ggor
i Sv erige

S

tickmyggor hör väl till de insekter
som de flesta människor inte slösar
så mycket kärlek på. Helt bortsett
från den irriterande vanan att ge
kliande bett och suga blod från
oss och därmed sprida smittämnen som
orsakar sjukdom så är en del artgrupper
notoriskt svårbestämda.
Text & foto: Anders

Lindström

Stickmyggorna är precis som fjärilar
täckta med fjäll och många karaktärer
bygger på hur de här fjällen är grupperade på kroppen. Men precis som hos
fjärilarna nöts fjällen lätt bort och gör att
artbestämningen kan bli svår eller till och
med omöjlig. Det finns inte heller någon
bra bestämningslitteratur på svenska utan
man är hänvisad till litteratur på engelska och tyska. Ett modernt illustrerat
bestämningsverk på svenska vore naturligtvis önskvärt. I Sverige har vi idag 50
arter, även om det är tveksamt om alla
arter fortfarande finns kvar. I Europa finns
det ca 100 arter och i världen ca 3 500. På
Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)
i Uppsala arbetar vi med att kartlägga de
svenska stickmyggen för att ha en bättre
beredskap i händelse av ett utbrott av en
myggburen smitta.

Stickmy ggor som v ektorer

Globalt sett är stickmyggorna de djur
som orsakar mest sjukdom. Malaria, gula
febern, dengue, chikungunya, Rift Valleyfeber, West Nile-feber och inte minst zika
är exempel på allvarliga sjukdomar som
sprids med myggor som vektorer. I Sverige
är vi i stort sett förskonade från sådana
smittor och här är det främst Ockelbo
sjukan som orsakas av ett myggburet virus
och tularemi (harpest) som orsakas av en
bakterie som kan spridas med mygg som
vi behöver bekymra oss för. Klimatförändringen och globaliseringen har gjort att en
del arter har kunnat sprida sig till Europa
från andra delar av världen och etablera
sig här och vi ser en spridning norrut av
en del av de här arterna.

Stickmy ggorna har fått sv enska namn

Den invasiva arten asiatiska tigermygga Aedes albopictus har spridit sig i
Europa sedan 1979. Kanske kommer den snart till Sverige ...
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I ett försök att skapa lite mer intresse för
stickmyggor tog jag på mig ansvaret att för
Artdatabankens räkning ta fram svenska
namn på de svenska arterna samt ett antal
arter som möjligen skulle kunna uppträda
här.

Överst: källarfrossmygga Anopheles messeae. Nederst: rödbrun höstmygga Aedes cinereus och vårsvämmygga Aedes sticticus.

Sv enska malariamy ggor

I Sverige har vi faktiskt sju arter malariamyggor, vilket förvånar många människor. Eftersom namnet malariamygga
av många missuppfattas och de tror att
alla malariamyggor sprider malaria hela
tiden så tog jag tillbaka det gamla svenska namnet frossmygga. Frossan är ett
äldre namn på malaria. Fyra av arterna
är extremt svåra att skilja morfologiskt
och betraktades som en enda art fram
till 1920-talet, nämligen stallfrossmygga
Anopheles atroparvus som övervintrar i
uppvärmda stallokaler men som inte är
sedd i landet sedan 1980-talet; skogsfrossmygga An. beklemishevi som är en
nordlig art som är lite mer skogsbunden
än de andra frossmyggen; fläckfrossmygga An. maculipennis har fläckiga vingar

liksom de övriga arterna och är också
sällsynt; samt den vanligaste arten källarfrossmygga An. messeae som föredrar
att övervintra i ej uppvärmda byggnader, som t ex jordkällare, och naturliga
håligheter i till exempel träd. Det var
förmodligen källarfrossmyggan som stod
för den största spridningen av malaria i
Sverige under 17- och 1800-talen.
De tre övriga Anopheles-arterna övervintrar inte som adulta. Brunryggad
frossmygga An. algeriensis som vi hittade
som ny för landet på Gotland 2013 är jämnt
brunfärgad på ryggen till skillnad från
ljusstreckad frossmygga An. claviger som
har ett ljusare band på ”ryggen”, mellankroppens översida. Den sista arten är
blygrå frossmygga An. plumbeus som är en
påfallande mörk liten malariamygga som
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lägger sina ägg i trädhål. I Nederländerna
har den börjat föröka sig i gödselbrunnar
och andra artificiella vattensamlingar och
kan då bli så talrik att den blir ett riktigt
problem.

Öv ersv ämningsmy ggen

De så kallade översvämningsmyggen
kännetecknas bland annat av att de kan
ha flera kläckningar per säsong samt att
äggen kan ligga i marken och vänta på en
översvämning i flera år. När vattnet stiger
och äggen täcks av vatten kläcks massor
av ägg på en gång vilket kan resultera i
enorma mängder flygande myggor. En av
de absolut vanligaste stickmyggorna i hela
landet är rödbrun höstmygga Aedes cinereus, en mygga med rödbrun grundfärg.
Den förekommer långt in på hösten och är

Skogstömygga Aedes communis.

då ofta den dominerande arten, men kan
påträffas hela säsongen. Den grå svämmyggan Ae. rossicus påträffades första gången
i Sverige på 1980-talet när den hade ett
massuppträdande vid Nedre Dalälven. Den
är också mycket lik rödbrun höstmygga,
men en aning mörkare. Ljus höstmygga Ae.
geminus ska vara påträffad på Öland och i
Skåne men har inte observerats på många
år. Ett problem är att den är extremt lik
rödbrun höstmygga och att det inte finns
några DNA-sekvenser tillgängliga, därför
blir det också svårt att artbestämma den
molekylärt.
En av de mest spridda myggarterna i
världen är sommarsvämmygga Ae. vexans.
I Sverige är den en utpräglad sommarart,
till skillnad från vårsvämmygga Ae. sticticus där äggen kan kläckas redan under

Tidig tömygga

vårfloden i slutet av maj. Vårsvämmygga
är den mygga som ställer till stora problem vid Nedre Dalälven och Klarälven i
Värmland. Den verkar också sprida sig i
landet. Under 2012 hittade vi på SVA en
ny svämmyggeart för landet, mörk svämmygga Ae. nigrinus, som påminner mycket
om vårsvämmygga men är mörkare. Den
verkar inte heller ställa till sådana problem
som vårsvämmygga, även om den förekommer bland de övriga översvämningsmyggen
i Tornedalen.

Kustmy ggor

Det finns tre arter som ofta förekommer
i kustområden, som också kan ha flera
kläckningar per säsong. Den vanligaste av
dem är ljusbandad kustmygga Ae. caspius
som har två ljusa band längs med ryggen
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till skillnad från mörkbandad kustmygga
Ae. dorsalis som istället har ett mörkare
band längs med ryggen. Saltvattensmygga
Ae. detritus, som förekommer i Skåne och
Halland är en utpräglad kustart.

Sy dliga arter

Två sällsynta arter som förekommer i
södra Sverige är alkärrsmygga Ae. refiki
och vitsidig tömygga Ae. rusticus. Båda
arterna övervintrar som larver och är
därför känsliga för låga temperaturer som
gör att vattensamlingarna fryser.
Trädhålsmygga Ae. geniculatus är en
av våra absolut vackraste stickmyggor.
Precis som blygrå frossmygga lägger den
sina ägg i vattenfyllda trädhål. Den har en
huvudsakligen sydlig utbredning eftersom
den föredrar hål i ädellövträd.

Aedes punctor.

Skogs- & tömy ggor med mörka tarser

Många arter av myggor lägger sina ägg
i försänkningar i marken och väntar på
att vatten från snösmältningen ska fylla
dem. De tidigaste arterna kläcks faktiskt
när det fortfarande är is på pölarna. De
kallas tömyggor eller snösmältningsmyggor. De som kläcks lite senare på säsongen
i pölar som fylls med regnvatten kallas
skogsmyggor. Skogstömygga Ae. communis
är en av våra vanligaste och tidigaste snösmältningsmyggor som man ofta träffar på
i skogen i hela landet. Även tidig tömygga
Ae. punctor är mycket vanlig och utbredd
och en av de tidigaste snösmältningsmyggen. Den mycket snarlika salttömyggan Ae.
punctodes är en snösmältningsart som tål
salt. Den är däremot bara påträffad i allra
nordligaste delen av landet. Ängstömyggan

Överst: trädhålsmygga Aedes geniculatus. Nederst: gulbrun skogsmygga Aedes annulipes.

Ae. cataphylla föredrar snösmältningspölar
i gräsmarker. Den är spridd över stora
delar av landet. Prydlig tömygga Ae. leucomelas fick sitt svenska namn på grund
av att en av artkaraktärerna är att den
inte har ljusa fjäll uppblandade med de
mörka fjällen på bakkroppen, d v s den ser
”prydlig” ut. Stålglansmygga Ae. diantaeus
är en vanlig mygga över stora delar av
landet. Den har fått sitt namn av att de
mörka fjällen har en stålglans på fräscha
exemplar. Grå tömygga Ae. intrudens är
en gråaktig snösmältningsmygga som fått
sitt vetenskapliga namn av att den gärna
söker sig inomhus för att leta efter blodmål.

N ordliga arter

Mörk tömygga Ae. pullatus är en mörk
snösmältningsmygga som finns i nordli-

Yrfän 1 · 2017

19

Stickmyggor i Sverige

gaste Sverige. Tundramygga Ae. impiger
påträffas ofta ovanför trädgränsen. Brons
tömygga Ae. pionips – färgen på den här
snösmältningsmyggan beskrivs ofta som
bronsfärgad. Fjälltömygga Ae. hexodontus
är en art man träffar på i norra Sverige
och den art som ofta plågar fjällvandrare.
Fjällmygga Ae. nigripes är en annan mygga
som finns i fjällen.

Skogs- & tömy ggor med ljusa
ringar p å tarserna

Gulbrun skogsmygga Ae. annulipes är en
vanlig och ganska tidig mygga med gulbrun grundfärg som är väldigt lik sommar
skogsmygga Ae. cantans, en art som är
vanlig i skogsmiljö på sommaren. Man kan
skilja dem på utbredningen av det vita på
2:a tarsleden (fotledssegemntet). Guldtö-

Sydlig husmygga Culex pipiens. Larv, ägg och fullbildad mygga. Husmyggen lägger sina ägg i en flotte. Äggen är ljusa när de är nylagda för att sedan mörkna.

mygga Ae. cyprius är en påfallande ljus
snösmältningsmygga med guldgul ton. Koppartömygga Ae. flavescens har kopparton
på mellankroppen och en påfallande ljus
bakkropp. Rödbrun tömygga Ae. riparius är
rödbrun på ryggen och har avbrutna band
på bakkroppen. Den förekommer ganska
sällsynt i Syd- och Mellansverige. Bågklomygga Ae. euedes och vinkelklomygga Ae.
excrucians är snarlika men kan skiljas åt på
klornas form. Bågklomyggan är bara påträffad en gång i landet och det är tveksamt
om den ska betraktas som en svensk art
medan vinkelklomyggan är en ganska vanlig
art som finns över hela landet.

Sump my gga

Sumpmygga Coquillettidia richiardii har
fått sitt namn efter det danska namnet

”sumpmyg” och reglerna för namngivning
uppmuntrar att man harmoniserar namnen
i de nordiska länderna. Till skillnad från
andra svenska stickmyggor borrar sumpmyggans larv in sin sifon (tubliknande
del av andningssystemet) i stjälken på en
vattenväxt och tar upp syre på det viset
istället för att andas från ytan. På så sätt
utsätter den sig för en lägre risk att bli
uppäten av rovdjur.

Husmy ggen

Sydlig husmygga Culex pipiens är en art
som är spridd över stora delar av världen
och ofta är inblandad i smittspridning av
olika virus. De flesta träffar på den här
arten när den övervintrar inomhus. Den
nordliga husmyggan Cx. torrentium är
vanligare i norr men är i princip omöj-
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lig att skilja från sydlig husmygga, utom
på hanarnas könsorgan. Nilfebersmygga
Cx. modestus, är ökänd för att sprida viruset som ger upphov till West Nile-feber.
Den påträffades för första gången i Sverige
under sommaren 2016 i mina föräldrars
trädgård i Simrishamn. Grodmygga Cx.
territans, tar sina blodmål främst från
amfibier som t ex grodor. Den påträffades för första gången med säkerhet i
Sverige 1982, men har säkert funnits här
hela tiden. Eftersom den inte söker blodmål på människor eller våra husdjur eller
lockas till traditionella fällor så är den
svårobserverad.

Fågel- & v årmy ggor

Större vårmygga Culiseta annulata är en
påfallande stor mygga med randiga ben

Överst: nilfebermygga Culex modestus. Nederst: större vårmygga Culiseta annulata.

och en vit ring på låret precis ovanför
knäet. Den här arten syns tidigt på våren
och på hösten när den lämnar eller letar
övervintringsplatser i våra hem. Fåbandad vårmygga Cs. alaskaensis är mycket
lik större vårmygga men saknar den vita
ringen på låret. Den har också en nordligare utbredning. Även gulbandad vårmygga Cs. subochrea är mycket lik större
vårmygga men de ljusa teckningarna är
överlag gulare. Skogsfågelmygga Cs. morsitans är den vanligaste fågelmyggan som
gillar skog. Fläckvårmygga Cs. bergrothi
liknar skogsfågelmygga, men har två ljusa
fläckar på skutellen (en morfologisk karaktär baktill på mellankroppen) som den
är ganska ensam om i släktet Culiseta.
Verkar också vara den mest spridda arten
i släktet.

Två invasiva arter som kan komma att ses i Sverige framöver.Överst:
gulafebernmygga Aedes aegypti. Nederst: kyrkogårdsmygga Aedes japonicus.

Fågelmyggen hör till undersläktet Culicella, och övervintrar som larver. Dubbel
bandad fågelmygga Cs. ochroptera är svår
att skilja från skogsfågelmyggan men har
ofta både ett apikalt (riktning mot bakkroppsspetsen) och ett basalt (riktning
mot mellankroppen) band på vardera bakkroppsegment. Den sällsyntaste fågelmyggan, pilspetsmyggan Cs. fumipennis, är
bara påträffad i södra Sverige och har en
karaktäristisk mörk v- eller pilspetsteckning på bakkroppens segment.

Stickmy ggor att hålla utkik efter

Det finns också ett antal invasiva arter
i Europa som är värda att hålla ögonen
på. Mest känd är den asiatiska tigermyggan Aedes albopictus, som kom till Europa
1979 och nu har etablerat sig runt hela
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Medelhavet och spridit sig upp till södra
Tyskland. Kyrkogårdsmygga Ae. japonicus
etablerar sig ofta på just kyrkogårdar när
den dyker upp på nya ställen. Den hittades
för första gången i Europa 2000 i norra
Frankrike och har efter det snabbt spridit
sig. En het kandidat till nästa nya svenska
stickmyggart! Den mycket snarlika regnvattensmyggan Ae. koreicus rapporterades
för första gången i Europa från Italien
2011 och har på några få år etablerat sig i
ett ganska stort område i Centraleuropa.
Gulafebernmyggan Ae. aegypti finns på
Madeira och sprider sig runt Svarta havet.
Två amerikanska arter som påträffats flera gånger i Europa och som säkert
skulle kunna etablera sig här är amerikansk trädhålsmygga Ae. triseriatus och
hällkarsmygga Ae. atropalpus. 

Vad ska det egentligen bli av de larver man hittar? Här fortsätter Yrfän
följetongen om de vanligaste larverna man kan träffa på – i detta nummer
presenteras sju arter. För att få mer bakgrundinformation om larver och tips på
hur man själv föder upp dem, se Yrfän nr 4/2016.

Våra vanligaste larver, del 2
Håkan Elmqv ist

Foto: Pål Axel Olsson.

Text & foto:

Larv hane (överst) och hona.

Fullbildad fjäril, hane.

Aprikostofsspinnare

En mycket vacker larv och
karakteristisk för tofsspinnarna. Det är en av de få
Orgy ia
larverna med tydlig könsskillnad. Hanlarven har gula ryggtofsar och blir 2−3 cm lång. Honlarven har brunaktiga ryggtofsar och kan nå en längd av 4 cm. Larven
gör en mjuk kokong i vilken den förpuppar sig. Du kan stöta på
dessa larver under en stor del av sommaren. Ibland flera stycken
på samma buske.
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Fullbildad hona.

Fjärilen flyger från augusti
till in i oktober. Du kan se
de rödbruna hanarna, med
antiqua
ett vingspann på 21−34
mm, dansa fram soliga eftermiddagar när du till exempel är ute
för att plocka svamp. De flyger även på natten och kan lockas till
ljus. Den gråa honan är vinglös och vid kläckningen kryper hon ur
kokongen och sitter där för att para sig med hanar hon lockat dit
med sin doft. Äggen läggs på kokongen och övervintrar.
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Våra vanligaste larver, del 2

Foto: Pål Axel Olsson.

Fullbildad fjäril.

Larv.

Ung larv.

Brun björnspinnare

Larven till brun björnspinnare
stöter man inte på så ofta.
Arctia
Arten har stor utbredning i
Sverige men föredrar torra
marker. Här är chansen således störst att hitta larver till denna
björnspinnare. Det brukar främst ske på försommaren när larven
är fullväxt och nått en längd av 5−6 cm. Den är då svarthårig med
brun behåring på mellankroppen. Tidigare stadier ser annorlunda
ut och före övervintringen är larven mörk med ett brett, ljust
ryggband. Inför förpuppningen spinner larven en stor, ganska
gles kokong.

Fullbildad fjäril, hane.

Larven är lätt att föda upp,
men kräver torr miljö. Den äter
caja
nästan vad som helst så lämpliga näringsväxter är maskrosblad och sallad. Detta gör att du även kan föda upp larver på vintern.
Ger du dem kontinuerligt ljus och värme kan de direktutvecklas
under hösten.
Fjärilen flyger på natten under högsommaren. Vingspannet är
45−75 mm. Vingteckningen kan variera en hel del och vissa mycket
sällsynta varianter kan man förväxla med helt andra arter.

Larv.

Överst: äggsamling. Nederst: larvbo med unga larver.

Björkspinnare

Larverna till björkspinnare lever fram till
sista stadiet sällskapligt i mycket karakteristiska larvbon. Till skillnad från andra
Eriogaster
fjärilars spinn, till exempel häggspinnmalens, är bona mycket täta. Man finner dem ofta hängande ut från en
björkgren eller invävda i slånbuskar. Då fjärilen flyger mycket tidigt
på året och lägger de typiska, hårbelagda äggsamlingarna längs
någon gren, sker larvutvecklingen under våren och försommaren.
I sista stadiet brukar larverna sprida sig och leva ensamma. De kan
då ha nått en längd av 4−5 cm. Du kan hitta dem på åtskilliga mindre
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träd och buskar, ofta även viden. Tar du en
hel eller delar av en larvkoloni bör du ha
ett mindre terrarium för uppfödningen.
lanestris
Var dock försiktig vid hanterandet av larverna och vid byte av näringsväxt. Larverna har nämligen som sina
släktingar allergiframkallande behåring.
Fjärilen har ett vingspann på 29−45 mm. Den flyger som sagt
tidigt på våren och då nätterna ofta är mycket kyliga vid denna tid
är fjärilen för det mesta aktiv under solnedgången och attraheras
därför sällan av ljuskällor.

Våra vanligaste larver, del 2

Foto: Pål Axel Olsson.

Foto: Pål Axel Olsson.

Fullbildad fjäril, hane.

Larv.

Fullbildad hona.

Lindmätare

Larver till lindmätaren kan vissa år uppträda i stort antal under försommaren,
Erannis
ofta tillsammans med frostfjärilslarver.
Dessa kan då uppträda som skadegörare
på olika lövträd, inte minst fruktträd. Å andra sidan gynnas våra
småfåglar sådana år! Lindmätarlarven är konstant i sitt utseende
och når en längd av 3 cm. Det finns dock andra mätararter vars
larver har snarlikt utseende och storlek.

Hona (överst) och hane under parning.

Om larven är konstant i sitt utseende är
den fullbildade fjärilen desto mer variadefoliaria
bel. Det är en medelstor mätare med ett
vingspann på 35−41 mm. Detta gäller
dock bara hanarna. Honorna är nämligen vinglösa och håller till på
trädstammar där de lockar till sig hanarna med feromon. Sedan
kryper de upp och lägger äggen, som övervintrar, på grenar. Man
förstår att vingar snarare kan vara till nackdel under blåsiga höstar!

Larv.

Fullbildad fjäril, hane.

Mindre frostfjäril

Denna larv kan vissa år uppträda i
Därför satte man förr upp limringar
stora mängder och räknas liksom
på fruktträden under höstarna för
lindmätare som en potentiell skaatt förhindra deras äggläggning.
Op erop htera brumata
degörare. Övervintringen sker i
Dess nära släkting större frostäggstadiet och larverna utvecklas under våren och försommaren
fjäril O. fagata är mycket snarlik både som larv och fjäril. Hanen är
på olika lövträd. De blir cirka 2 cm långa som fullväxta. Fjärilarna
dock påtagligt större med ett vingspann på 30−34 mm och honan
har större vingstumpar än sin släkting. Större frostfjäril kläcks något
kläcks under hösten och flyger tills frosten kommer. Hanen har ett
vingspann på 24−31 mm. Honan har små vingstumpar och kan följtidigare på hösten och inte i lika stort antal.
aktligen inte flyga. Hon kryper upp på trädstammar för att lägga ägg.
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Våra vanligaste larver, del 2

Foto: Magnus Bjelkefelt.

Foto: Magnus Bjelkefelt.

Fullbildad fjäril.

Larver.

Puppa.

Kålfjäril

Foto: Pål Axel Olsson.

En ganska typisk larv som blir uppemot 5
vilket gör att vårgenerationens fjärilar ofta är
fåtaliga. Men med påspädning av immigrecm lång. Den kan möjligen tas för någon
rande kålfjärilar blir sommargenerationen
nattflylarv, men brukar påträffas på olika
Pieris brassicae
kålsorter eller krasse i trädgårdar. Vårgeneofta betydligt talrikare.
rationens larver utvecklas under försommaren medan larverna till
Kålfjärilen har ett vingspann på 50−64 mm och det är tydlig
sommargenerationen påträffas under eftersommaren och under
skillnad på könen. Arten är ofta kulturbunden och vanligare söder
hösten innan frosten kommer. Som ung lever larverna tillsammans.
ut i landet.
Övervintringen sker som puppa, men många puppor fryser ihjäl

Fullbildad fjäril.

Larv.

Vinbärsfuks

Puppa.

Under försommaren kan du träffa på den
Fjärilen har ett vingspann på 40−50 mm
vackert tecknade larven till vinbärsfuks.
och är omisskännlig med sina flikiga
Poly gonia c-album
Den blir cirka 4 cm lång och har de för
vingar. Likheten med ett gammalt trasigt
vinterpraktfjärilslarver typiska tornarna
löv är påfallande. Övervintringen sker
på kroppen. Larven lever på olika buskar och i trädgårdar är det
som fullbildad fjäril. Den nykläckta generationen påträffas under
följaktligen ofta vinbär. Larven förpuppar sig till en hängpuppa på
hög- och eftersommaren.
någon gren, eller i fångenskap på burväggen.
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Resereportaget
Följ med Ulf Kaunitz på en tur till Sardinien och ett besök i ett unikt
fjärilsreservat i Sverige. Målet med hans resor var att försöka finna spännande
och udda fjärilar och i första hand dokumentera dessa på bild.

På jakt med kameran

Endemiska arter på Sardinien

S

ardinien är en av Medelhavets större
numera min fru, runt i Europa på motoröar med ett varierat landskap från norr cykel. Korsika och Sardinien besöktes vid
till söder. Här finns allt från låglänta
denna tidpunkt. Syftet då var att få dyka
strandnära biotoper med en rik flora till
vid Capo Caccio utanför Alghero. Här finns
höglänta områden med den mångfald av en berömd grotta 20 meter under ytan och
växter man finner i Sydeuropas bergstrakter.
enligt marina experter också världens klaÖar är speciella då de ligger isolerade från raste vatten. Efter några dykningar kunde
fastlandet, vilket ofta får den
vi konstatera att det påstådda
Text & foto: Ulf Kaunitz
konsekvensen att antalet arter
var sant. Att berget ovanför
av fjärilar och andra insekter blir
härbärgerade flera intressanta
begränsat. På Sardinien finns 50 olika dagfjä- fjärilsarter var vi inte medvetna om då,
rilar. Några är endemiska (finns endast här
men det skulle visa sig vid vårt nya besök.
på ön) och därför av större intresse, och dessa
Alghero ligger på öns nordvästra spets och
stod högst på önskelistan.
är en stor turistort med många hotell längs
På 1970 -talet körde jag och min flickvän, strandboulevarden och där ligger även La

Den för Sardinien endemiska blåvingearten Pseudophilotes barbagiae.
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Playa, vårt hem för en veckas vistelse
med frukostbuffé, fint poolområde och
trevlig lobby. Medresenär och guide på
resan var Bertil Hallmer, en kompetent
entomolog, biolog och även fjärilsfotograf, samt båda våra fruar.

Gennaregentubergen – 1240 m ö h

Hyrbil införskaffades och en tidig morgon
gav vi oss i väg från Alghero mot bergen
vid Fonni. Halvvägs blev vi stoppade av
polisen som ville se bådas körkort. De önskade försäkra sig om att vi inte var några
farliga terrorister, vilket tog en avsevärd
tid att kolla i alla register. Vi passade på
att spana i området där vi stod parkerade.
Plötsligt får jag syn på en makaonfjäril
och lyckades fånga den på bild. Tyvärr
var det inte Papilio hospiton som enligt
uppgift i litteraturen skall finnas på Sardinien. Bertil, som tidigare varit på Korsika
och där haft en fantastisk upplevelse med
hilltoppande P. hospiton, antydde redan
inför resan att denna fjärils flygtid förmodligen var över vid vårt besök i juni
och oturligt nog visade det sig vara rätt.
Till slut kunde vi fortsätta vår
avbrutna färd och kom fram till lokalen
vid passet. Här växte gott om timjan,
massor av stickiga buskar, jordtistlar
och diverse andra örter som blommade
och besöktes av insekterna. Det dröjde
inte länge innan vi upptäckte en av de
endemiska arterna, Aglais ichnusa, en
släkting till vår egen nässelfjäril som
bara finns på denna ö och på Korsika.
Fjärilen har en speciell färgton här på
ön och de exemplar vi fotograferade var
nykläckta och extremt vackra.
Vi tillbringade större delen av dagen
i sluttningarna vid passet. Det flög en
hel del olika arter, men det var några
endemiska som vi spanade extra efter.
Vi sökte av området systematiskt och
det gav resultat. Här fanns gott om en
art som påminner om vår slåttergräsfjäril, men är något mindre och hanen
har mer rött på framvingarna. Eftersom
den endast finns på Sardinen heter den
sardinsk slåttergräsfjäril Maniola nurag.
Här flög den omkring i vegetationen
bland buskarna och jag försökte fånga
den på bild i flykten. Det är då man
ser dess fint tecknade röda vingar bäst.
En liten oansenlig blekblå blåvinge satt
på en blomma och lapade sol då jag
tog ett foto av den. Det visade sig vara
en annan av de endemiska fjärilar som

30-gradig värme på Sardinien, men ett resesällskapet spanar glatt efter
endemiska dagfjärilsarter i den höglänta terrängen.

finns här, blåvingen Pseudophilotes barbagiae, som vi blev glada över att finna
och föreviga. Vädrets makter var på
vår sida och solen sken och värmde upp
bergssluttningen även då klockan passerat middagstid. Det blir ofta sämre
väder uppe i bergen på eftermiddagarna,
men inte så denna dag. Vi lyckades även
fånga ett antal andra arter på bild som
flög i omgivningen.
Då vi båda var ganska nöjda med
dagens arbete vid 16 -tiden styrde vi
kosan norrut igen. Den sardinska poli-

sen hade tagit sig en välbehövlig siesta
så hemfärden klarades av utan vidare
ingripande från dem och vi var tillbaka
på hotellet lagom till kvällens middag.

Hilltopp ing

En annan av de fjärilar jag hoppats finna
och försöka fotografera var den vackra
pashan Charaxes jasius. Enligt studier i
våra böcker skulle den finnas längs kustlandskapet och i de närbelägna områdena
med odlingar av frukter och grönsaker.
Vi hade sett den vid ett marknadsbesök i

En endemisk nässelfjäril flyger på Sardinien, Aglais ichnusa.
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Den otroliga pashan Charaxes jasius kunde lockas till bete och poserade framför kameran.

grannbyn och försökte då fotografera den
sittandes på en persika i ett marknadsstånd. Den blev då brutalt bortjagad av
ägaren och visade sig tyvärr inte igen.
Den 15 juni, sista dagen på ön före
hemresan, körde vi norrut förbi Fertilia och fortsatte ut på en udde, Ponte
Conte, inte långt från min forna dykplats. Vid byn Maristella vandrade vi
genom ett reservat upp till områdets
högsta punkt, (134 m ö h). Bertil, som
har goda erfarenheter av ”hilltopping”,
ett fenomen där vissa arter dras till en
högsta punkt i omgivningen och träffas
för att eventuellt para sig, hade lockbete

bestående av bomullsremsor med socker
och jäst vin. Dessa hängdes ut på buskar
och grenar, en del placerades på marken.
Vi satte oss ner i den 30-gradiga värmen
ivrigt spanandes åt alla håll och kanter.
Efter bara några få minuter hade vi
3–4 paschor som flög kors och tvärs över
kullen. En stund senare satte sig en av dem
på ett av betena och vi lyckades ta några
bilder. Vi stannade 2 timmar på berget i
hettan och tog ytterligare ett antal foton
av denna fantastiska fjäril, flygandes men
också på stenar i omgivningen.
Innan vi traskade uppför berget såg
vi andra intressanta fjärilar i närheten

Den endemiska gräsfjärilen Coenonympha corinna.

av en parkering. Den ena visade sig vara
en av de endemiska arter som flyger på
Sardinien, nämligen gräsfjärilen Coenonympha corinna. Dessutom upptäckte
jag att det flög några fjärilssländor
(Ascalaphidae) vid ett solbelyst parti av
stigen. Det här var en ny favoritinsekt
jag hoppats på att kunna fotografera.
Under nedstigningen lyckades jag fånga
detta lättstörda och snabbvingade flygfä
på bild. Därmed var ytterligare ett mål
uppnått och den avslutande etappen av
stigen ner till bilen gick ovanligt lätt i
den sardiska hettan.
Under en tur till staden Bosa sydväst
om Alghero noterade Bertil att det låg
överkörda fjärilar på vägen. Vid ett
ställe var det ovanligt många och vi
stannade därför till. Det visade sig vara
körsbärsfuksar Nymphalis polychloros. Det
syntes också många individer som flög
i dikeskanten. Här fanns dessutom en
underart av rödfläckig blåvinge Aricia
agestis cramera och några långsvansade
blåvingar Lampides boeticus, samt ett
antal buskgräsfjärilar Pyronia cecilia.
På ett annat ställe gjorde vi ett längre
uppehåll och klättrade över en mur och
kom in ett område i direkt anslutning
till vägen. Här flög det gott om slåttergräsfjärilar Maniola jurtina, rödgul
höfjäril Colias crocea och den vackert
orangefärgade sydlig citronfjäril Gonepteryx cleopatra. Som grädde på moset
upptäckte jag den endemiska svingelgräsfjärilen Lasiommata paramegaera och
fotograferade den.

Fjärilsslända (Ascalaphidae).
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Rariteter i Munkhyttans fjärilsreservat

P

å 1960-talet fanns det i Skåne en
svensk dagfjäril som fångat mitt
intresse ända sedan den första
gången jag såg den på bild i Artportalen. Jag blev som besatt av
ett begär att till varje pris finna den här
fjärilen och försöka fotografera den. På
Text & foto: Ulf

Kaunitz

Linderödsåsens sluttningar ligger Rebbetuaröd, den lokal där en mindre population
överlevt till några år in på 1970-talet. Sedan
försvann den på grund av att förutsättningarna för dess överlevnad förändrades
genom utdikning, förbuskning och nyplantering. Nu är fjärilen mycket sällsynt, starkt
hotad och fridlyst och förekommer endast
på några enstaka ställen i landet tack vare
några fjärilsentusiaster och Lindesbergs
välvilliga inställning till att anlägga ett
kommunalt reservat. Vid Spångabäcken
har man avsatt ett 41 ha stort område
med en biotop som fjärilen gillar: fuktiga
marker med ask och olvon som är fjärilens
värdväxter och inslag av ängsvädd som är
en populär ört för nektarbesök.
Mitt första besök på lokalen skedde
2013 strax efter midsommar. Jag och en
kamrat gjorde då en 36 timmars exkursion
hit. 130 mil tur och retur för att få se
denna omtalade fjäril om allt gick som
planerat. Vi startade vår resa från södra
Skåne tidigt på morgonen den 27 juni. Vid
lunchtid var vi framme och redo för att
med kameran i högsta beredskap bege oss
ut längs stigen in i området. Här är väl
skyltat med informationstavlor och kartor
som visar hur man ska gå i reservatet.
Vädrets makter stod oss bi, solen sken
sedan ett antal timmar med resultat: en
behaglig temperatur i omgivningen. Med

Väddnätfjäril Euphydryas aurinia.

Asknätfjäril Euphydryas maturna finns bara på ett fåtal platser i Sverige,
däribland Munkhyttans fjärilsreservat i Lindesberg.

andra ord så var det bra förutsättningar
och redan efter ett 50-tal meters promenad upptäcker jag den. En asknätfjäril
Euphydryas maturna som sitter på ett blad
i ögonhöjd i solskenet. Den ser rätt kaxig
ut då den sträcker på sig helt orädd och
tittar på mig som om den vill säga: Stick
härifrån! Det här är mitt revir! Här har
du inget att hämta! Jag tar upp kameran och närmar mig den för att försöka
fånga dess karisma på bild och samtidigt
föreviga detta oförglömliga första möte.
Vi fortsätter längre in i reservatet och
hittar ytterligare ett antal exemplar men
också en annan hotad art: väddnätfjäril
Euphydryas aurinia, även denna är fridlyst. Genom större delen av reservatet
rinner Munkhyttebäcken och det är i
detta habitat som ovan nämnda rariteter håller till. Båda dessa arter kräver
mycket speciella förutsättningar för att
överleva och har därför försvunnit från
nästan alla andra lokaler i Sverige. Väddnätfjärilen finns dock fortfarande kvar
på Öland och Gotland samt med några
isolerade populationer i Svealand.
Asknätfjärilen lever som larv 2–3 år
innan den förpuppas och blir till fullvux-
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en fjäril. Sedan förblir den 3–5 veckor
i detta slutliga stadium. Om vädret är
bra börjar den flyga sista veckan i maj
och har sin topp runt midsommar som
sedan avtar i slutet av juni månad.
Väddnätfjärilen lägger sina ägg på ängsvädd om de växer där det är sankt, hög
luftfuktighet och är ordentligt solexponerat.
Samtidigt är det viktigt att marken förblir
blöt även om sommaren är het och uttorkande. Här i Munkhyttan har man lyckats
skapa alla förutsättningar som krävs för
att fjärilarna ska överleva från år till år.
Munkhyttans fjärilsreservat har blivit
utsett till ett Natura 2000-område och
ingår i ett nätverk av viktiga biotoper i
EU. Låt oss hoppas att även kommande
generationer får uppleva glädjen av att se
dessa fantastiska fjärilar i Sverige. Mycket
arbete har gjorts här och görs fortfarande.
Tack vare Lindesbergs kommun, Libo AB
som varit delaktiga i genomförandet av
detta stora projekt och den lokala entomologen Claes Eliasson ser framtiden ur ett
fjärilsperspektiv ljus ut på denna plats. 
Ulf Kaunitz (ulf.kaunitz@hotmail.com) är frilansfotograf och vill få fler medvetna om hotade
arters framtida existens. Instagram: UlfKaunitz.

Recensionen

En trio insp irerande böcker
om flugor & my ggor

Flies är en 600-sidig volym som täcker
in det mesta om tvåvingar.

O

Bilduppslag ur Flies – the natural history and diversity of Diptera.

rdningen tvåvingar, Diptera, bok för inspiration, glädje och kunskap.
uppdelas sedan gammalt i de Den världsberömda biologen Edward O.
två underordningarna myggor Wilsons omdöme garanterar mycket: ”One
(Nematocera) och flugor (Brachy- of the most beautiful and useful accounts
cera) även om det numera visat of insect life ever written”.
sig att det inte finns vetenskapligt underlag
Boken handlar om alla mygg- och flugför denna strikta åtskillnad. Om du hör familjer och har ett globalt perspektiv. Alla
svenska familjer finns med. Den
till dem som tycker att myggor
Text: Ingmar Struw e
är stor, (A4), tjock (600 sidor)
sticks och piper och tror att
och fylld av fina, instruktiva
flugor är grå och irriterande, då
finns det några böcker som verkligen kan foton av mestadels levande tvåvingar i
ändra din uppfattning och öppna ögonen för naturliga habitat. Det är en inspirerande
deras ofta fantastiska former och otroliga liv. blädderbok som gärna kan ligga på soffBöckerna är på engelska men fullt giltiga bordet men lika mycket är det en kunskapsbok för djupläsning. Den inleds med
även för vår svenska fauna.
en avdelning om levnadssätt och ekologi,
Flies – the natural history and diversity flugornas relationer till växter, svampar,
of Diptera av Stephen A. Marshall. Det större djur och småkryp. Avdelningen
är viktigt att veta att det engelska ordet om mångfald definierar först jordens bio”flies” står för hela ordningen tvåvingar. geografiska regioner och beskriver sedan
Den vanliga översättningen av ”flies” till familj för familj Dipteras häpnadsväckande
flugor är alltså inte riktigt sann. Antingen mångformighet med habitusbilder i form av
du är ny och nyfiken eller redan fascinerad stora, vackra foton samt fina textavsnitt
av tvåvingarnas värld kan du ha denna om deras otroliga levnadssätt. Större delen
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av boken upptas sedan av en fotografisk
guide till de olika familjerna med ett urval
av representativa arter i stora uppslag.
Tips om hur du fotograferar, samlar,
monterar och bestämmer flugor och
myggor finns i de avslutande kapitlen.
Uppfinningsrika och lätthanterade familjebestämningsnycklar i form av text- och
bildboxar där alternativen leder vidare på
tydliga spår till nästa box. Detta gör processen mycket enklare för dig som är ovan
vid hantering av bestämningsnycklar. Och
för dig som kräver mer vetenskap finns en
bra referenslista samt ett komplett index.
Så vill du dyka in i tvåvingarnas värld
och lära känna blomflugor, vapenflugor,
snäppflugor, stilettflugor, dansflugor, skridflugor, ögonflugor, ostflugor, borrflugor,
minerarflugor, schakalflugor, gnagarflugor, tusenfotingflugor eller harkrankar,
sorgmyggor, svampmyggor, vintermyggor, gallmyggor, fjärilsmyggor, hårmyggor,
tofsmyggor, knott, stickmyggor och alla
andra – då är den här boken något för dig.

The European Families of the Diptera av
Pjotr Oosterbroek. Att färgbilder inte alltid
är nödvändigt för bra litteratur bevisas av
denna oerhört användbara bok som beskriver
alla Europas tvåvingefamiljer i nycklar och
detaljerade teckningar. På bakpärmsuppslaget
finns dessutom en genvägsnyckel för snabb
och rak vägvisning till lämplig punkt i den
stora nyckeln – en genialisk och pedagogisk
uppfinning. Bokens andra halva består av
textavsnitt med familjebeskrivningar – i
bokstavsordning som gör det lätt att hitta!
Där representeras varje familj av en typisk
habitusbild samt en halvsida text med systematik, karaktärer, biologi och referenser. Med
denna 200-sidiga bok i behändigt format blir
tvåvingevärlden lättillgänglig, och även som
nybörjare klarar du att familjeidentifiera det
du hittar eller fotograferar.
A Dipterist’s Handbook av Peter J. Chandler
(red.). Allt vad en ”dipterist” är och gör och
bryr sig om finns i denna 500-sidiga kompakta och innehållsrika handbok. Den har
ett grundläggande ekologiskt angreppssätt,
där det beskrivs vilken Dipterafauna man
kan vänta sig i olika biotoper som brandfält, grottor, våtmarker, stränder, sanddyner,
skogar och parker. Eller i mikrohabitat som
savflöden, svampar, död ved, vattenpölar,
kadaver, fågelbon och getingbon med mera.
En inspirerande förberedelse inför exkursionerna eller vardagsupptäckterna i naturen!
Boken utgår från engelska förhållanden men
gäller i hög grad också för svensk natur. Du
får tips om insamlings- och fångsttekniker,
inklusive alla spännande typer av fällor du
kan rigga och använda. En säker identifiering av en dipterist i fält är en person som
står med huvudet och en arm djupt inne i
den lyfta håvpåsen och vittjar med hjälp av
exhaustorn, sugburken! 

Krönikan

V

Dykarbaggens
dubbelliv

id sommarstugan grävde jag en damm för många år sedan. Tanken
var att det skulle bli en fristad för grodor och kanske en och
annan salamander. Grodorna hittade snabbt dit och lekte med
knarrande läten redan första våren. Resultatet blev flera rejäla
klumpar med ägg och senare på våren var dammen full av yngel.
Men ynglen försvann i rask takt. Det blev nästan inga färdiga grodor
alls när sommaren var slut. När jag håvade runt i dammen och rensade
undan löv hittade jag orsaken till deras problem. Varje drag med håven
fångade in flera gigantiska larver av dykarbaggar (förmodligen gulbrämad
dykare). Och så har det varit varje år sedan dess. Grodorna återkommer
troget tidigt på våren och fyller dammen med mat åt dykarbaggarna.
Dykarbaggens larver är effektiva rovdjur. Bepansrade kryper de fram
på botten och sätter käkarna i grodyngel efter grodyngel. När maten är
slut äter de varandra istället. Förutom sina glupska artfränder så har
de inte direkt någon fiende i min damm. Jag har valt att inte ha några
fiskar för att grodorna ska få en chans. Grodynglen däremot är mjuka
och simmar runt, stillsamt ser det ut som, och äter alger. En del av deras
strategi är att se till att äggen kläcks på en plats där så få som möjligt
kan tänkas äta upp dem. De saknar ju helt försvar och pansar.
Det kan fascinera mig oerhört, larvstadiet hos djur. Framförallt när
det inte bara handlar om att äta så många löv som möjligt, eller krypa
runt inne i ett murket träd. Dykarbaggen jagar aktivt och är väl anpassad för det. Evolutionen har snidat fram små monster som med lätthet
rensar en damm på en sommar. En beräkning visar att en dykarbagge
kan producera hundra larver som tillsammans kan sätta i sig 27 500
småfiskar (nrm.se). De sprutar in en vätska som både bedövar och löser
upp sitt offer. Sedan suger de i sig innehållet. Varje grodyngel är inget
annat än en liten påse näringslösning.
När larven vuxit klart förpuppas den och blir en färdig dykarbagge.
Den lever en stor del av livet i vatten och kan fånga fiskar större än sig
själv. Men den måste också kunna flyga, en smart strategi när man redan
som larv sugit i sig all mat i en liten damm. Evolutionen har resulterat
i en skalbagge som flyger bra och kan identifiera vatten från luften. Det
funkar i och för sig lite halvdåligt emellanåt, man hör hur det smäller
från friggebodens plåttak ibland när de misstagit taket för vattenyta.
Insekter har alltså behövt genomgå en parallell utveckling – en för att
optimera sitt larvstadium, och en för att optimera den färdiga insekten.
Trollsländorna har larver som liknar dykarbaggens. De är också effektiva rovdjur. Men deras larver förvandlas istället till små färgsprakande
helikoptrar som aldrig mer kommer hålla till under ytan.
Det är som att varje art har två liv. Två helt väsensskilda former. Och
hur utvecklingen kunnat kalibrera in varje arts dubbla liv är fascinerande.
Det slår mig varje år när jag håvar runt i min damm, samtidigt som jag
svär lite i mungipan över mina stackars grodor.
Martin Emtenäs

En bra nyckel till alla
tvåvingefamiljer.

programledare och författare

Handbok för
”dipterister” – flugfolk.
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Mikael Skalstad
Namn: Mikael Skalstad
Bor: Forshaga
Fotograferat sedan: 2008
Favoritkryp: Apollofjäril och pärlgräsfjäril
Favoritlokaler: Loftahammar och Mölnbacka
Utrustning: Panasonic DMC-FZ1000

”Hagtornsfjäril på en rödklöver. Det
var så det började den där junidagen
2008. På ett virkesupplag tätt invid
Torsbergets gröna kupol förstod jag att
det skulle gå att ta trevliga insektsbilder. Jag hade precis skaffat min första
digitala Panasonic efter att ha harvat
några år med en måttligt bra analog
maskin. Förutom Mölnbackaområdets
fjärilar så lockar apollofjärilarna vid
Loftahammar till årliga fotoförsök.”
Jag har sett det några år nu.
Apollofjärilarnas vita vingslag runt
gården utanför Loftahammar.
Det är som att återse
familjemedlemmar, positivt och varmt.
De har sin invanda rutt: trädgården,
ladugårdstaket, berghällen,
åkerväddbeståndet, skogskanten,
kärrmarken och så tillbaka igen.
Sommar efter sommar. Dag efter dag.
Timme efter timme. Olika individer
men samma art, Parnassius apollo.
Jag upplever det som en tråd, spunnen
för många tusen år sedan.
En tråd som rullas ut in i framtiden.
Hur starkt är garnet? Jag hoppas
innerligt att det håller länge än.
Det är den vackraste naturupplevelse
jag vet.
Apollofjärilarnas dans kring en
skogsgård i norra Smålands skärgård.

Fotoförteckning
1. Apollofjäril Parnassius apollo. Koviken,
Loftahammar, Småland 20150705.
2. Svävdagsvärmare Hemaris tityus.
Ryrhalvön, Mellerud, Dalsland 20160528.
3. Vitvingar Leptidea sp. Izvoarele,
Rumänien 20160712.
4. Lövträdlöpare Rhagium mordax.
Torsbergstorpet, Mölnbacka, Värmland
20160512.
1

Yrfän 1 · 2017

32

Fotografen

Samtliga bilder är beskurna något
jämfört med originalbilden.

2

3

4
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Europ eisk trollsländekonferens i Skåne

E

uropean Congress on Odonato– Som arrangör är man förstås nöjd
av konferensen där såväl Naturvårdsverlogy (ECOO) är ett europeiskt
med att allt går som det ska, vilket inte
ket och Region Skånes miljövårdsfond som
trollsländesymposium som har är givet när över 100 personer från hela mindre aktörer, däribland Entomologiska
världen kommer och det är så mycket som
föreningen i Östergötland, möjliggjorde att
hållits runtom i Europa sedan
2010. 2016 års upplaga, den fjärde
ska klaffa. Inte minst är jag extremt nöjd
deltagaravgifterna till ECOO 2016 kunde
i ordningen, arrangerades 11–14 juli på med dagen i fält. Förutom att alla yttre reduceras ordentligt. Inte minst för studeTyringe Kurhotell i norra
omständigheter, som väder
rande kunde priset reduceras – detta lär ha
Skåne och lockade över 100
och det rent praktiska
varit något som påverkade antal deltagare
Text & foto: Peder Winding
deltagare från 24 länder.
verkligen föll på plats, så
mycket positivt. De båda fältresorna efter
har det rimligen aldrig setts så många konferensen, till sydöstra Sverige samt norra
Det var en blandad samling – allt från
forskare inom genetik till allmänt troll- trollsländearter [38 st] inom ett och samma Norrland, var även de lyckade – båda helt
sländeintresserade från praktiskt taget
område under en dag i Sverige.
uppbokade, med bra väder och inte minst
hela världen – som en småmulen måndag
Magnus framhäver även finansieringen
mycket trollsländor! 
i juli samlades i den lilla orten Tyringe i
norra Skåne. På byns kurhotell ägnades de
kommande dagarna åt trollsländor från en
mängd olika perspektiv – såväl forskning
om beteende och ekologi som inventeringsoch bevarandeprojekt avhandlades. Rassim
Khalifas upptäckt av ett nytt beteende hos
starrmosaiksländehonor – att spela döda
för att undvika parning med aggressiva
hanar fascinerade många. Tillika gjorde
Ulf Norlings gedigna och mångåriga arbete
med larvutveckling. Dessa var delar av det
nästan femtio punkter långa programmet
i vilket nog alla kunde hitta något som
intresserade dem extra mycket.
När vi når huvudarrangören Magnus Billqvist, som själv deltagit i alla tidigare upplagor av ECOO, har det gått flera månader
sedan konferensen, men han ser nöjt tillbaka.
Över hundra personer från hela Europa samlades i Tyringe, Skåne för att prata om och titta på trollsländor.

Inbjudan till Svenska Entomologmötet på Gotland 4–6 augusti 2017
Gotlands Entomologiska förening har äran att stå som värd för
detta möte den 4–6 augusti 2017. Möte och boende blir på Bunge vandarhem i utkanten av Fårösund, som ligger på norra Gotland. Exkursionerna planerar vi huvudsakligen att ha på norra Gotland, där det finns
stora spännande naturområden – ännu ganska dåligt dokumenterade
entomologiskt. Ojnareskogen, Bästeträsk, Bräntings hajd, Bungenäs,
Fårös tallsavanner och sandomåden. Se där vad som kan locka!
Pris per person för boende två nätter, samt alla måltider från
fredag kväll till söndag lunch blir preliminärt:
– 1 000 kronor för husbil eller husvagn.
– 1 300 kronor för delat rum i vandrarhem.
– 1 500 kronor för eget rum i vandrarhem.
– 1 700 kronor för högre standard.
– 3 000 kronor för familjerum (2 vuxna + 2 barn).
– 600 kronor för endast måltider (ej frukost).

Passa på att planera en längre vistelse om du ändå åker till Gotland!
Ett tips är att Medeltidsveckan börjar direkt efter Entomologmötet. Då fixar du själv boendet utöver mötesdagarna. Vi kommer att
ordna grupprabatt på Destination Gotlands färjor (oavsett vilka
avgångar du väljer). Bokningskoden får du vid anmälan. Frågor och
anmälan till entomologimötet i augusti sker via mejl till
em2017@korkmacken.se. Anmälan ska göras senast
11 juni 2017. Tänk på att färjor och flyg under
sommartid ofta är fullbokade. Det är klokt att
boka i god tid.
Välkomna!

Silversmygare Hesperia comma på norra Gotland. Foto: Magnus Bjelkefelt.
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Gotlands Entomologiska förening
– Körkmacken
Gotlands Entomologiska förening som vi heter i högtidligare sammanhang,
värnar alla småkryp på Gotland. Till vardags kallar vi oss Körkmacken.
Körkmack är gutamålsnamnet på riddarskinnbagge. Den är mycket vanlig
på torrare marker över hela Gotland. Den övervintrar som vuxen gärna i de
gotländska medeltida kyrkorna och kryper fram när vårsolen börjar värma,
ofta i stora mängder. Kyrka heter Körke på gutamål och mack betyder all
sorts småkryp. Riddarskinnbaggen är också Gotlands landskapsinsekt.
Föreningen bildades 1991. Initiativet till att bilda en lokal entomologisk
förening på Gotland kom från Mats Björck. Han var då aktiv i Naturskyddsföreningen Gotland och en inbjudan till möten för att förbereda bildandet
av föreningen fanns i Naturskyddsföreningens tidskrift Natur på Gotland,
nr 2/1991. Naturskyddsföreningens styrelse stod bakom och stöttade initiativet, liksom Gotlands Naturmuseum (som fanns på den tiden). Mats
Björck valdes till föreningens första ordförande, en post han innehade ända
till 2015, då Ola Malm tog över ledarskapet. Av de som var med att bilda
föreningen är några ännu (2017) aktiva i styrelsen. Föreningens syfte enligt
stadgarna är: att främja studier och intresse för småkryp (ryggradslösa
djur), samt att värna dess livsrum på Gotland.
Föreningen ger ut tidskriften Körkmacken. Till dags dato har den kommit
ut med 75 nummer. Syftet är att öka och sprida kunskap om Gotlands
småkrypsfauna. Redaktör har hela tiden varit Mats Björck. Nuvarande ordförande, Ola Malm, har på eget initiativ, och med stöd från Länsstyrelsen
i Gotlands län, gett ut boken Gotlands Dagfjärilar, 2014.
Föreningen har programverksamhet, om än i ganska blygsam skala.
Antalet medlemmar har hållit sig runt 70 personer, varav ganska många
sommargotlänningar. Föryngringen har gått trögt och styrelsen består av
en åldrande skara med några få undantag. Vi ser naturligtvis med glädje
om vi kunde få in fler yngre personer i styrelsen. Kontakta oss via e-post:
styrelsen@korkmacken.se eller via hemsidan korkmacken.se.
Överst: riddarskinnbagge Lygaeus equestris – körkmack. Foto: Anders Lekander.
Nederst: kattunvisslare Pyrgus alveus. Foto: Magnus Bjelkefelt.

Anders Lekander

Sveriges entomologiska föreningar
Norrlands Entomologiska förening www.norrent.se

Västsvenska Entomologklubben www.entomologklubben.se

Jämtland & Härjedalens entomologiska förening se Facebooksida

Entomologiska föreningen i Östergötland www.ostgotaentomologerna.se

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

Gotlands Entomologiska förening www.korkmacken.se

Gästriklands Entomologiska förening www.inectifera.se

Föreningen Sydostentomologerna www.fsoe.se

Entomologiska föreningen i Uppland www.insekteriuppland.se

Entomologiska sällskapet i Lund www.esil.se

Entomologiska föreningen i Stockholm www.ento.se

Trollsländeföreningen www.trollslandeforeningen.se

Föreningen Sörmlandsentomologerna www.sormlandsentomologerna.se

Sveriges Entomologiska förening www.sef.nu
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Posttidning B
Tidskriften Yrfän
c/o Bjelkefelt
Kärrstorp 219
241 75 Stehag

I nästa nummer:

Foto: Lars G R Nilsson.

Schackbrädsp igor

Utkommer 5 juni.

Prenumerera!
Helårsprenumeration av Yrfän kostar 200 kronor och inkluderar fyra
nummer. Prenumeranter utanför Sverige betalar 250 kronor.
Betalning sker till Sveriges Entomologiska förenings plusgiro 6 60 47-2.
Ange ditt namn & din adress i meddelandefältet.

