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Bilder: Johanna Yourstone

Med öppna ögon

Jag har en dotter (Majken) som är nyss tre år fyllda och jag fullkomligt 
älskar hennes nyfikenhet på livet. Hon flyger upp på morgonen, springer in 
till mig och säger med ett stort leende på läpparna: ”Titta mamma, nu ljust 
ute!”. Hon absolut älskar allt som livet har att ge henne och hon längtar 
helt obetingat till varje ny dag. Varenda ny sak hon företar sig, gör hon med 

största inlevelse och passion. Eftersom hon är med mig mycket i naturen blir det 
ju en hel del möten med insekter och diverse andra ting i naturen. Hon plockar 
upp allt hon ser och har tusen frågor om tingen. Hon vill dessutom spara allt och 
ta med hem. Hon betraktar verkligen naturen med vidöppna ögon. Jag är så glad 
att jag är där i hennes möte med naturen och kan besvara hennes vetgiriga frågor 
och möta hennes passionerade blickar med samma passion.

Men så en dag väcktes frågan: Varför slutar en del se saker runt omkring sig? 
För alla barn är av naturen nyfikna. Jag får många gånger höra, efter jag hållit i 
någon exkursion eller föreläsning, att deltagarna nu betraktar naturen på ett helt 
nytt sätt. Att de helt plötsligt ser trollsländor överallt eller fjärilar eller vad det 
nu varit för tema på exkursionen. Hur kan man tidigare ha undgått att se alla 
dessa vackra och fascinerande ting i naturen? 

Vad händer med vår nyfikenhet? Jag menar: det finns ju så mycket omkring oss 
att upptäcka. Så varför slutar vi betrakta naturen på samma sätt som Majken? Är 
det något med det svenska skolsystemet som dödar vår nyfikenhet? Eftersom jag 
arbetar inom skolan kan jag inte låta bli att fundera över om vi kunde göra annor
lunda … för när jag tittar tillbaks på min skolgång så kan jag inte minnas att vi var 
särskilt mycket ute i naturen och ”upptäckte”. Det var mest inomhusundervisning, 
sitta still och läsa i böcker. Mitt eget intresse för insekter väcktes inte genom skolan 
utan via personer runt omkring mig. Är det alltså helt betydande vilka personer 
man råkar träffa? Kan det vara så att jag också var ”blind” ett tag? Eller har jag 
betraktat naturen med öppna ögon hela tiden? Är jag istället ”blind” när det gäller 
andra ting? Sätter hjärnan upp skygglappar för att intrycken inte ska bli för många? 
Hmm … Ja, som ni ser så har jag inte något svar på frågan. Kanske ni har?

Detta får mig också att påminnas om hur viktigt det är att vi fortsätter att 
berätta om tingen i naturen och inspirera andra. Första helgen i augusti deltog 
jag på SEF:s entomologmöte på Gotland. Där träffade jag många eldsjälar som 
delade med sig av sina kunskaper på ett inspirerande sätt. Där träffade jag också 
ett äldre par som hade sina barnbarn med sig. De berättade att de deltagit i en 
trollsländeexkursion som jag hållit i för några år sedan och blivit helt bitna efter 
det. Då gick det upp för mig hur viktiga de där personliga mötena är och vilken 
betydande roll varje enskilt möte kan ha. 

Till sist vill jag bara säga till er inspirerande eldsjälar där ute: fortsätt inspirera 
och öppna folks ögon så att allas världar blir lika färgstarka och fascinerande som 
Majkens! 

Linda Strand
ordförande i Sveriges Entomologiska förening
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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.

Bli medlem i en lokalförening!
För att bli medlem och träffa andra småkryps-

entusiaster går du med i en lokalförening och blir 
genom den ansluten till SEF. Lokalföreningar finns 

över hela Sverige, läs mer om dem på sidan 35.
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Framsidan: Honor av citronbin
”Illustrationerna är gjorda i akvarell och med fineliner-penna. Det 
är bara facettögonen som är gjorda med penna, resten är en massa 
tunna lager av akvarell som jag målat på med små penslar. När jag 
skissade och målade ansiktena hade jag både ett kollage av foton 
och nålade exemplar i stereolupp att kolla på. När jag hade målat alla 
arter, och skannat in dem satte jag och Göran Holmström oss ner och 
gick igenom bilderna och gjorde de sista ändringarna i Photoshop.”

www.sef.nu



I september är maskrosorna bara små solar i 
gräset att minnas när sommaren tagit slut. Men 
som jag minns! I mitten av maj var hela världen 
gul och jag ville verkligen vara ett bi som dök ner 
i de gula puderkuddarna. Men jag kunde inte bli 

så liten att jag fick plats i en maskrosblomma så jag 
fick nöja mig med att ligga bredvid och betrakta binas 
aktivitet. Jag ville försöka förstå hur det kändes för 
dem: att landa i en blomma, dyka ner med hela sin 
kropp i denna nektarskatt. Kunde det vara ungefär 

lika härligt som att äta smultron med grädde?
Men sitter man en eftermiddag i maj och kikar 

på maskrosor kan man inte undgå att se att där 
flyger många arter! Förutom honungsbina, som gör 
guld honung av maskrosens nektar, fanns även en 
rad olika vildbin och dagfjärilar, och humlor såklart. 
Hur många arter kan man egentligen räkna till på en 
maskros? Det kanske kan vara ett spännande expe
riment för nästa år. Så jag lät alla mina maskrosor 
finnas. Och fröa som de ville.

Magnus Bjelkefelt
redaktör
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Ekgetingbock
Xy lotrechus antilope

Intressanta småkrypsfynd

Fo
to

: J
oa

ki
m

 Jo
ha

ns
so

n.

Fo
to

: R
as

m
us

 E
lle

by
.

 NT

 VU

 VU

Den 29 juni 2017 hittade Thomas Kraft och 
Pål Axel Olsson ängsskinnbaggen Tupiocoris 
rhododendri som ny för Skåne. Thomas gjorde 
sitt fynd i Lund genom bankning på en rho-
dodendronbuske och Pål Axels fynd gjordes 
i Hässleholm där ett exemplar visade sig vid 
fjärilslampan som var placerad bredvid en 

rhododendron.

NY FöR SvERIGE

Semenovs humla
Bombus semenov iellus
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Bombus  semenoviellus hitta-
des den 15 juni 2017 av Albin 
Andersson. Fyndet gjordes när 
han tillsammans med Alexan-
der Berg letade efter steklar i 
Rosti grustag på Öland. Seme-
novs humla finns närmast i 
Finland och i Baltikum och har 
under de senaste åren snabbt 
spridit sig från Östeuropa väs-
terut och kan tänkas dyka upp 
fler gånger i Sverige framöver.

NY FöR SvERIGE

Fröbaggen
Bruchidius marginalis 

Intill Sunna kanal i Karlskoga ligger ett område 
som Anne Sandberg ofta besöker för att titta 
på de insekter hon hittar. Den 21 juni fick hon 
se en liten skalbagge som hon inte kände igen 
och inte heller fann på Artportalen. Senare 
visade det sig vara en ny art för Sverige och 
Norden, fröbaggeen Bruchidius marginalis. 

Hon blev glatt överraskad över fyndet.
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Kattostmal
Platyedra subcinerea

En helt vanlig torsdag, 8 juni 2017, parkerade 
Tommy Lindberg bilen och tog som vanligt 
en sväng förbi raden av lampor som är tända 
dygnet runt. Tommy hittade en ganska stor 
stävmal som han fotograferade. På bilden 
liknande det kattostmal Platyedra subcinerea 
i Field Guide to the Micro moths of Great Britain 
and Ireland, men han var osäker då den inte var 
hittad i Blekinge sedan tidigare. Men Bengt-Åke 
Bengtsson verifierade att det var en kattostmal 
via Sydostentomologernas Facebooksida samt 
att det var ett nytt landskapsfynd för Blekinge.

MYCKET SÄllSYNT HARKRANK

vedharkranken
Ctenophora ornata

Barnen vid Backsippans förskola i Karlskrona 
hittade en märklig insekt i början av juni 2017.
Barnens förskolelärare Monica Pettersson tog 
ett foto och skickade det till jourhavande biolog 
på Naturhistoriska riksmuseet. Museets mygg-
expert Yngve Brodin höjde ögonbrynen och 
konstaterade att det var den mycket sällsynta 
vedharkranken Ctenophora ornata. Rödlistad 
och endast hittad en eller två gånger tidigare 
i Sverige (Skåne cirka år 2000). Fyndet är för-
modligen det allra nordligaste i världen. Det 
allt varmare klimatet i norra Europa kan vara 

orsak till att arten nu hittats i Blekinge.
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Joakim Johansson hittades en för Närke ny flug-
bagge vid Ängsholmen i Tysslinge. Den heter 
Cantharis lateralis och är i landet anträffad i de 
sydligaste delarna och i östra Svealand. Fyndet 

i Närke sticker geografiskt ut en hel del.

Jon Jörpeland och Rasmus Elleby besökte 
Öland en vecka för att skåda insekter. Vid 
ett besök vid Halltorps hage fick de tips om 
ett vedupplag ett par kilometer norrut där 
det tidigare funnits gott om mindre ekbock. 
Vedupplaget var stort och innehöll grenar och 
stammar av ett flertal träslag. Vid en första kik 
på vedupplaget syntes inte en enda skalbagge 
till. Men vid en andra genomgång upptäckte 
Jon en skalbagge som sprang på en av de sma-
lare ekgrenarna i den nedre delen av vedupp-
laget. Jon såg direkt att var en ekgetingbock 
Xylotrechus antilope och kallade till sig Rasmus 
som fick fina bilder på den efter att den fång-
ats i en burk. Efter fotograferingen släpptes 

djuret tillbaka till vedupplaget.

NY FöR NÄRKE

Flugbaggen
Cantharis lateralis

NY FöR SKåNE

Ängsskinnbaggen
Tupiocoris rhododendri
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Stekeln
Pamphilius aucupariae
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. Stekeln hittades av Gunnar Bohman i Herrbergs-
lidens Naturreservat, Trehörningsjö, Ångermanland 
den 7 juni 2014. Den rapporterades kort därefter 
till Artportalen som Pamphilius hortorum. En upp-
märksam användare av Artportalen, Patrik Ekfelt, 
tittade på rapporten under våren 2017 och tyckte 
att bilden inte överensstämde riktigt med P. hor-
torum. Patrik sökte vidare i litteraturen och kom 
fram till att den mer liknade den i Sverige ej tidigare 
funna P. aucupariae som närmast är funnen i Fin-
land. Bilden skickades vidare till Artur Larsson på 
Artdatabanken som fastställde identifieringen till 

just P. aucupariae. Så kan det också gå till.

Rödlistekategorier
NT Nära hotad. VU Sårbar.

EN Starkt hotad. CR Akut hotad. RE Utdöd.

Rapportera dina fynd!
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.

NY FöR vÄSTERGöTlANd

Nätstövlusen
Lep inotus reticulatus

Johan Ennerfelt hade lite ”småkrypsabsti-
nens” i höstmörkret, den 10 november 2016, 
och kollade om det fanns något spännande 
i köksfönstret. Och det fanns det – en nät-
stövlus. I stereoluppen såg han tydligt de 
nätmönstrade vingrudimenten som det står 
om i Nationalnyckeln och vips så var ett nytt 

landskapsfynd gjort!

NY FöR GöTAlANd

Hästmyrebomal
Niditinea truncicolella

Gunnar Isacsson fick för många år sedan berät-
tat för sig av småfjärilsnestorn Ingvar Svensson 
att hästmyrebomalen borde finnas i Götaland. 
Gunnar tyckte därför det var extra roligt att 
hitta den i sin egen skog vid Malmbäck på 
småländska höglandet 10 juni 2017.  Ett tiotal 
malar sågs omkring ett hål som en hackspett 
gjort i en gammal tall på jakt efter hästmyror. 
Det har alltid funnits hästmyror i hålet, men 
nu var det extra många där. Tallen lämnades 
som fröträd förra gången beståndet avverka-
des av min farfar 1908 och måste idag vara 
uppåt 250 år gammal där den står omgiven av 

ca 90-åriga tallar.

STARKT HoTAd SKAlBAGGE

Blåsvart brunbagge
Melandrya caraboides

Martin Andersson hittade 4 exemplar av den 
stark hotade blåsvarta brunbaggen Melandrya 
caraboides när han promenerade på det ner-
lagda järnvägsspåret mellan Finnhult och 
Fogdarp vid Ringsjöns södra strand i Skåne 
(Höörs Kommun). De satt på ett dött stående 
träd utan bark vid sidan av spåret. Trädslaget 
är något osäkert men det rörde sig om ett 
lövträd. Den fotade individen var 13 mm lång.

FYNdGRÄNSEN FlYTTAd FöR FlICKSlÄNdoR

Röd flickslända
Pyrrhosoma nymphula

Spjutflickslända
Coenagrion hastulatum

Tommy Bystedt har flyttat nordgränsen för 
Röd flickslända Pyrrhosoma nymphula genom 
att hitta den vid myren Koijujärvenjänkkä 
sydväst om Övertorneå. När Jonas Myrenås 
besökte Pulsujärvi i Torne lappmark för att 
leta efter tundratrollslända gjorde han ett 
anmärkningsvärt fynd av spjutflickslända 
Coenagrion hastulatum. Detta fynd verkar 
vara det nordligaste rapporterade fyndet. 

Lars-Olof och Maria Grund åt på altanen 
och njöt av vårvärmen den 1 april, när något 
fladdrade till i ögonvrån. På väggen hade en 
mikro fjäril landat som förvånansvärt nog inte 
var en plattmal. Med hjälp av engelsk fält-
guide (Field guide of the Micro moths of Great 
Britain and Ireland ) hittades en underfamilj 
som visade sig vara rätt. Genom Artportalens 
bilder var det lätt att komma till art då utse-
endet är karakteristiskt, men bestämningen 
kontrollerades också genom Nationalnyckeln 
och av en fjärilsexpert. En perfekt säsongs-
upptakt med ny art för Jämtland, bättre än 
ett aprilskämt! Apelhöstmalen lever på hag-

torn, vildapel och slån.

NY FöR jÄMTlANd

Apelhöstmal
Ypsolopha asperella

Fo
to

: L
ar

s-
O

lo
f G

ru
nd

.

åTERFYNd På GoTlANd

Myrglansspindel
Hypsosinga heri
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Dennis Nyström, Kajsa Mellbrand och Gustav 
Hammarhjelm gjorde den 25 juni återfynd av 
myrglansspindel Hypsosinga heri på Stigmyr på 
norra Gotland där arten inte setts på över 20 
år. Vid besöket hittades nio honor vid aktivt 
eftersök. Myrglansspindeln är rödlistad 
som starkt hotad (EN) och endast känd från 
två lokaler i landet (samt en tredje där den 

numera är klassad som utdöd). 
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Porträttet

Alexander Berg har gjort sig känd som expert på guldsteklar. Genom foton, 
illustrationer och digitala montage gör han att vi kan komma närmare 

guldsteklarnas liv och se deras fantastiska färgvariationer.

Alexander Berg

Alexander Berg på spaning efter steklar och andra insekter på Revingefältet i Skåne under en inventering för projektet SandLife.
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Jag träffar Alexander Berg när han 
inventerar steklar på Revingefäl
tet i Skåne tillsammans med Albin 
Andersson. De jobbar för projektet 
SandLife som syftar till att åter

ställa sandmarker i södra Sverige. Solen 
skiner och Alexander jobbar systematiskt 

med att inventera de sandblottor som ska
pats i projektet. Det finns många sällsynta 
arter på Revingefältet, men när Alexander 
nämner sin favoritlokal är det ett annat 
militärt övningsfält i Skåne, nämligen det 
vid Ravlunda på Österlen. Det var där han 
gjorde sitt kanske hittills roligaste fynd, 
azurguldstekel Spinolia unicolor som innan 
dess ansågs utdöd från Sverige. 

Expert på guldsteklar
Alexander Berg har gjort sig känd som en 
expert på guldsteklar (Chrysididae) och är 
en skicklig illustratör genom foton, teck
ningar och målningar. Han är medförfat
tare till en fantastisk publikation som kom 
2015 i tidskriften ZooKeys: An illustrated key 
to the cuckoo wasps (Hymenoptera, Chrysidi
dae) of the Nordic and Baltic countries, with 
description of a new species. Alexander har 
bidragit med illustrationer, och även med 
en del text till detta arbete om guldstek
lar i de nordiska och baltiska länderna. 
Han träffade den finske stekelspecialisten 
Juho Paukkunen vid en stekelkurs utanför 
Gnesta och de inledde ett samarbete som 
ledde fram till denna artikel. 

Men varför blev det egentligen steklar? 
För Alexander började naturintresset 
i Fältbiologerna i Simrishamn. Det var 
grodor och ödlor, och som för de flesta, 
fågelskådning som lockade. När han bör
jade studera biologi på universitetet i Lund 
hade han dock redan börjat intressera 
sig för småkryp. På kursen fältfaunis
tik tog intresset fart under en fältvecka 
på Gotland. En avgörande händelse för 
Alexanders stekelintresse var när Markus 
Franzén, en lärare på kursen, håvade in 
en guldstekel under en exkursion till Tofta 
skjutfält. Den första som Alexander sett 
– och det räckte för att intresset skulle 
vara väckt! Sedan dess är guldsteklar hans 
favoritdjur. Guldsteklar är små skimrande 
parasiter med solitärbi, solitärgetingar och 
rovsteklar som värddjur. 

Fotografering och illustrering är ett 
stort intresse. Genom stackning, digitala 

montage och detaljerade teckningar kan 
småkrypen avbildas på ett sätt så att de 
kan artbestämmas. Alexander använder 
en Canonutrustning som han köpte för 
ett stipendium som han fick från Ento
mologiska sällskapet i Lund. En bok med 
finska guldsteklar är planerad där Alex
ander bidrar med bildmaterialet. 

Inventeringar & nya fynd
Under sommaren inventerar Alexander 
steklar för SandLife i Skåne, Halland och 
på Öland. Sandblottor har skapats på en 
mängd olika lokaler och steklar reagerar 
snabbt positivt på dessa markstörningar, 
särskilt om det finns blommande växter. 

Tidigare i år var han med när hans 
inventeringskollega Albin hittade Semenovs 
humla Bombus semenoviellus som ny för 
Sverige. Fyndet gjordes vid en avstickare 
till ett grustag när de höll på med inven
teringarna på Öland. Alexander lyfter 
fram de sandiga miljöerna som viktiga för 
steklar och ser SandLife som ett försök i 
sista minuten att rädda dessa miljöer från 
igenväxning. 

Förutom sandiga miljöer nämner Alex
ander att död ved är viktigt för många stek
lar. Gammelskog är viktig, och det är sär

skilt bra när det finns gläntor i skogen. Om 
man vill skapa bra miljöer för guld steklar 
ska det vara på en solbelyst, vindskyddad 
plats – och sedan behövs det substrat för 
bobyggande. Guldsteklar finns ofta kring 
biholkar, men då gäller det att ha bohålor 
för mindre bin, alltså med ingånghålor som 
har en diameter omkring en halv centimeter. 
Guldsteklar parasiterar nämligen inte på 
större bin som rödmurarbi Osmia bicornis, 
som annars är vanligt i biholkar.

Fortsättning följer
Visionen är att fortsätta arbeta med att 
illustrera steklarnas, och särskilt guldstek
larnas, mångfald och liv. En annan plan 
är att resa runt i Europa till zoologiska 
museer för att studera de guldsteklar som 
finns i samlingar. Och naturligtvis lockar 
det att komma till nya platser och göra 
upptäckter. Spanien är ett spännande land 
där det finns tio gånger så många arter 
av guldsteklar som i Sverige. Särskilt det 
spanska höglandet är ett okänt och öde 
område där det säkert finns mycket att 
upptäcka. 

I artikeln om hur man identifierar citronbin på 
sidan 18 finns fler av Alexanders bilder.

TExT& FoTo: Pål Axel Olsson

Fyra guldsteklar fotograferade av Alexander Berg. Överst azurguldstekel Spinolia unicolor, 
som före Alexanders fynd 2013 ansågs utdöd i Sverige. Nedan: sidenguldstekel Pseudospinolia 

neglecta från Sverige samt Chrysis grohmanni och Parnopes grandior infångade i Spanien.
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Insektslokalen

Flygsandfälten på Fårö

På Fårö finns ett stort område med flygsand. Sandhajd, Ullahau och 
Orgahauen är tre lokaler med öppna solbelysta sandytor och många 

gamla senvuxna och döda tallar. Här lever ett helt gäng ovanliga 
småkryp knutna till denna unika naturtyp.

V i går på en skogsstig genom 
tallskogarna på norra Fårö. 
Plötsligt öppnar sig skogen och 
öppna sanddyner breder ut sig. 
Den mjuka sanden rullar undan 

under fötterna när vi fortsätter in i flyg
sandsområdet Sandhajd. Överallt syns 
myrlejonens trattformade 
fångstgropar och plötsligt 
flyger en nattskärra upp 
precis framför våra fötter. Morgonen är 
grå och vi väntar ivrigt på att solen ska 
titta fram – och därmed djuren, eftersom 

många av småkrypen i dessa sandmiljöer 
är solälskare. Den första insekt jag ser 
är en skogssandjägare Cicindela sylvatica.

Sandhajd & Ullahau
Den 2–4 augusti 2017 hade Faunaväkteri 
småkryp sitt första faunaväktarläger första 

faunaväktarläger, förlagt 
till Bunge på Gotland. 
Under lägret gjordes en 

heldagsexkursion till Fårö, då bland annat 
Sandhajd besöktes. På Fårö finns flera 
sandmiljöer väl värda ett besök, däribland 

TExT & FoTo: Kajsa Mellbrand

Sandhajd, Ullahau och Orgahauen är tre flygsandfält på Fårö. Områdena hyser en rik småkrypsfauna knuten till solvarm sand och gamla tallar.
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Sandhajd, Ullahau och Orgahauen är tre flygsandfält på Fårö. Områdena hyser en rik småkrypsfauna knuten till solvarm sand och gamla tallar.

Ullahau och Sandhajd som utgör delar av 
ett stort flygsandsområde som för länge 
sedan täckte i stort sett hela Avanäset. 
Flygsandsområdet var tidigare öppet, men 
planterades igen efter att intensiv markan
vändning (skogsavverkning och bete) på 
1700 och 1800talen skapat en rullande 
sanddyn som rörde sig med en hastighet 
av tre meter om året. Området plantera
des med björk, tall och sandrör runt förra 
sekelskiftet för att binda sanden som kvävde 
både åker och skogsmark. Men sandrö
relserna upphörde inte förrän en bit in på 
1900talet och det går fortfarande att hitta 
tallar som kvävts av sanden i området.

Idag är området till stor del bevuxet 
med tall men en hel del öppna sandytor 
finns kvar i naturreservatet Ullahau och 
det närliggande Sandhajd. Ullahau är 
en så kallad parabeldyn, en stor häst
skoformad sanddyn som omsluter en 
ca 1,3 km bred slätt. Sandhajd är en 
långsträckt dyn strax intill. Ullahau 
är skyddat som både naturreservat och 
Natura 2000 område, Sandhajd är inte 
naturskyddat men miljön är likartad och 
uppvisar idag bättre förutsättningar för 
småkrypsfaunan än Ullahau, då igen
växningen som idag utgör ett hot mot 
sandmarksarterna inte gått lika långt 
här som i Ullahau. Den största arealen 
av öppna dyner finns idag i Sandhajd. 
Områdena har en fattig flora, de största 
naturvärdena är här knutna just till 
småkrypsfaunan.

Insektsfaunan
Både Ullahau och Sandhajd är rika 
insektslokaler där de öppna, torra och 
solbelysta sandytorna ger goda förutsätt
ningar för en rad arter knutna till solöppna 
sandmiljöer. Här finns till exempel alla de 
tre svenska arterna av myrlejonsländor: 
större myrlejonslända Myrmeleon formi-
carius, mindre myrlejonslända M. bore 
och fläckig myrlejonslända Euroleon 
nostras, varav de två sistnämnda är röd
listade. Det främsta hotet mot arterna är 
habitat förlust. Larverna är helt beroende 
av solöppna sandytor, där de gräver sina 
fångstgropar. I dessa sitter sedan larven 
och väntar in byten som mindre insekter 
och spindlar. Larvutvecklingen tar två år, 
den vuxna sländan flyger sedan bara i 
tjugotalet dagar. 

Sandmiljöerna bjuder också på en 
mängd olika steklar, även om den dag 
vi besöker Sandhajd inte ger så mycket 

av just denna artgrupp. Den rödlistade 
gräshoppsstekeln Sphex funerarius har 
sin enda svenska förekomst på Fårö och 
Gotland, däribland Ullahau. Taggväg
stekel Aporinellus sexmaculatus är också 
en art som enbart förekommer på Got
land och då främst på Gotska Sandön 
och Fårö. Taggvägstekeln angriper 
hoppspindlar och krabbspindlar som 
den matar sina larver med. En annan 
raritet är rödpannad slankvägstekel 
Agenioideus ciliatus som betraktas som 
mycket sällsynt i hela sitt utbrednings
område. Under faunaväktarlägret får 
vi dock mestadels nöja oss med att 
betrakta stekelhålen i sanden.

Många ovanliga spindlar
Även spindelfaunan i Ullahau och Sand
hajd bjuder på arter knutna till torra 
sandiga varma miljöer, som dynvargspin
del Arctosa perita och guttaperkaspindel 
Attulus saltator. I Ullahau finns också den 
rödlistade spjuthoppspindeln Dendryphan-
tes hastatus som hittas i tallar i varma 
soliga miljöer. Båda arterna bygger bon 
i tallbarrens fästen. Av den anledningen 
tillbringar jag och övriga spindelintres
serade i sällskapet en stor del av besöket 
skakande grenar i de tallar som växer på 
dynerna. Tyvärr är vi ute i lite fel tid 
för just denna art, vi finner massor av 
ungar i släktet Dendryphantes, men inga 

 Larven till myrlejonsländan gräver fångstgropar i sanden och sitter sedan 
där och väntar på sina byten. Alla tre svenska arter finns på Fårö.

Guttaperkaspindel Attulus saltator. Åttafläckig praktbagge Buprestis octoguttata.
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fullvuxna individer. Ungarna går ofta inte 
att artbestämma med säkerhet, men de 
allra flesta av dem (troligen alla) är den 
vanligare arten barrhoppspindel D. rudis. 
För egen del får det bli ett nytt besök och 
fler skakade tallgrenar på Sandhajd vid 
ett senare tillfälle …

Tallarna är värdefulla
För sandlevande arter innebär igenväx
ning av sandmiljöer ett hot, både generellt 
och på just de här lokalerna. Tallen som 
till en början planterades för att binda 
de vandrande dynerna breder ut sig allt 
mer i brist på kontinuerlig störning utöver 
friluftslivet. I Ullahau utgör de öppna eller 
halvöppna solbelysta sandytorna idag bara 
ca 40 hektar av det totalt ca 145 hektar 
stora dynområdet. Utanför reservatet kan 
även exploatering eller aktiv skogsplante
ring utgöra ett hot.

Men all tall är inte av ondo. Även 
tallen i flygsandområdena utgör ofta 
en värdefull insektsmiljö, då glesare 
tallskogar med senvuxna, äldre tallar 
hyser en värdefull fauna knuten till äldre 
eller död solbelyst tallved. Hit hör till 
exempel skalbaggarna smedbock Ergates 
faber, reliktbock Nothorina muricata och 
åttafläckig praktbagge Buprestis octogut-
tata. Åttafläckig praktbagge hittar vi i 
Sandhajd, en vacker blåsvart skalbagge 
med åtta klargula fläckar. Reliktbock 
är en rödlistad långhorning vars larver 
utvecklas i den tjocka skorpbarken på 
gamla, levande, solexponerade tallar som 
står fritt, t ex längs stränder eller på åsar.

Orgahauen
Under vårt besök på Avanäset stannar 
vi även till i Orgahauen, en lokal i Ava 
inte långt från Sandhajd. Orgahauen är 
en hög backe (sanddyn) som historiskt 
använts som utkiksplats mot havet och 
därför hållits ganska öppen, samtidigt som 
de stora gamla tallarna som växer uppe 
på backen fått stå kvar då de utgör bra 
sjömärken för sjöfarare. Tallarna uppe på 
Orgahauen är därmed betydligt äldre än 
de i omgivande skog och det finns även 
en hel del död ved här. Idag är området 
helt skogtäckt, men uppe på toppen står 
träden fortfarande glest.

På Orgahauen är målarterna för vårt 
besök smedbock och reliktbock, och vi 
får se båda. Smedbocken hittar vi inte 
själva, men när vi kommer till parke
ringsplatsen vid Orgahauen möter vi 
en man som väntar på sin hustru som 
plockar bär i skogen. När vi berättar 
vilka vi är visar han oss en skalbagge 
som han nyligen plockat upp och frågar 
om vi kan berätta vad det är. Det kan 
vi – en smedbock! Besöket här börjar 
bra och fortsätter lika bra. Så fort vi 
kommit upp på toppen av Orgahauen 
glesnar skogen och här står flera gamla 
solbelysta tallar uppe på höjden och det 
finns även gott om döda träd på marken. 
Nästan genast hittar vi reliktbock. Vi 
finner även kvarlämnade täckvingar 
efter smedbock och ett flertal av artens 
utgångshål i stammarna.

Vanligare arter hittas också: en hona 
av hedjaktspindel Xerolycosa nemoralis 

med sina ungar på ryggen promenerar 
förbi (honorna i familjen vargspindlar bär 
först omkring på sin äggkokong, senare 
på ungarna när dessa kläckts) och en 
bitbock Spondylis buprestoides, en annan 
långhorning vars larver lever på tall, låter 
sig fotograferas på en stock. 

I området kan man också hitta 
trekantspindel Hyptiotes paradoxus, en 
intressant art som till skillnad från de 
flesta spindlar saknar giftkörtlar. Spin
deln saknar inte bara gift utan även 
förmågan att spinna klibbigt silke, men 
dess nät är en snillrik fälla, en trekant 
av silke där spindeln själv utgör en del 
av nätet. Spindeln sitter på en tråd som 
löper mellan en trädstam och den spet
sigaste delen av nättrekanten, och håller 
denna tråd hårt spänd. När ett byte 
flyger in i nätet släpper spindeln efter 
på tråden och nätet faller då ihop runt 
bytet. Spindeln lindar in det ännu mer 
och kan sedan börja äta det fortfarande 
levande, men orörliga, bytet.

Väl värt att besöka
Sammanfattningsvis är sandområdena på 
Fårö, och i synnerhet då kanske Sandhajd, 
mycket intressanta och väl värda ett besök 
för den småkrypsintresserade. Det är också 
lätt att ta sig hit: till Fårö tar man sig med 
vägfärja från Fårösund på norra Gotland 
och följer sedan vägen till Avanäset där 
alla de här tre lokalerna ligger ganska nära 
varandra. 

Smedbock Ergates faber är en av Sveriges största skalbaggar. Den lever 
på solbelysta döda tallar och stubbar. Foto: Andreas Garpebring.

Trekantspindel Hyptiotes paradoxus spinner en trekantig fälla där bytena 
ramlar ner varefter spindeln släpper tråden så att fällan går i lås.
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Vi människor är inte ensamma i världen om att ständigt ställas inför mer eller 
mindre livsavgörande beslut. I en artikelserie om tre delar närmar vi oss fjärilarnas 
liv och ekologi. Nu handlar det om alla de avvägningar fjärilshonan måste göra för 

att ge sin avkomma bra förutsättningar att överleva och växa.

dAGFjÄRIlARNAS lIvSPuSSEl, dEl 2:

En bra start på livet
Prioriteringarna förändras snabbt 

för en fjärilshona när hon parat 
sig. Till skillnad från hanen, 
som maximerar sin fortplantning 
genom att befrukta så många ägg 

han bara kan (från en eller flera honor), 
så är det viktigaste för honan att lägga 

så många ägg som möjligt på så lämpliga 
platser som möjligt. De honor som bäst 
kombinerar dessa uppgifter bidrar med 
flest avkommor till nästa generation. Det 
finns dock en inbyggd motsättning mellan 
att samtidigt producera många ägg och att 
maximera larvernas överlevnadschanser.

Fjärilarnas ekologi formas i stor 
utsträckning av den här typen av avväg
ningar, och olika fjärilar väger olika 
varia bler mot varandra på olika sätt. Det 
går t ex inte att tillverka ett obegränsat 
antal väldigt stora ägg. Gräsfjärilshonor 
(Satyrinae) av olika arter lägger ungefär 
lika många ägg under sitt vuxna liv, men 
större arter investerar i större ägg. Hos 
vitfjärilarna (Pieridae) lägger däremot 
små arter, som skogsvitvingar Leptidea 
sinapis, lika stora ägg som de betydligt 
större citronfjärilarna Gonepteryx rhamni 
eller hagtornsfjärilarna Aporia crataegi. 
De större arternas honor lägger istället 
många fler ägg. Det är fortfarande delvis 
oklart hur avkomman påverkas av att 
komma från ett större eller mindre ägg. 
Vissa studier indikerar att äggets storlek 
kan påverka larvernas överlevnadsmöjlig
heter, framför allt under larvkläckningen 
eller den tidiga larvutvecklingen, men flera 
andra laboratoriestudier av svingelgräs

Dagfjärilarnas livspussel, del 2: En bra start på livet

TExT: Magne Friberg
FoTo: Christer Wiklund

Makaonfjärilslarven Papilio machaon är en mäktig syn. Men att vara stor kan medföra större risk att bli 
upptäckt och uppäten av rovdjur. Detta är en viktig faktor som påverkar fjärilarnas tillväxt och storlek.
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fjäril Lasiommata megera och kvickgräs
fjäril Pararge aegeria har inte lyckats 
påvisa något samband mellan äggens 
storlek och larvernas överlevnad. 

Avvägningar
Om man jämför honor av samma art så har 
stora honor möjligheten att lägga betydligt 
fler ägg än mindre honor. Det har fått 
forsk arna att fundera över varför det natur
liga urvalet inte har drivit fjärilshonorna 
till att bli ännu större och därmed ha ännu 
fler ägg att lägga. Fjärilarnas tillväxt sker 
i larvstadiet och eftersom tillväxten är 
exponentiell så skulle en fjärilshona nästan 
dubblera sin vikt om hon fortsatt att växa 
som larv ytterligare en eller ett par dagar. 
Det i sin tur skulle betyda att fjärilshonan 
skulle ha en potential att lägga nästan dub

belt så många ägg. Alltså måste det finnas 
en motverkande kraft, ett selektionstryck, 
som stabiliserar storleksevolutionen och 
som gör att de allra största honorna miss
gynnas. En sådan motverkande process är 
antagligen risken att bli uppäten i larv
stadiet, eftersom stora, aktiva larver löper 
större risk att bli uppätna. Det betyder 
att chansen att som vuxen kunna lägga 
fler ägg genom att spendera ytterligare 
tid som larv måste vägas mot en ökad 
upptäcktsrisk.

På samma sätt vägs andra möjligheter 
och risker mot varandra. Den evolutionärt 
mest framgångsrika honan är den som 
under sitt vuxna liv har lyckats producera 
lika många ägg som hon haft tillfälle att 
lägga. Tidsbegränsade honor, som har fler 
ägg än de hinner lägga, slösar nämligen 
resurser på att generera ägg som ändå inte 
kommer till nytta, medan äggbegränsade 
honor missar möjligheter när de inte har 
några ägg att lägga trots att de hittar 
gynnsamma värdväxter. Evolutionärt sett 
påverkas dessutom honans storlek av den 
på våra breddgrader korta tillväxtperio
den. En mindre hona, som har kläckts och 
parat sig tidigare än en större hona kan 
ändå ha en högre evolutionär framgång, 
om hon genom att kläckas tidigare kan 
bli mormor eller mormors mor till fler 
avkommor. Detta eftersom många fjärils
arter uppträder i två eller fler generationer 
per sommarsäsong och hos många arter 
står larverna inför valet att via pupp
stadiet utvecklas till adult fjäril samma 
sommar eller att övervintra som larv eller 
puppa i väntan på nästa år. En hona som 
börjar lägga ägg tidigare ger upphov till 

avkommor som har en större sannolikhet 
att utvecklas till vunna fjärilar samma 
sommar och som därmed snabbare gene
rerar ytterligare avkommor. Man får en 
indikation på hur viktigt det är att hinna 
med ytterligare generationer genom att 
studera storleken på individer av samma 
art som lever i olika klimat.

I södra Europa, där sommarsäsongen 
är lång och varm, hinner många arter 
med flera generationer varje år. I södra 
Sverige finns det bara några få arter som 
under vissa gynnsamma år mäktar med tre 
generationer. Betydligt fler uppträder i två 
flygtoppar varje år. Ännu längre norrut är 
nästan alla fjärilsarter begränsade till att 
bara flyga i en generation varje sommar 
innan det är dags att förbereda sig för 
vintern. I områden som ligger precis på 
gränsen för att en fjärilsart ska lyckas 
hinna med ytterligare en generation om 
året skyndar larverna ofta på sin utveck
ling och förpuppas vid mindre storlekar. 
Längre norrut, där fjärilarna inte längre 
vinner på att stressa, gynnas återigen 
större honor och på det sättet bildas ett 
”sågtandsmönster” (se bild t v) när fjäril
arnas storlek relateras till latituden.

Det är alltså viktigt att ta in många 
aspekter för att verkligen utröna hur olika 
tillväxt och äggläggningsval påverkar fjä
rilshonornas evolutionära framgång. Ett 
forskarlag följde efter ett hundratal olika 
skogsvitvingehonor (75 minuter/hona) för 
att förstå vad som begränsade deras ägg
läggningsmöjligheter. Den allra viktigaste 
faktorn var vädret, eftersom honorna när 
det är kallt och regnigt varken kunde leta 
efter äggläggnings eller nektarväxter. 

2–3
Antal generationer/år:
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Schematisk figur över den ”sågtandade” 
storleksvariationen hos många tempererade 

fjärilsarter. I områden där fjärilarna precis hinner 
med att uppträda i ytterligare en generation 

varje år har de en kortare larvutveckling 
och förpuppas vid mindre storlekar än i 
områden där de inte är tidsstressade.

Citronfjäril Gonepteryx rhamni lägger ägg på brakved. Äggstorleken hos dessa fjärilar 
är lika stor som hos de betydligt mindre skogsvitvingarna Leptidea sinapis, men de 

större citronfjärilarna har istället förmågan att lägga betydligt fler ägg under sitt liv.

Rapsfjäril Pieris napi är en av få svenska arter som, i södra Sverige, kan lyckas 
flyga i tre generationer under samma år. Arter som lever i norra Sverige flyger 
uteslutande i en generation p g a de korta somrarna. Foto: Magnus Bjelkefelt.
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Längre perioder av dåligt väder miss
gynnar antagligen större honor mer än 
mindre honor, eftersom de större honorna 
har investerat mer resurser i larvstadiet 
och också behöver tillägna sig mer resurser 
som vuxna. Av samma skäl borde alla 
aktiviteter som håller parade honor borta 
från att leta värdväxter, inklusive intensiva 
uppvaktningar från parningssugna hanar, 
missgynna stora honor mer än små honor.

Hos skogsvitvingarna verkade dock 
sambandet inte vara riktigt så enkelt. 
Antalet potentiella värdväxter som honor
na kunde besöka begränsades i och för 
sig när honornas värdväxtletande avbröts 
av upprepade parningsspel, men antalet 
ägg som honorna lade påverkades inte i 
lika hög utsträckning. Skogsvitvingehonor 
som bar på många mogna ägg var nämli
gen inte likna kräsna när det kom till att 
acceptera de värdväxter de fick chansen 
att undersöka. 

Att välja rätt växt
Oftast är larverna av en viss fjärilsart 
specialiserade och klarar bara av att bryta 
ned det kemiska försvaret hos vissa speci
fika växtfamiljer (eller t o m växtarter). 
Därför är det av yttersta vikt för honan 
att placera sina ägg på en värdväxt som 
hennes avkommor klarar av att livnära 
sig på. En fjärilshona som söker efter ägg
läggningsväxter har ett mycket specifikt 

flygmönster. Om hon har som specialitet 
att lägga ägg på en viss ört så lågsniffar 
hon över vegetationen och landar då och 
då på växter av rätt färg och bladform. 
Väl på växten genomför honan ofta upp
repade landningar varvid hon skrapar med 
frambenen mot bladytan. På så sätt frigörs 
kemiska ämnen som honan, med hjälp av 
doft och smakreceptorer i frambenen och 
i antennerna, använder för utvärdera om 
hon landat på en lämplig värdväxt eller 
inte. 

Trots att skogsvitvingelarver bara kan 
överleva på vissa ärtväxter så skedde 
nästan hälften av honornas undersökande 
landningar på växtarter av helt andra 
växtfamiljer. Av landningarna på ärtväx
ter, som larverna skulle kunna livnära sig 
på, så valde honorna att lägga ägg bara 
på ca en av fyra undersökta växtindivider. 
Under majoriteten av landningarna under
sökte honan växten – oftast en gökärt eller 
gulvial – men lämnade den utan att lägga 
ägg, utan uppenbar orsak. Det verkar dock 
som att fjärilshonornas val att undvika 
vissa växtindivider är välgrundat. Forsk
arna märkte ut växter som honorna hade 
lagt ägg på och sådana de hade ratat, och 
återkom tre veckor senare. De ratade växt
individerna hade vissnat i högre utsträck
ning än de individer som honorna accep
terat som äggläggningsplantor. Det, i sin 
tur, tyder på att avkommor till honor som 

bär på många ägg, och därmed behöver 
ägna mindre tid till att utvärdera växtens 
lämplighet, löper större risk att upptäcka 
att de befinner sig på en växtindivid som 
inte ger optimala utvecklingsmöjligheter. 
För att testa den hypotesen skulle fors
karna behöva föda upp larver på växter 
som ratats eller accepterats av äggläggande 
honor och sedan jämföra larvernas över
levnad och tillväxtmöjligheter på de olika 
växterna.

Det är inte bara växtegenskaper som 
fräschhet eller försvarsförmåga som påver
kar honans beslut att lägga ägg. Maka
onfjärilar Papilio machaon lever i olika 
habitat, och larverna kan leva av många 
olika flockblommiga växter. På varje lokal 
är dock honorna ytterst specialiserade och 
lägger ägg närmast uteslutande på en 
växtart, men den förhärskande ägglägg
ningsväxten i en miljö kan ratas helt på 
en annan lokal. Hos makaonfjärilen reflek
terar skillnaderna i värdväxtutnyttjande 

Makaonfjäril Papilio machaon lever i olika habitat, och larverna kan leva av många olika flockblommiga växter. Men honor på olika 
platser har olika rangordningar för vilka växtarter de helst lägger sina ägg på. Här lägger hon ägg på kärrslilja. Makaonfjärilslarven 

klarar sig på växter som inte står i tät vegetation, något som honorna också verkar känna till. Foto larv: Bo Söderström.
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mellan honor som flyger på olika lokaler 
alltså inte några lokala genetiska skillnader 
i hur de värderar värdväxterna. Istället 
har varje hona en tydlig växtrankning 
och utnyttjar bara den lokala växt som 
befinner sig högst upp på listan. Skulle den 
mest populära växten inte vara tillgänglig 
så accepterar honan istället den näst mest 
föredragna växten och så vidare. Larverna, 
å sin sida, klarar av att äta betydligt fler 
växtarter än vad honorna lägger ägg på, 
vilket antagligen beror på att den natur
liga selektionen verkar i delvis olika rikt
ningar på larver och honor. Larverna, som 
ibland måste lämna ursprungsplantan för 
att hitta mer mat, gynnas av att kunna 
överleva på så många värdväxtarter som 
möjligt, medan äggläggande honor gynnas 
av att lägga ägg på just de växtarter där 
deras avkomma växer så bra som möjligt 
och har störst chans att överleva.

Precis som skogsvitvingarna är därför 
makaonfjärilshonorna ytterst noggranna 
med att välja också vilka värdväxt
individer de placerar äggen på. Både på 
stensträndernas kvanne och myrmarkernas 
kärrsiljor ratar fjärilshonorna plantor som 
är inbäddade i annan vegetation. När små 
makaonfjärilslarver placerades antingen på 

isolerade kvanneplantor eller på plantor 
som växte i annan vegetation visade det sig 
att larvöverlevnaden var hög på stenstran
den, medan nästan ingen larv överlevde i 
den mer rika växtmiljön. Detta berodde 
med största sannolikhet på att det fanns 
alltför många insektspredatorer i ängsmar
ken, eftersom det inte gick att hitta någon 
skillnad i överlevnad eller tillväxthastighet 
när larverna föddes upp på samma växter 
men skyddade från predation. Alltså gör 
makaonfjärilshonorna ett mycket klokt 
val när de ser till att placera äggen på så 
ensamstående växter som möjligt. 

Värdväx ter & artbildning
Hos andra fjärilsarter är olika populationer 
genetiskt programmerade att föredra olika 
värdväxter. I Ålands skärgård finns det till 
exempel vissa populationer av ängsnätfjäril 
Melitaea cinxia som föredrar att lägga ägg 
på svartkämpar, medan honor av andra 
populationer framförallt utnyttjar axvero
nika. Forskarna tror att den typen av lokal 
specialisering kan vara ett förstadium till 
att en art delas upp i två (artbildning) och 
att mycket av den fantastiska fjärilsmång
falden kan förklaras av att fjärilarna är 
involverade i en evolutionär kapprustning 

med sina respektive värdväxter. Idén bygger 
på att specialisering uppstår eftersom det är 
omöjligt för larven att kunna bryta igenom 
alla de olika typer av försvar som olika 
växter utvecklat. För att förstå hur nya 
arter bildats genom evolutionen har forsk
arna först behövt förstå deras genetiska 
släktskap. Det har blivit lättare och lättare 
att genom modern DNAteknik identifiera 
vilka fjärilsarter som är närmast släkt med 
varandra, och hur dessa små grenspetsar 
passar ihop i större och större grupper som 
tillsammans bildar fjärilarnas släktträd. 

Genom att projicera de olika fjärilsarter
nas värdväxter på släktträdet har forskarna 
upptäckt att evolutionen under vissa tider 
verkar ha gynnat specialisering, medan 
fjärilarna under andra perioder verkar ha 
gynnats av att bredda sin ekologiska nisch 
genom att inkludera nya äggläggningsväx
ter i sin repertoar. Sådana generalistarter 
verkar sedan splittras upp i ett antal nya 
arter under perioder av specialisering.

Varför gynnas då en fjärilspopulation 
av att specialiseras till att utnyttja bara en 
viss växtart? Den rådande teorin tänker 
sig att både de äggläggande honor som är 
bäst på att identifiera lämpliga plantor och 
de larver som överlever och växer snabbt 

Ängsnätfjäril Melitaea cinxia lägger i de flesta fall sina ägg på axveronika, men i 
Ålands skärgård väljer de istället svartkämpe som äggläggningsplats. Detta skulle 
kunna vara en början på att en ny art håller på att bildas. Foto: Magnus Bjelkefelt.

Kålfjärilslarver Pieris brassicae kan snabbt äta upp en hel kålodling vilket 
är förödande för odlaren men en framgång för kålfjärilshonan som lyckats 

hitta många bra värdväxter åt sin avkomma. Foto: Magnus Bjelkefelt.

14 Dagfjärilarnas livspussel, del 2: En bra start på livetYrfän 3 · 2017



på just den växten, gynnas av speciali
sering. Det skulle betyda att en genetisk 
mutation som gör att en viss hona snab
bare hittar rätt värdväxtplanta eller att 
en larv växer lite snabbare eller har lite 
högre chans att överleva på värdväxten 
kommer att gynnas i det naturliga urvalet. 
När sådana mutationer ackumulerats över 
tid blir fjärils populationen mer och mer 
specialiserad på sin specifika värdväxt.

När fjärilarna sedan parar sig med 
individer från andra populationer som 
specialiserats på andra växtarter finns det 
en risk att avkomman är sämre rustad än 
ursprungspopulationerna. Kanske kläcks 
de vid fel tidpunkt, mitt emellan den 
optimala tiden för att utnyttja någon av 
växterna, eller så klarar de inte av att 
bryta igenom någon av växternas kemiska 
försvar. I så fall gynnas plötsligt de honor 
som identifierar och ser till att para sig 
med hanar av den egna populationen. För 
varje ny generation drivs fjärilspopulatio
nerna längre och längre isär till dess att 
de inte längre producerar någon gemensam 
avkomma. Då kallar vi dem också olika 
arter. 

Forskningsutmaningar
Bevisen för att nya arter bildas på det sättet 
som beskrivs ovan är dock inte entydiga. 
Ett viktigt antagande är att kostnaden för 
att larverna blir bättre på att utnyttja en 
viss värdväxtart är att de också blir sämre 
på att utnyttja andra växtarter. Larver 
från en specialiserad art borde växa snab
bare på sin mest föredragna värdväxt, men 
långsammare på växter som utnyttjas av 
närbesläktade, mer generaliserade fjärils
arter (och vice versa).

Forskarna testade detta hos två olika 
artpar av vitfjärilar (familjen Pieridae), 
men fann inget stöd för hypotesen. Medan 
ängsvitvinge Leptidea juvernica framför 
allt utnyttjar gulvial, så sprider skogsvit
vinge sina ägg över fler värdväxter som 
t ex gökärt, kråkvicker och käringtand. 
På samma sätt accepterar rovfjäril Pieris 
rapae korsblommiga växter, paradisblom
mor, resedor och krassar som värdväxter, 
medan den närbesläktade rapsfjärilen 
P. napi är betydligt mer specialiserad på 
vissa korsblommiga arter. Trots detta 
överlevde de mer specialiserade rapsfjärils 
eller ängsvitvingelarverna inte bättre på 
sina favoritväxter när de jämfördes med 
de mer generaliserade rovfjärilarna och 
skogsvitvingarna. Alltså måste skälet till 

rapsfjärilarnas och ängsvitvingarnas spe
cialisering förklaras på annat sätt än att 
det är svårt för larverna att bli experter 
på att äta fler än en växt samtidigt. 

Att vissa resultat inte stödjer den rådan
de teorin betyder inte nödvändigtvis att 
den är felaktig, utan snarare att vi behöver 
addera ytterligare förklaringsmodeller. Det 
finns t ex studier som antyder att honor av 
mer specialiserade fjärilsarter är bättre på 
att avgöra vad som är en bra och en dålig 
värdväxtindivid än honor av arter som 
nyttjar flera olika växtarter. Andra studier 
indikerar att specialiseringen inte nödvän
digtvis är kopplad till växtens kvalité eller 
kemiska försvar. Istället kan det vara så att 
larverna är mer skyddade från predation 
inte bara på vissa växtindivider, som hos 

makaonfjärilen, utan också på specifika 
växtarter om fjärilslarvernas fiender har 
lättare att hitta larverna på vissa växtarter 
än på andra. I vilket fall står det klart 
att det finns mycket kvar att upptäcka, 
undersöka och förklara både vad gäller 
fjärilarnas relation till sina värdväxter och 
om deras ekologi generellt.

I nästa nummer fortsätter vi med just 
detta och funderar mer på hur fjärilarna 
förutser vinterns antågande, och hur de 
förbereder sig för att överleva de kallare 
månaderna.  

Magne Friberg är docent i biologi vid Institu-
tionen för växtekologi och evolution, Uppsala 
Universitet samt biträdande lektor vid Biologiska 
institutionen, Lunds Universitet.

Skogs-/ängsvitvinge Leptidea sinapis/juvernica lägger 
här ägg på käringtand. Honan är mycket noggrann 
med val av äggläggningsväxt och lämnar tre av fyra 

undersökta värdväxter utan att lägga ägg.

Larv av rovfjäril Pieris rapae på reseda. Rovfjärilen är inte lika specialiserad som sin släkting 
rapsfjäril P. napi när det det kommer till val av värdväxter. Detta faktum verkar dock inte ha 

någon betydelse när det gäller larvens överlevnadsmöjligheter. Foto: Magne Friberg.

Larv av skogs-/ängsvitvinge Leptidea 
sinapis/juvernica på gulvial.
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Citronbin – 
små bin med 
stor karaktär

Citronbin Hylaeus är ett gäng trevliga små bin som man kan 
lära sig känna igen i fält. De har oftast en tydlig ansiktsmask 

i gult eller vitt och är flitiga blombesökare. Denna artikel 
beskriver allmänt hur citronbin lever och på nästa uppslag 

finns en särskild del om hur man artbestämmer dem.

Under högsommaren tillhör citron
bina våra allra vanligaste bin. I 
lämpliga blommor kan det vara 
mycket gott om dem, ofta flera 
arter tillsammans. Ändå är det 

inte många som känner till dem eller ens 
tänker på dem. De ”ser ut som myror”, 

kan man få höra. Och något ligger det väl 
i det. Citronbin Hylaeus är små, långsmala, 
svarta och nästan hårlösa. Men se dem i 
ansiktet! Där har de stora vita eller gula 
teckningar, särskilt hos hanarna ser de ut 
som riktiga teatermasker. I flera länder har 
de fått namn efter denna ansiktsmask, 
Maskenbienen på tyska och yellowmasked 
bees på engelska. Det svenska namnet tar 
istället fasta på att citronbina avsöndrar 
en doft av citron om de känner sig hotade.

I Sverige har vi 15 arter varav en, smal
citronbi H. gracilicornis, räknas som utdöd. 
På andra sidan Östersjön, både i söder och 
öster, hittar man flera arter som inte finns 
hos oss. Havet är en svårforcerad sprid
ningsbarriär för så små bin, men kanske 
med varmare somrar att någon art ändå 
kan lyckas ta språnget.

De svenska arterna har företrädesvis en 
sydlig utbredning i landet. Det är egentligen 
bara en art, ringcitronbi H. annulatus, som 
har tyngdpunkten i sin utbredning i meller
sta och norra Sveriges barrskogar. Ganska få 
entomologer studerar citronbin, därför kan 
man misstänka att de sällsyntare arterna är 
ganska förbisedda. Riktade eftersök i äldre 
gårdsmiljöer skulle säkert ge ny kunskap om 
de två arter som är mer eller mindre knutna 
till denna miljö, väggcitronbin H. pictipes 
och frans citronbi H. difformis. Detsamma 
gäller rörcitronbi H. pfankuchi som föredrar 
sankmark med vass, en naturtyp som det 
ju finns hur mycket som helst av i Sverige. 
Är arten verkligen så sällsynt som de få 
fynden antyder?

Så lever citronbin
Citronbin hittar man i nästan vilka natur
typer som helst, inte minst i trädgårdar. 
De söker sig till blommor där nektarn 
ligger ytligt eftersom de har mycket korta 
tungor. Flockblomstriga växter som vild
morot, bockrot och kirskål passar dem 
utmärkt. I sandvita, strimsporre och 
monke har jag också upplevt citronbin i 
större antal. Ölandstok, vit sötväppling, 

TExT: Göran Holmström
FoTo: Kristian Gärdsborn/PN

Hane av gårdscitronbi Hylaeus communis som är en av de vanligast förekommande citronbiarterna.
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cikoria, renfana, prästkrage, kanadensiskt 
gullris, röllika, olika fibblor och rosor är 
andra blommor som lockar dem. I trädgår
dar har jag lagt märke till att stjärnflocka 
drar till sig citronbin som kanske ingen 
annan odlad växt.

Alla våra svenska arter utom en är 
polylektiska, det vill säga ospecialiserade 
när det gäller val av pollenkällor. Den enda 
oligolektiska arten är resedabi Hylaeus 
signatus, som är knuten till resedaarter.

Citronbin har inga speciella hår på 
kroppen för transport av pollen, varken på 
bakbenen eller på undersidan av bakkrop
pen. De fraktar istället pollen tillsammans 
med nektar i krävan och spottar ut det 
när de kommer till bokammaren.

De flesta citronbin bygger sina bokam
rar i ihåliga, torra stänglar av lite krafti
gare örter eller buskar. Hallon och björnbär 
är mycket populära. Flera arter utnytt
jar gamla insektsgångar i trä, både ute i 
naturen och i gamla hus. Ett par arter är 
knutna till vass i naturen. De bor även i 
vasstak. Det är tacksamt att bygga bibat
terier åt citronbin. Det räcker med att borra 
gott om hål i vanliga vedträn eller plankor. 
Gamla staketstolpar av trä fungerar också 
bra. Diametern på hålen bör vara 3–5 mm. 
Knippen av torr vass bör ingå om man 
bygger ett bihotell. Bocellerna ligger på rad 
i bogången, men kan också ligga ovanpå 
varandra om utrymmet tillåter det. Varje 
cell byggs upp av sekret från munnen och 
från körtlar på bakkroppen. När gången 
är fylld med boceller försluts öppningen 
med ett sekret som ser ut som en väv av 
diagonala trådar, lite som spindelväv.

Högsommaren är bästa tiden att stu
dera citronbin, de övervintrar som larver 
och dyker upp som fullbildade bin först i 
månadsskiftet maj/juni. I slutet av augusti 

är säsongen över. Eftersom de är så små 
och oansenliga kan det vara svårt att få 
syn på dem. Några slag med håven genom 
lämpliga blommor brukar dock ge resultat. 
Man kan naturligtvis också smyga runt 
bland blommande vildmorot eller någon 
annan lämplig blomma och skärpa blicken 
ordentligt. Citronbin gömmer sig gärna när 
fara hotar. De kryper in bland kronbladen 
och blir nästintill osynliga.

Att känna igen ett citronbi
Citronbin kan förväxlas med en del andra 
typer av steklar. Vissa arter rovsteklar 
av t ex släktena Passaloecus och Cros-
socerus påminner till färgen mycket om 
citronbin. Tittar man närmare på dem 
är skillnaderna tydliga: ögonen ser annor
lunda ut, de ljusa fälten sitter på andra 
ställen, huvudets form är inte densamma, 
vingarnas ribbor är helt annorlunda o s v. 
Många steklar som inte är bin avslöjar sig 
genom att de darrar med antennerna och 
bakkroppen. Så gör inte citronbin.

En del smalbin av släktet Lasioglos-
sum är lika små som citronbin. Flera av 
dessa är svarta med en hel del gult på 
benen, särskilt på bakre skenbenen. Hanar 
av de flesta smalbin har ljus framkant 
på munskölden, men i övrigt finns ingen 
likhet med citronbinas gulvita teckningar 
i ansiktet. Att komma fram till att en 
liten gaddstekel är ett citronbi är oftast 
inga problem. Att bestämma arten kan 
vara lite värre. De minsta citronbina 
är bara 3,5 mm långa, de största 9 mm. 
Hanarna är oftast mindre än honorna. 
Att känna igen så små bin i fält är svårt, 
men eftersom just dessa bin har så mycket 
teckningar, vita eller gula, på en i övrigt 
svart kropp, är det med lite erfarenhet 
ofta inte alls omöjligt att avgöra arten om 
man fångar in biet i ett glasrör och är 
utrustad med en lupp. För att bli säker 
måste man dock som regel studera biet 
närmare under stereolupp i lugn och ro 
hemma. 

Resedabi Hylaeus signatus är den enda av de svenska citronbiarterna som är 
knuten till en speciell växt, nämligen resedor. Foto: Göran Holmström.

Hane av hedcitronbi Hylaeus incongruus. Citronbihanarna har 
i regel större och tydligare ansiktsmasker än honorna.

Kölcitronbi Hylaeus hylainatus är en vanlig art, men liksom andra citronbin är den lätt att förbise.
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Text: Göran Holmström.  
Foton och teckningar: Alexander Berg. 

Bild huvud framifrån: Johanna Yourstone.
Formgivning: Magnus Bjelkefelt

Propodeum 
Bakre delen av 
mellankroppen
(se bild nedan)

Tergiter 
Bakkroppens 
segment på 
ovansidan.

Pronotum 
Främre smala 

delen av 
mellankroppen
(se bild nedan)

Mesonotum 
Främre övre delen 
av mellankroppen 
(den stora biten)

PRoPodEUm

Sidorna

Triangeln

Hjärtformade 
fältet (i gult) 

består av:

Skåran

ANsikTE fRåN sidAN
Kort kind (gena) på ängscitronbi resp. 

lång kind på hedcitronbi markerat i gult.

PRoNoTUm (i gult)
av gårdscitronbi

resp. ringcitronbi

HUVUd
I nedre delen av ansiktet finns mun-
skölden (clypeus) som uppåt över-
går i pannskölden (supraclypeus). 
Under munskölden sitter överläppen 
(labrum) och käkarna (mandibula). 
Det lilla området mellan ögats neder-
kant och käkarnas början kallas kind 
(gena). Antennfästet är den punkt 
där antennen börjar. Antennskaftet 
(scapus) är första antennleden. Den 
är längre än de övriga. Honor har 12 
antennleder, hanar 13.

mEllANkRoPP
Främst sitter en smal del kallad pro-
notum. Sedan kommer, på ovansi-
dan, mesonotum, scutellum och 
postscutellum. Längst bak finns pro-
podeum. På sidorna av mellankrop-
pen finns mesopleuron som gränsar 
till pronotum.

BAkkRoPP
Bakkroppen är lättast att hålla ord-
ning på. Ovansidan har 6 synliga seg-
ment hos honan och 7 hos hanen. 
De heter tergiter och numreras 
framifrån. Segmenten på under-
sidan kallas sterniter. Tergiterna 
(oftast  den första) kan uppvisa s k 
mikroskulptur, vilket är ett fint rits-
mönster på ytan som gör att intryck-
et blir mer eller mindre matt.

BEN
De tre benparen fäster på mellan-
kroppen. Benen består av många 
delar, i tur och ordning inifrån: höft 
(coxa), höftring (trochanter), lår 
(femur), skenben (tibia), metatars 
(basitarsus) och ytterligare fyra kor-
tare tarsleder.

Ansiktsfläckar/ 
ansiktsmask

Scapus/ 
antennskaft

Fovea
Smal glänsande 

linje längs 
ögats innerkant 

hos honan

Supraclypeus/ 
pannsköld 

kommer 
direkt ovanför 
munskölden

Öga

Antenn

Öga

Clypeus/ 
munsköld 

Plåten ovanför 
munnen

Mandibel/ 
käke

Mandibel/ 
käke

Mandibel/ 
käke

HoNA AV CiTRoNBi 
HUVUd fRAmifRåN

Artbestämma citronbin
Innan man sätter igång att artbestämma citronbin gäller det att känna 
till alla de små delar som bygger upp biets kropp; både att hitta dem och 
att bedöma hur de ser ut kan vara knepigt. Delarna kan t ex vara glest 
punkterade, ha jämnt rundade hörn eller vara v-formigt avsmalnande. 
Men hur tätt sitter punkterna när något är ”glest punkterat”, hur rundat 
är ett hörn som är ”jämnt rundat” och hur mycket smalnar det av när 
det är ”avsmalnande”? För att komma vidare är det bara en sak som 
gäller: erfarenhet! När man kikat på tillräckligt många citronbin får man 
en känsla för vad som menas. Här är en introduktion till biets morfologi 
samt några viktiga delar för artbestämning, så att du kan komma igång.

Labrum/ 
överläpp

Labrum/ 
överläpp

Gena/ 
kind

Gena/ 
kind

Bakskenben

Bakmetatars
Mesopleuron 

Främre delen på 
mellankroppen

HoNA AV CiTRoNBi 
fRåN sidAN

HoNA AV CiTRoNBi 
oVANifRåN

Mellanfältet
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Ängsmetallvinge 
byter färg om natten

En tidig morgon i början på juli 
för ett par år sedan fotografe
rade Kristian Gärdsborn fjärilar i 
Maglehemstrakten i östra Skåne. 
Han noterade en ängsmetallvinge 

Adscita statices som var helt brun. Det 
är en bastardsvärmare som annars alltid 

brukar vara vackert grönskimrande. Den 
satt i skuggan, men allteftersom solen steg 
upp och strålarna nådde fjärilens vingar 
började den skifta färg mot metallglän
sande grön.

Sven Birkedal blev tillfrågad om han 
kände till att arten kan skifta färg. Det 
gjorde han inte, och en snabb litteratur
sökning gav heller inget resultat. Så Sven 
beslöt sig för att själv kolla upp saken. Den 
18 juli posterade han sig före gryningen 
på sandmarkerna vid Horna Fure utanför 
Åhus. Han hittade några exemplar – alla 
bruna – och ställde upp kameran framför 
ett av dem. Det var först när solen steg 
upp över trädtopparna och träffade fjärilen 
som färgskiftningen började. Klockan 05:40 
var den brun och klockan 05:50 hade den 
skiftat till grönmetallglänsande!

Sven kontaktade mig och jag rotade 
vidare i vad som kunde vara känt om 
fenomenet. Men det verkar inte som om 
denna förvandling finns beskriven, varken 
i fjärilsböcker eller någon vetenskaplig 
artikel av rang. Likväl visade det sig att 
företeelsen inte var helt okänd, bland annat 
hade ett par spännande examensarbeten 
gjorts i Sverige några år tidigare.

Från matt brun till glänsande grön på tio minuter. När solen träffar 
ängsmetallvingen sker en fantastisk förvandling. Fenomenet att ängsmetallvinge, 

och en hel del skalbaggar, skiftar färg nattetid är inte vida känt – och det finns 
inte många studier kring ämnet. Ulf Gärdenfors har nystat i litteraturen och 

funderar här över hur fenomenet uppstår och varför.

TExT: Ulf Gärdenfors
FoTo: Sven Birkedal

En brun ängsmetallvinge Adscita statices tidigt en julimorgon. Men färgförändringen var nära ...
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Få beskrivna observationer
Den allra första kända observationen vi 
hittat gjordes av M. Hudley den 5 juni 1982 
i Sussex, England och publicerades som 
en notis i The Entomologist’s Record and 
Journal of Variation. Hudley beskriver där 
hur han fångade några ängsmetallvingar 
och tog hem dem för fotografering. Sin 
vana trogen satte han först fjärilarna fem 
minuter i frysen så att de skulle sitta stilla 
medan han förevigade dem. Till sin förvå
ning hade de skiftat till en djupt rödbrun 
färg när han tog fram dem igen. Han kon
staterade att de dock återtog sin metall
glänsande gröna färg när de väl kom ut i 
värmen. Han förmodade att förändringen 
hade något att göra med att fjärilens färg 
beror av strukturer i vingarnas fjäll. Han 
spekulerade i om en sådan färgförändring 
kunde ske också ute i naturen till följd av 
sjunkande kvällstemperatur. Det skulle i 

så fall kunna ge ett kamouflageskydd mot 
predatorer. Han tycks dock inte ha gått ut 
och tittat efter om det verkligen var så.

Året därpå finns en notis i samma tid
skrift från Mr. S. M. Jackson, som efter att 
ha läst om Hudleys observation, säger sig 
ha observerat samma färgförändring från 
grönt till brunt när han avlivat fjärilarna 
i ammoniak. För övrigt en, oss veterligt, 
ovanlig metod att ta död på insekter med, 
och kanske skälet till att inte så många 
andra entomologer gjort samma iaktta
gelse.

Vetenskapliga studier
Så var det examensarbetena. I ett gym
nasiearbete utfört av Markus Enekvist 
och Tor Djärv, med Magnus Helldén vid 
Katedralskolan i Lund som handledare, 
tog man sig an problemet att ordentligt ta 
reda på vad som utlöser färgförändringen. 

Deras arbete från 2010 heter Adscita sta
tices Allmän Metallvingesvärmare – en fjäril 
som ändrar utseende nattetid. Här skriver 
de att upptäckten att fjärilen skiftar färg 
på kvällen gjordes av en amatörentomolog 
nära Drakamöllans naturreservat, i östra 
Skåne 2005. Markus och Tor gick verkligen 
vetenskapligt tillväga och offrade tio dygn 
på raken för att under kvällar och tidiga 
morgnar i fält studera och mäta vad som 
utlöser färgförändringen. De höll koll på 
sammanlagt 84 fjärilar och mätte lufttryck, 
temperatur, fuktighet, ljusstyrka, väder 
samt de klockslag när fjärilarna skiftade 
färg kväll och morgon. Dessutom tog de in 
25 fjärilar och utsatte dem för kyla (kyl
skåp), fukt (blomspruta på vingarna) och 
mörker, samt olika kombinationer av dessa 
variabler. Som så ofta med vetenskapliga 
studier var inte resultaten fullkomligt enty
diga, men fuktigheten tycktes vara den 

Sven Birkedal gav sig ut en tidig morgon för att undersöka ängsmetallvingens Adscita statices färgförändring. Han ställde upp kameran 
framför ett exemplar och tog under ca 10 minuter en serie bilder. Den första (f g sida) är tagen klockan 05:40 och den sista 05:50. 

Mellan dessa tider gick solen upp och bestrålade fjärilen och färgförändringen blev synnerligen tydlig – och fascinerande.

20 Ängsmetallvinge byter färg om nattenYrfän 3 · 2017



enskilt viktigaste faktorn. Möjligen spelade 
även temperatur och ljus in på morgnarna. 
Gymnasiearbetet var så bra att Markus 
och Tor vann Unga Forskares tävling det 
året och fick resa till Kalifornien för att 
delta i världens största utställningstävling 
för unga forskare och entreprenörer (Intel 
ISEF).

Inspirerad av en tidningsartikel om 
Markus och Tors arbete gjorde Karolina 
Mothander, med Almut Kelber vid biolo
giska institutionen i Lund som handledare, 
ett kandidatarbete för att titta närmare 
på vingfjällens struktur. De undersökte 
fjällen med såväl vanligt ljusmikroskop 
som skanningelektronmikroskop och 
transmissionselektronmikroskop. De såg 
att ängsmetallvinge har två typer av fjäll 
på vingarna, en uppsättning korta och 
en långa, och det är bara de senare som 
ändrar färg. De långa fjällen är uppbyggda 
dels av skikt av kitin, dels av luftfyllda 
hålrum. Ljus som lyser på vingen reflekte
ras från de olika lagren och interfererar till 
en skimrande strukturfärg. I synnerhet ljus 
av våglängder kring 540 nm förstärks och 
vi upplever vingen som vackert grönt. Men 
när fjällen blir fuktiga tränger sannolikt 
vatten in i luftrummet så att ljuset bryts 
och reflekteras annorlunda och vi upplever 
fjärilen som brun.

En brun grön sandjägare
Med ögon känsliga för grönt fick jag den 
25 mars 2017 syn på en grön sandjägare 
Cicindela campestris vars främre hälft var 
kopparbrun medan bakre var normalt grön
skimrande. Det var i en sandig slänt norr 
om Uppsala (Faxan) och sandjägaren visade 
sig när solen som hastigast tittade fram 
från en i övrigt molnig himmel. Det hade 
varit minusgrader under natt och förmiddag 
men just då låg temperaturen kanske en 
eller ett par grader över nollpunkten. Var 
vingarna mörka för att den suttit i ett kallt 
och fuktigt hål? Väl uppe i solen torkade de 
kanske bakifrån där täckvingarna inte låg 
så tätt an till bakkroppen? Tyvärr försvann 
djuret inom några sekunder så det gick inte 
att bekräfta eventuella färgförändringar. 
Turligt nog var Joakim Ekman på platsen 
med kameran i högsta hugg och lyckades 
föreviga skalbaggen.

Sandjägarsläktets strukturfärg finns 
beskrivet i litteraturen. Principen är den
samma som för ängsmetallvinge: kutikulan 
är uppbyggd av lager med olika täthet 
där färgen uppstår genom interferens i det 

reflekterade ljuset. Att grönskimrande skal
baggar hos en hel del skalbaggsgrupper kan 
skifta färg till mörkare när de blir fuktiga 
visar sig också vara känt sedan länge.

Jag tog därför fram en nästan 50 år 
gammal grön sandjägare från min ung
domssamling och droppade vatten på täck
vingarna. Färgen blev endast marginellt 
mörkare. Några timmar i kylskåp resulte
rade inte heller i någon större färgföränd
ring. Kanske var exemplaret för gammalt, 
eller behåller den här arten sin färg även 
i blöta? Kanske var den fotograferade 
tvåfärgade gröna sandjägaren helt enkelt 
ett avvikande exemplar. Här behövs fler 
undersökningar och experiment.

Varför byta färg?
Så återstår förstås minst två frågor. Den 
första är om insekterna har någon fördel av 
detta färgbyte eller om det bara är något 
som sker som en följd av att vingarna blir 
fuktiga? Man skulle väl, liksom engelsman
nen Hudley, kunna gissa att den bruna 
färgen ger ett visst kamouflage och att 
förmågan till färgbyte varit evolutionärt för
delaktig. Den saken skulle gå att undersöka 
både genom försök med detektionsförmåga 
hos fåglar och möss och genom att kolla hur 
dessa presumtiva predatorer uppfattar olika 

våglängder under olika ljusförhållanden. 
Det leder till den andra frågan: varför är 
ängsmetallvinge (och en hel del skalbaggar) 
alls vackert grönmetallisk under dagen? En 
gissning kunde vara att det för bastardsvär
marens del är en varningsfärg, eftersom de 
innehåller giftiga cyanoglukosider. Men den 
svarar inte på frågan varför den är grön och 
inte svart och röd som andra bastardsvär
mare med i princip samma gift. Här kanske 
kan finnas uppslag att hämta från andra 
metalliskt gröna och giftiga insekter som 
spansk fluga Lytta vesicatoria och blåsbag
gar (Malachidae)?

Fast långt ifrån alla grönmetalliska 
insekter är, så vitt känt, giftiga. Det ligger 
då nära till hands att tänka att färgerna 
snarare utvecklats genom så s k sexuell 
selektion, där den väljande parten före
drar de som glänser mest. Ett problem 
med den förklaringen är att bägge könen 
ofta är lika grönglänsande. Ja, här finns 
massor att fundera över – och när det 
gäller sexuell selektion mycket skrivet i 
den vetenskapliga litteraturen för den som 
vill gräva djupare. 

Ulf Gärdenfors är professor i naturvårdsbiologi 
och arbetar med bl a Svenska artprojektet och 
Lifewatch på Ardatabanken.

Den 25 mars hittade Ulf Gärdenfors denna gröna sandjägare Cicindela campestris då morgonsolen återigen 
värmde efter en frostnatt. Men varför var egentligen främre delen av skalbaggen brun? Foto: Joakim Ekman.
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En brokigt tecknad larv med tunn 
behåring vilket är ovanligt för 
tandspinnarlarver. Oxhuvudspin-
narlarven blir uppemot 6 cm lång 
och lever sällskapligt som ung. I sista stadiet sprider sig larverna och 
lever mer enskilt. Värdväxter är olika lövträd. Larven utvecklas under 

eftersommaren och förpuppar 
sig i marken utan att göra någon 
kokong. Puppan övervintrar.

Fjärilen, som har ett vingspann 
på 48−62 mm, flyger under för- och högsommaren nattetid. I vila med 
hopvecklade vingar är fjärilen förbluffande lik en avbruten björkpinne.

Oxhuvudspinnare
Phalera bucephala

Larv. Fullbildad fjäril.

Våra vanligaste larver, del 4

Vad ska det egentligen bli av de larver man hittar? Här är fjärde och sista delen 
av följetongen om de vanligaste larverna man kan träffa på. För att få mer 

bakgrundinformation om larver och hur man föder upp dem, se Yrfän nr 4/2016.

TExT & FoTo: Håkan Elmqv ist

En mycket typisk larv som dock kan förväxlas med 
några andra flylarver. Dessa arter är dock betydligt 
ovanligare så att de flesta gul- och svartrandiga 
larver du hittar brukar vara just ärtfly. Den på-
träffas under högsommaren på allehanda örter och buskar, ofta i 

vägkanter. Larven kan bli upp emot 4 cm lång och 
förpuppar sig i jord eller sand. Puppan övervintrar.

Fjärilen är ett vanligt förekommande nattfly 
som flyger på natten under större delen av som-

maren. Den har ett vingspann på 30−38 mm.

Ärtfly
Ceramica p isi

Larv. Fullbildad fjäril.Fullbildad fjäril.
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Gräsulvslarven är som ung svart med gula 
segmentgränser. I sista stadiet får den 
brun ryggbehåring och kan bli cirka 6 cm 
lång. Den livnär sig på allehanda örter. Var-
ning för att dess behåring kan förorsaka stark klåda och allergiska 
reaktioner! Därför bör du inte ta i larverna med bara händer. Larven 
övervintrar som fullvuxen och äter ingenting på våren. Däremot 
kräver den hög fuktighet och har du övervintrade larver i ett terra-
rium så spraya vatten och ställ gärna in en petriskål eller annan låg 

skål med vatten. Då flockas larverna runt 
denna för att dricka. De spinner sedan 
en lös kokong bland förnan eller under 
stenar. Kokongen är bemängd med hår 

så undvik att röra den!
Fjärilen är en relativt stor spinnare med ett vingspann på 41−64 mm. 

Hanarna flyger i solnedgången, men båda könen flyger på natten från 
slutet av maj till in i juli. Du hittar små gräs ulvslarver redan i juli medan 
stora larver ofta påträffas i samband med svampplockning på hösten. 

Gräsulv
Macrothylacia rubi

Fullvuxen larv. Fullbildad fjäril.Kokong (överst) och ung larv (nederst).
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En till utseendet märklig larv med 
analfötterna ombildade till två 
spröt ur vilka en röd tråd kan skju-
tas ut om larven känner sig hotad. 
Den kan också spruta ut en lökdoftande vätska från undersidan av 
första mellankroppssegmentet. Denna vätska kan svida i ögonen om 
du är för närgången! Du kan hitta gaffelsvanslarver på videbuskar 
och mindre aspar i buskmarker eller längs vägar under sommaren. 

Larven blir nära 6 cm lång och för-
puppar sig i en hård kokong, gärna 
på trädstammar. Övervintringen 
sker som puppa.

Fjärilen flyger nattetid främst på våren och försommaren. Den 
har ett vingspann på 50−73 mm. Hanen är vit medan den betydligt 
större honan är ljust grå.

Större gaffelsvans
Cerura vinula

Larv. Fullbildad fjäril, hane. Fullbildad fjäril, hona.
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I slutet av sommaren kan du stöta på 
en stor larv med rödfärgad rygg och 
gula sidor som kommer krypande över 
någon väg. Oroar du en sådan larv intar 
den försvarsställning och är faktiskt den enda av våra svenska fjä-
rilslarver som kan bitas! Detta är larven till större träfjäril som är 
på väg till något lämpligt övervintringsställe. Stora exemplar kan 
bli upp till 9 cm långa. Träfjärilslarver lever flera år i stammen av 
olika lövträd. Angreppen kan gå så långt att träden dör. Angripna 
björkar kan ge savflöden som lockar många fjärilar och även andra 

insekter. Exempel på dagfjärilar som 
attraheras av saven är sorgmantel och 
amiral samt nattfjärilar som ordens-
flyn. Träfjärilslarven övervintrar som 

fullvuxen larv och förpuppar sig efter övervintringen. Den trivs 
utmärkt i en burk med sågspån, som den inför förpuppningen 
utnyttjar vid kokongspinnandet.

Större träfjäril har som fjäril ett vingspann på 59−90 mm. Den 
flyger nattetid under juni och juli.

Larven till prickig tigerspinnare 
är svart med en tydligt rödgul 
rygglinje. Den kan möjligen 
förväxlas med en svartfärgad 
rostvingelarv, men denna är något mindre och har ingen tydlig 
rygglinje. Liksom många av sina släktingar äter den nästan vad 
som helst och går utmärkt att föda upp på sallad. Larven påträffas 
ofta i augusti och förpuppar sig i en mjuk kokong bemängd med 
sin svarta behåring. Dessa hår är inte klådframkallande vilket även 

gäller andra björnspinnare. Så 
dessa larver kan du gulla med 
om du skulle vilja!

Fjärilen har ett vingspann 
på 32−44 mm och är vit med varierande antal svarta prickar på 
framvingarna. Individer med få prickar kan förväxlas med vit tiger-
spinnare. Denna art är dock betydligt ovanligare och mera kust-
bunden. Prickig tigerspinnare flyger från slutet av maj till in i juli.

Större träfjäril
Cossus cossus

Prickig tigerspinnare
Spilosoma lubricipedum

Larv. Larv i försvarsställning.

Larv.

Fullbildad fjäril.

Fullbildad fjäril.

Fo
to

: M
ic

ha
el

 A
nd

er
ss

on
.

Fo
to

: O
la

f L
el

lin
ge

r/
CC

-B
Y-

SA
-2

.5

24 Våra vanligaste larver, del 4Yrfän 3 · 2017



Handluppar 
I Sverige finns det ungefär 25 000 arter insek

ter. De utgör med råge majoriteten av alla 
våra arter. Dessvärre är inte alla insekter 
lika stora och lättidentifierade som apol
lofjäril Parnassius apollo och ekoxe Lucanus 

cervus. De flesta är relativt 
små och en hel del faktiskt 
oerhört små, vilket ställer 
höga krav på den som försöker identifiera dem. 
Då är handluppen ett bra hjälpmedel. 

Handluppen är som mest effektiv för insekter 
som är i storleksspannet 2–10 mm. För närstudier 
av mindre arter krävs oftast både högre förstoring 
och bättre ljus. Givetvis finns det grupper inom 
insektsvärlden som är omöjliga att identifiera med 
handlupp oavsett storlek. En del arter kräver ju 
till och med molekylära metoder för att säkert 
kunna identifieras till art! 

Handluppar finns i en rad utföranden med 
olika förstoringsgrad, antal linser, med eller utan 
belysning, gjorda i plast eller i metall etc. De lite 
mer avancerade lupparna med hög förstoring är 
inte i första hand konstruerade för de entomolo
giskt intresserade utan för juvelerare. Till stor 
del får man mer kvalitet i utförande och känsla 
om man betalar lite mer, men samtidigt brukar 
de billigare varianterna fungera hyfsat de också. 

Syftet med en handlupp är att få en förstoring 
av det man vill titta på, men vilken förstoring bör 
man välja? Det är inte helt lätt att svara på utan 
som så ofta inom biologin ges svaret: det beror 
på … Vilken insektsgrupp är det du vill studera 
närmre? Är det överlag stora djur så kanske du 
inte ens behöver en handlupp, medan om det är 
alldeles för små djur så räcker den inte till utan 

du behöver istället en stereolupp. Det är du själv 
som avgör vilken förstoringsgrad som räcker för 
just ditt användningsområde. Ett generellt råd 
är att 10–15 gångers förstoring allt som oftast är 
fullt tillräckligt. Vid större förstoringar minskar 

fokusavståndet (avståndet 
mellan linsen och det objekt 
man vill se) drastiskt vilket 

markant försvårar studierna.
Till höger ser du några varianter i lite olika 

utföranden och prisklasser som finns på mark
naden.

Behöver man belysning?
Det är lite av en smaksak men ibland kan det vara 
befogat med en extra ljuskälla. Lampan kan hjälpa 
till med att ta bort ovälkommen beskuggning samt 
ge värdefullt ljus under mörka förhållanden, t ex 
om man är inne i en skog eller ute på kvällen. 
Dock bör man känna till att LEDlampan är rätt 
stark och den inte alltid hjälper till utan snarare 
är till besvär då den gör insekten man tittar på 
alldeles för ljus och blänkande. Men å andra sidan 
kan man ju alltid släcka lampan och använda 
luppen som en ”vanlig” lupp.

Det finns både enklare luppar och mer avance
rade luppar med belysning på marknaden. Kost
naden varierar men man kan få den billigaste för 
en dryg hundralapp medan de mest avancerade 
kan kosta 10 gånger så mycket.

Internet erbjuder oändliga möjligheter till 
luppinköp! En svensk sida med bra urval är 
www.naturbokhandeln.se. Har du vägarna förbi 
Stenåsa på Öland kan du dessutom titta in för 
att prova lupparna innan du slår till. 

Enkel lupp för billig peng

Förstoring: 6–10×
Kostnad: ca 150 kr 

Bildkvalitet: De enklare lup-
parna har en eller två linser 
(doublet) vilket medför att 
de inte ger en perfekt avbild 
gällande färg och ljusåtergiv-

ning av det man tittar på.

Användningsområde: För 
den som inte använder 
luppen så mycket utan mer 
som en kul sak att ha med för 
att undantagsvis ta fram, då 
fungerar dessa säkert bra.

mellannivån – något 
dyrare, men även bättre

Förstoring: 10–15× 

Kostnad: ca 250–300 kr (10×) 
respektive 300–400 kr (15×)

Bildkvalitet: De lite mer 
avancerade lupparna har tre 
linser (triplet) vilket medför 
en bättre avbildning av det 

man tittar på.

Användningsområde: De 
tre linserna ger en mycket 
bra avbild gällande färg och 
ljusåtergivning av det man 
tittar på. Denna typ av lupp 
fungerar i de flesta lägen och 
ger dig ett bra verktyg när du 
behöver skärskåda något 
litet. Luppen brukar vara 
helt i metall och ha en ögla 
för att sätta ett snöre i så 
man kan ha den runt halsen. 
De levereras inte sällan med 
en liten läderficka som skyd-
dar den mot stötar och slag.

Top of the line – när man 
vill ha det där lilla extra

Förstoring: 10×
Kostnad: ca 1 000–5 000 kr, 

exempelvis Nikon och 
Schneider

Bildkvalitet: Högre kvalitet 
i både glas och utförande. 
Dessa luppar är fria från 
distorsion (de avbildar helt 
enkelt det man tittar på helt 
perfekt) samt att de färgkor-
rigerar och återger korrekta 
färger. De ger således en 
skarp klar återgivning av 

objektet!

Användningsområde: Är 
det värt pengarna? Troligen 
inte, men om man vill ha 
det ”bästa” så finns det inga 

genvägar … 

TExT & FoTo: Thomas Persson Vinnersten
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  maj – Biologiska 
mångfaldens dag

F rågan om den biologiska mång
falden måste bli lika naturlig och 
viktig som den om klimatet efter
som det handlar om ett samspel. 
Försämrad biologisk mångfald 

leder till försämrad motståndskraft mot 
klimat  förändringar och vice 
versa. 

Biologisk mångfald och 
artutrotningen är också en 
av vår tids viktigaste frågor och den har 
fördelen att den kan göras ganska enkel att 
förstå med tydliga exempel. Det hörs färre 
fåglar på ett kalhygge än i en naturskog 
och fjärilarna blir allt sällsyntare i takt 
med att en äng växer igen. Genom att 

visa upp och berätta om artrika områden 
ökar också förståelsen för hur naturen och 
arterna bör bevaras.

Arbetet startar
Detta var några av grundtankarna som 

föddes när naturvårdsbiolo
gen Rebecka Le Moine hörde 
av sig till mig i januari 2017. 
Hon tyckte att vi skulle hjäl

pas åt att etablera den Biologiska mång
faldens dag i Sverige. Det är en av FN:s 
internationella dagar, som uppmärksam
mats sedan 1993 och som sedan år 2000 
infaller den 22 maj varje år. När vi började 
prata om dagen och redan från början kom 

med mängder av idéer insåg vi att det 
kommer krävas mycket arbete, men att 
det också har potential att bli jättebra. 
Jag hade haft lite kontakt med Rebecka 
tidigare, men kände inte henne så bra. 
Min uppfattning om henne var (och är 
fortfarande) att hon är en eldsjäl som tycks 
outtröttlig i kampen för naturen. Precis 
en sådan person som naturrörelsen behö
ver och som också behövs om Biologiska 
mångfaldens dag ska etableras. 

Samma dag som vi hördes för första 
gången om Biologiska mångfaldens dag 
satte vi igång med att skriva en presenta
tion, skapa en Facebooksida och planera 
för en utannonsering. Någon dag senare 

För många som läser den här texten är termen biologisk mångfald självklar och ger 
direkt associationer till våtmarker som sjuder av liv, vilda urskogar eller blommande 

ängar. För många andra är både begreppet och dess betydelse oklart. Därför startade 
arbetet med att etablera Biologiska mångfaldens dag i Sverige.

TExT: Erik Hansson
FoTo: Nic Kruys/N
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Den sällsynta cinnoberbaggen Cucujus cinnaberinus var en av de arter som 
hittades under Bioblitz Linné, ett av Biologiska mångfaldens olika arrangemang.

Hela 70 olika arrangemang deltog i Biologiska mångfaldens första år!
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skickade vi ut vår första uppmaning till 
naturföreningar, företag och lärosäten att 
hjälpa till med att uppmärksamma den 
biologiska mångfalden. Vi gav förslag på 
aktiviteter och erbjöd vår hjälp att sprida 
deras engagemang i våra kanaler (sociala 
medier och på Natursidan.se). 

Allt fler arrangemang började trilla in. 
Många av dem lyfte dessutom småkrypens 
betydelse för den biologiska mångfalden. 
Nordens Ark anordnade en informations
dag om hotade nordiska bin, Station Linné 
arrangerade föreläsningar, nattlys och fors
karmingel, Skärva i Karlskrona höll föredrag 
och verkstad om bin och humlor, Gotlands 
Entomologiska förening samarbetade med 
Skydda Skogen och Gotlands Botaniska 
förening under en utflykt till Södra hällarna 
och Naturum Stendörren lät besökare håva 
efter insekter och på många håll i landet 
byggdes det olika sorters insektshotell.

Bioblitz & artbingo
I Hågadalen utanför Uppsala arrangerades 
en ambitiös artinventering under namnet 
Bioblitz Linné av Biotopia tillsammans 
med Artdatabanken, Naturens kalender 
samt naturfotografen Nic Kruys. Bland 
alla kunniga biologer som deltog kan till 
exempelvis nämnas Ulf Gärdenfors, expert 
på marklevande småkryp, dagfjärilsexper
ten Pavel Bina och Artur Larsson, som 
har steklar som specialitet. Under två 
dagars kartläggande av arter i området 
hittades inte mindre än 153 ryggradslösa 
djur, däribland sällsyntheter som grön 
aspvedbock Saperda perforata och cinno
berbagge Cuccujus cinnaberinus (Upplands 
landskapsinsekt). 

Faunaväkteriet småkryp anordnade i 
samarbete med Facebookgruppen Spindel
nätet en spindelblitz, vilket medförde att 
det letades spindlar och spelades spindel
bingo på många håll i landet. Över 120 
spindelfynd rapporterades i Artportalen 
under dagen. 

Själv följde jag med jourhavande biolog 
på Naturhistoriska riksmuseet Didrik Van
hoenacker på en ambitiös artbingo i nio 
naturreservat i Stockholmsområdet från 
04.00 till 23.00. Målet var att se eller höra 
fem utvalda arter per område. Vi hade 
lite otur med småkrypen under dagen 
och missade bland annat sävslända, 
trumvargspindel och kärrspindel, men vi 
fick åtminstone in presentspindel Pisaura 
mirabilis och kunde glädjas åt en snygg 
blå rovbärfis Zicrona caerulea som förvisso 

inte var med på bingobrickorna. Slutsatsen 
från en heldag med artbingo är att det är 
ett synnerligen roligt sätt att skapa extra 
spänning i naturen och extra uppmärksam
het för specifika arter.

Att se Natursverige sluta upp bakom 
Biologiska mångfaldens dag på det här 
viset har varit en fantastisk upplevelse. 
Jag vet inte hur många glädjerop jag 
och Rebecka skickat till varandra under 
de fyra månader som vi jobbade som 
intensivast med dagen. Vi har fått så 
otroligt många både små och stora roliga 
besked och det har verkligen ett roligt 
och givande samarbete. Att dessutom se 
bilder från aktiviteterna i efterhand och 
höra från arrangörerna att de garanterat 
vill vara med nästa år också var minst 
lika roligt. 

I slutänden gjordes över 70 aktiviteter 
som tillsammans engagerade tusentals 
människor runt om i landet. Det skrevs 
också en bra bit över 100 artiklar i media 
om Biologiska mångfaldens dag, en mani
festation med många talare arrangerades 
i Stockholm och en debattartikel under
tecknad av en lång rad naturorganisationer 
publicerades av SVT. Allt detta med en 
budget på noll kronor. 

Om allmänheten blivit åtminstone lite 
mer upplysta om vikten av biologisk mång
fald i år så har vi initiativtagare fått en 
stor insikt i vad det går att åstadkomma 
med en mångfald av engagerade naturvän
ner. Arbetet med Biologiska mångfaldens 
dag den 22 maj 2018 har redan inletts. 

Erik Hansson är chefredaktör för Natursidan.se

En lövträdlöpare Rhagium mordax har klättrat upp på ett torrt strå och tittar något skeptiskt på fotografen.

Bioblitz Linné – en artinventering som ordnades av Artdatabanken och Biotopia 
och gick av stapeln vid Predikstolen i Hågadalen i Uppsala.
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Resereportaget

På safari i 
Sydafrika

Att åka till Sydafrika i juli, under deras kallare årstid, för att titta på insekter 
hör väl inte till vanligheterna men insekterna var inte det enda vi hade en 
dröm om att få se. Fåglar, däggdjur, växter, ja allt intresserar oss och just 

däggdjuren är enklare att få se under Sydafrikas vinter. Insekter planerade 
vi in tid för att upptäcka men tänkte att alla arter vi kom att se skulle vara 

bonus eftersom årstiden inte var den allra bästa. Men vilken bonus det blev!

Pearl emperor Charaxes varanes.
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Ä ventyret startade när vi landat 
i Johannesburg och tagit oss 
ut ur storstaden på väg norrut 
mot första anhalten som var 
Bataleur Nature Reserve. 

Det var enkelt att följa vägskyltar och 
vägarna var bra så att hitta 
längs de stora vägarna gick 
bra. Vår första lodge låg 
långt ut i bushen längs en 
dålig grusväg utanför ett samhälle vid 
namn Bela Bela. Det skulle visa sig att 
sådana vägar inte alls var ovanliga så 
snart man körde av de större vägarna 
och att det inte var särskilt meningsfullt 
att lägga någon större möda på att repa
rera dem förstod vi lite senare när det 
kom ett ösregn. Efter en del felkörningar 
som ändå gav nya fågelarter och vackra 
vyer hittade vi fram till vårt boende.                                                                                            
Första morgonen när vi drog bort våra 
gardiner möttes vi av öppen savann med 
betande gnuer, zebror, elandantiloper 
m m. Spännande fågelläten hördes och 
vi rusade upp och ut med våra kameror 
till afrikansk grönduva, tofsbarbett och 
hjälmpärlhöns.

Trots kalla morgnar och kvällar fann 
vi ändå en del insekter i detta område. 
Barbers ranger Kedestes barberae, Blue 
Pansy Junonia oenone och Broad Bordered 
Grass Yellow Eurema brigitta var de fjäri
lar vi lyckades hitta och artbestämma. En 
höjdpunkt vid denna plats var också en 
spindel, Buckspore spider Seothyra sp. en 
art i familjen sammetsspindlar (Eresidae), 
som sprang omkring i den varma sanden 
på stigen. Vi fick hjälp med artbestämning 
av den när vi kommit hem och skrev på 
en sydafrikansk spindelsida på Facebook 
och när de fick se bilden ville de gärna 
låna den eftersom de aldrig själv lyckats 
se den. Dagarna i Bela Bela tillbringade 
vi ute i markerna på långa vandringar upp 
på bergsknallarna och ut på savannen.

Vid Bateleur var vi med om nätter 
med väldigt kraftiga regn och åskskurar, 
så kraftiga att vi undrade om vi skulle 
ha möjlighet att resa vidare eller om det 
skulle bli översvämmat, men som tur var 
kom sol och 25gradig värme tillbaka några 
timmar efter soluppgången. Efter tre nätter 
på denna spännande plats där vi kunnat 
vandra fritt i slättlandskapet omgivet av 
berg var det dags att åka vidare norrut. 
Vi hade sett vår första giraff, vårtsvin, 
babianer, gnuer, olika antiloparter och våra 
fågellista hade fått en fin start.

Blyde River Canyon
Nästa område vi skulle bo i och som var 
absolut bäst ur insektssynpunkt: Blyde 
River Canyon. Här hamnade vi i ett para
dis som vi drömmer om att någon gång 
kunna återkomma till under deras sommar. 

På väg dit såg vi resans enda 
svarta stork, våra första flod
hästar och en ormhalsfågel, 
för att nämna några. Stugan 

vi kom att bo i hade allt vi kunde behöva. 
Terrassen med utsikt över Blyde River 
var ljuvlig och varje kväll underhöll ett 
par afrikanska skogsugglor oss i trädet 
bredvid. De kom och satte sig och tittade 
på oss när vi härmade dem.   

Trots svala morgnar och kraftiga 
åskskurar fick vi möjlighet att uppleva 
ett stort antal insekter när värmen och 
solen kom framåt förmiddagarna. Före 
frukost, som serverades på en terrass vid 
floden och med en trumpetarnäshornsfågel 
tjoande ovanför oss, vandrade vi på spa
ning efter fåglar i den torra buskskogen. 
Där hittade vi också de enorma tusenfo
tingarna African Giant Black Millipede 
Archispirostreptus gigas. Efter nio började 
så insekterna dyka upp. Vid en plats på 
väg till eller ifrån boendet längs floden 
fanns en växt, Chromolaena odorata eller 
Triffid Weed som den också kallas. Denna 
buske var som en mötesplats för vackra 

fjärilar. Där hittade vi Citrus Swallowtail 
Papilio demodocus, Squinting Bushbrown 
Bicyclus anynana, Greenbanded Swallow
tail Papilio nireus, African Monarc Danaus 
chrysippus, tistelfjäril Vanessa cardui, 
White Barred Hawk Leucostrophus alter- 
hirundo, Common Acraea Acraea encedon, 
Yellow Pansy Junonia hierta, Little Acraea 
Acraea axina, African Common White 
Belenois creona, Garden Acraea Acraea 
horta, Crimsonspeckled Footman Utet-
heisa pulchella och Common Orangetip 
Colotis evenina. Det fullkomligt kryllade 
av underbart vackra fjärilar. Busken var 
också tillhåll för en fantastiskt tjusig bön
syrsa, Spiny Flower Mantis Pseudocreo-
botra wahlbergi. Ett riktigt välkamouflerat 
science fictionmonster.                                                                                     

Ytterligare en plats längs den här vägen 
vid en bro över floden var ett eldorado för 
både fjärilar och trollsländor. Julia Skim
mer Orthetrum julia, Lucia Widow Pal-
popleura lucia, Dancing Jewel Platycypha 
caligata, Cherryeyed Sprite Pseudagrioan 
sublacteum var trollsländor vi hittade här. 
Här flög nya fjärilar som Tiny Grass Blue 
Zizula hylax samt Spotted Sailor Neptis 
Saclava marpessa, Golden Piper Eurytela 
dryope. En höjdare bland fåglarna här var 
afrikansk simrall.

På promenad vid boendet hittade vi 
en liten ö att vada ut till, och där skå

TExT & FoTo: Anette Barr 
&  Gunder Jönsson

Science fiction-bönsyrsan Spiny Flower Mantis Pseudocreobotra wahlbergi.
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dade vi gråfiskare, några solfåglar och 
kapp och kapgamar. Vi såg även fjärilar 
och ny var Brown Pansy Junonia nata-
lica. Trollsländor vi njöt av var Gliste
ning demoiselle Phaon iridipennis, Long 
Skimmer Orthetrum trinacria, Redveined 
Dropwing Trithemis arteriosa, Small Scar
let Crocothemis sanguinolenta, Orange
winged Dropwing Trithemis kirbyi, Navy 
Dropwing Trithemis furva samt Tropical 
Bluetail Ischnura senegalensis. Här fanns 
stora steklar och gräshoppor som vi inte 
lyckats artbestämma. Vidare såg vi en 
del ödlor, bl a blåsvansskink. Det gick 
bra att gå över floden vid denna årstid 
eftersom floden inte var alltför djup men 
vi lärde oss att vara mer på vår vakt en 
dag när vi förlorat oss i sländor ett bra 
tag och plötsligt upptäckte en tre meters 
nilkrokodil femtio meter bort.                                                                                                     

På kvällarna satt vi på ”vårt” upp
höjda trädäck och tittade ut över floden 
i skymningen med ellipsvattenbock och 
klolös utter nedanför. Det var inte till
låtet att promenera utanför trädäcket eller 
längs floden på kvällar och nätter eftersom 
flodhästarna ofta vandrade där då. Detta 
boende hade vi som utgångspunkt under 
sex dagar och besökte Krüger National 
Park ca 8 mil bort några gånger. 

Krüger National Park 
I parken var det inte lätt att fotogra
fera eller artbestämma de insekter vi såg 
eftersom det var olagligt och förenat med 
livsfara att stiga ur bilarna förutom vid 
rastplatserna.  På en av rastplatserna hit
tade vi en fjäril, African Migrant Catopsi-
lia florella. Vid en av de nästan torrlagda 
flodbäddarna flög en Common Hooktail 
Paragomphus genei som vi lyckligtvis lycka
des få några bilder på. Allt annat fick vi 

nöja oss med att beundra på avstånd och 
låta dem få vara obestämda arter.                                                          

En av dagarna körde vi deras kända 
Panorama route. En turistrundtur som 
leder till många vackra utsiktspunkter, vat
tenfall, en regnskog, en gammal guldgruva 
och mycket annat trevligt. Vid dessa platser 
finns en hel del fågelliv och, trots inte helt 
rätt årstid, även många insekter. Vi stan
nade vid Swadini Dam och där fanns den 
vackra trollsländan Navy Dropwing igen 
och en fjäril vid namn Veined Tip Vesta 
argillaceus. Vid vårt lunchstopp i Graskop i 
en liten rabatt utanför restau rangen hittade 
vi Gaudy Commodore Precis octavia och 
två gräshoppor varav en vi lyckats artbe
stämma till Acantharis ruficornis.

Swadini Dam kände vi oss inte rik
tigt klara med efter besöket där vid vår 
Panoramatur, så vi återvände någon dag 
senare och tog en promenad i en riktig 
Tarzandjungel där det fanns mycket spän
nande att se. Vi såg nya fjärilar som Pearl 
Emperor Charaxes varanes och Golden 
Piper Eurytela dryope. En trollslända 
hittade vi också, Twostriped Skimmer 
Orthetrum caffrum. Stigen ledde till ett 
vackert vattenfall där det fanns möjlighet 
att ta sig ett dopp. 

När vi provianterade i Hoedspruit 
kände vår reskamrat Eva att det kliade 
på benet, och upptäckte en fästing större 
än någon vi tidigare sett. Den hade, vilket 
Eva var väldigt glad över, inte lyckats 
bita sig fast än. När vi letade på internet 
fick vi fram att den en centimeter stora 
fästingen var en Amblyomma hebraeum.

Efter sex dagar vid Blyde Rivers 
insekts paradis skulle vi vidare för att bo 

Kväll på trädäcket vid Blyde River Canyon med afrikanska skogsugglor hoande i träden runtom.

Fyra härliga arter i Sydafrika: fjärilen White Barred Hawk Leucostrophus alterhirundo, fästingen 
Amblyomma hebraeum, sekreterarfågel samt fjärilen Gaudy Commodore Precis octavia.
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A lla befinner vi oss någon gång i en situation eller är 
med om en händelse som har stark påverkan på våra 
liv eller vår framtid. Oftast förstår vi inte det just i 
den stunden, utan kanske först någon gång i framtiden 
då vi kommer på att det viktiga hände just då den 

där gången …
Året var 1972, i en skolmatsal i utkanten av Prag. Intill en 

vitkaklad vägg är några bord uppställda. Diverse föremål vilar 
till beskådning på borden. Matsalen har tillfälligt blivit ett 
galleri. Barnens målningar och små kastanjeskulpturer ihopsatta 
med hjälp av tändstickor och tandpetare, sammanfogade till 
djur, både verkliga som påhittade. Några flygplansmodeller, 
medaljer från skolmästerskap i friidrott och en inglasad låda 
med preparerade skalbaggar. Bredvid bordet med insektslådan 
står jag i givakt. Då var jag bara en tolvårig pojke med stora 
ögon och för stora byxor med knivskarpa pressveck. I samma 
stund som en storvuxen skäggig man, iklädd militärgröna kläder, 
med matchande grön mössa och en pistol vid bältet kliver över 
skolmatsalens tröskel börjar en barnkör sjunga på spanska 
”Venceremos, venceremos, mil cadenas habra que romper …”. 
Proletärsången ekar i det kaklade stora rummet. Efter sången 
och applåderna fortsätter sällskapet med sin gäst att inspektera 
kuriositeter på borden. Kastanjedjuren passerar de bara förbi. 
Flygplansmodellerna väcker dock större uppskattning. Speciellt 
det lilla gröna flygplanet med röda stjärnor på vingarna. Den 
skäggige gestalten lyfter flygplanet från bordet, gör en båge 
i luften samtidigt som han framkallar kulsprutans knallande 
och segervisst landar det tillbaka på bordet igen. 

Nu står sällskapet framför min låda med preparerade insek
ter. Det pratas på spanska. Jag känner hur svetten tränger 
fram i pannan och på ryggen. Den skäggige revolutionären 
klappar mig på axeln och säger några meningar. Tolken vänder 
sig till mig och översätter. ”Mycket bra gjort, döda insekter 
är inga skadedjur längre! Förutom amerikaner är insekter det 
största hotet mot revolutionen och socialismen. De äter våra 
skördar!”. Efter det går delegationen vidare längre in i matsa
len där framdukade bord med förtäring väntar. Jag och mina 
skolkamrater får snabbt plocka bort de exponerade föremålen 
och göra om utställningsrummet till matsal igen. 

Det här var mitt möte med Fidel Castro, han har sett min 
skalbaggssamling! Kanske var det just detta absurda möte och 
denna uppmärksamhet för min skalbaggslåda som gjorde att 
jag prioriterade insektsintresset framför andra aktiviteter under 
min uppväxt. Nu mer än fyrtio år senare har Fidel gått ur 
tiden och jag lever idag i en annan del av Europa, jag samlar 
fortfarande på skalbaggar, medan de i sin tur fortsätter att 
plåga den kubanska revolutionen …

Stanislav  Snäll
fotograf, entomolog & skalbaggsexpert

Fidel Castros fel

Krönikani tält nära Krügerparken, The Wild Olive 
Tree Camp. Vi hade bokat detta för att vi 
önskade somna till lejonens rytande. Vår 
önskan gick i uppfyllelse till priset av kalla 
nätter och ett boende utan elektricitet 
och väldigt enkel standard. Vi tillbringade 
dagarna inne i nationalparken med att 
utforska så många platser och vägar vi 
hann med. Många elefanter, hyenor, lejon 
och andra vilda djur blev det och fåglar i 
mängder. Det var spännande att köra och 
vistas så nära dessa stora djur.

En guide och kartbok vi köpt hade vi 
stor nytta av. Däri kunde vi läsa om hur 
man läser av djuren och när det inte var 
läge att stanna. Det var viktigt att ha koll 
på var i parken (som är större än Skåne, 
Blekinge och Halland tillsammans) man 
var, samt hur långt det var till utgången. 
Efter klockan sex skulle man vara ute. En 
välplanerad körning var ett måste och med 
i beräkningarna behövde man ha att en 
elefant kunde stå och äta mitt på vägen 
en stund.

”Big Five småkryp”
Under de två veckor vi vistades i Sydaf
rika fick vi se däggdjurens Big Five med 
bonusarter som honungsgrävling, klippdass 
och gepard. I stort sett alla arter såg vi 
fint och många flera gånger. Vi såg ca 
250 fågelarter och fick med alla deras Big 
Six Birds. Vi valde ut våra egna Big Five 
bland krypen som fick bli bönsyrsan Spiny 
Flower Mantis Pseudocreobotra wahlbergii, 
fästingen Amblyomma hebraeum, den stora 
gräshoppan Acantharis ruficornis, fjäri
len Gaudy Commodore Precis octavia och 
spindeln Buckspore spider Seothyra sp.                                                                                                                            
Höjdpunkterna bland fåglarna var när vi 
äntligen fick se sekreterarfågeln, dvärg
biätaren och skratthärfåglarna som käkade 
skorpioner.

Det var en väldig torka när vi var där 
och vi såg hur djuren kämpade för att 
överleva. Trots detta såg vi en hel del 
insekter och kan bara föreställa oss hur 
det kan se ut strax efter att regnperioden 
kommit dit.

Alla arter som nämns i denna rese
berättelse har vi artbestämt så gott vi 
kunnat med hjälp av litteratur vi köpte i 
Sydafrika samt olika Facebookgrupper och 
andra hemsidor. Som tur är har vi möts av 
hjälpsamma sydafrikaner som tålmodigt 
svarat på våra frågor och utan alla våra 
bilder hade nog många vackra arter fallit 
i glömska.  
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Fotografen

Jan Wase

1

Fotoförteckning
1. Nässelfjäril Aglais urticae på 

sommaräng. 20160704. Pentax, K3-II 
Pentax D-FA 300 mm, f/6,3, 1/4000, 

ISO 400.

2. Apollofjäril Parnassius apollo och 
humla Bombus sp. 20160706. Pentax 

K3-II, Pentax D-FA 300 mm, f/6,3, 
1/640, ISO 400.

3. Rödsköldad asbagge Oiceoptoma 
thoracicum.

”Jag började fotografera på 80talet och hade uppehåll till ca 
2011 och då blev intresset för makrofotografering stort. Lever 
och bor i Grödinge, närmare bestämt Kagghamra och har 
nära till diverse olika platser som levererar nya fynd varje år. 
Guldplatsen är ut mot Stora Vika, när apollofjärilen börjar 
flyga. Vad gäller makrofoto, så är allt prat om bra komposition 
m m rena struntpratet. Man tar ett antal bilder och hoppas 
helt enkelt att en bild blir bra. Jag använder alltid stativ och 
har nog missat x antal arter pga detta, men de bilder man får 
till blir bra mycket skarpare än utan stativ. Är Pentaxtrogen, 
älskar nya K1, vilken jag sedan i våras försöker lära mig.”

Namn: Jan Wase
Bor: Kagghamra, Grödinge  
Fotograferat sedan: 1983

Favoritkryp: Alla 
ryggradslösa djur

Favoritlokal: Södertörn
Utrustning: Pentax K1, 
Pentax K3-ll, Pentax 50 

mm macro, Pentax 100 mm 
macro, Pentax 300 mm.
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Recensionen

Trädgården som insektsparadis

Insekter och spindeldjur är fantas
tiska! De är inte bara vackra att se 
på utan de gör dessutom ett otroligt 
arbete i det fördolda. För den ivrige 
trädgårdsodlaren eller för den delen 

de som enbart njuter av vackra blommor 
i sin odlingslott tillför dessa småkryp en 
otrolig mångfald. De 
pollinerar, agerar 
pre datorer på andra 
småkryp som kan verka skadliga på de 
odlade växterna, eller bara är vackra som 
humlor, fjärilar och blomflugor.

Christina Winters bok Trädgårsmyller 
– insekterna som hjälper dig att odla är först 
och främst en trädgårdsbok, men med ett 
stort småkrypsfokus. Syftet med boken är 
att föra fram en positiv syn på de småkryp 
som finns i din trädgård, odlingslott, bal
konglåda eller liknande. Hon presenterar 
handfasta tips på hur man kan planera sin 
odling och vilka växter man kan välja för 
att öka mångfalden av insekter i trädgår
den. Boken är full av tips på hur, var och 
när du bör så och plantera för att gynna 
trädgårdsmyllrets mångfald.

Boken, på ungefär 200 sidor, är en 
gedigen och fullödig genomgång av det 
mesta som myllrar utanför ditt köksfönster, 
och dess breda småkrypsfokus, som inte 
är snävt skadedjursinriktat, gör att den 
sticker ut bland andra trädgårdsböcker. 

Sidorna riktigt svämmar över med oer
hört vackra bilder på växter, insekter 
och spindeldjur. När jag läser inser jag 
att Christina vurmar lite extra för bin, 
för bokens sidor fylls med vackra bilder 
och trevlig text om just bin, och då inte 
främst tambin.

Ett återkomman
de tema för boken 
är mångfald, och i 

flera kapitel beskrivs hur man genom 
att variera valet av växter kan gynna 
både pollinatörer och naturliga fiender. 
Själv värdesätter jag särskilt att samtliga 
arter som tas upp i boken är identifierade, 
åtminstone till släkte men allra oftast till 
art. Att dessutom både de svenska och 
de vetenskapliga namnen anges är ett 
stort extra plus.

Boken är trevlig att läsa även om man 
skulle sakna de gröna fingrar som kanske 
krävs för att ta till sig all den kunskap om 
vilka växter man kan använda i olika sam
manhang. Själv läste jag med stort intresse 
kapitlet om hur man hjälper bin och andra 
pollinatörer i trädgården, både genom att 
öka mängden boplatser men även genom 
att erbjuda rätt växter vid rätt tillfälle. Jag 
har alltid varit lite smått skeptisk till de 
prefabricerade bibatterierna, men nu har 
jag fått lite bra tips på hur jag själv kan 
göra! Ett annat kapitel som går lite vid 

sidan om själva odlingstemat är det om 
bladlusjägarna. Ett helt kapitel ägnat de 
naturliga fienderna – nyckelpigor, nätvingar 
och blomflugor är bara några av dem – som 
i det tysta livnär sig på bladlöss och andra 
insekter som odlaren kanske inte vill ha 
i sina odlingar.  

Förvisso går vi mot en mörkare och 
kallare tid på året men boken Trädgårds
myller ger en tillbakablick på hur som
maren varit, samt en rejäl skjuts i rätt 
riktning på vad man kan göra för att få 
nästa småkrypssommar i trädgården att 
bli ännu bättre. 

Nu i sommar har Sveriges Entomolo-
giska förening dragit igång en officiell 
Facebookgrupp: Insekter i Sverige. Här 
kan man få hjälp med identifiering av 
insekter på egna foton, eller visa upp 
och diskutera intressanta insektsob-
servationer. Anledningen till att grup-
pen startades var att det behövdes en 
grupp för diskussion och identifikation 
med bredd, där entomologer på olika 
kunskapsnivåer vill delta med bilder och 

frågor om insekter. Gruppen är till för att 
fylla en liknande funktion som Spindel-
nätet gör för spindeldjur och Leddjurens 
liv för kräftdjur och mångfotingar. Vi kan 
redan se att många av landets ledande 
experter har anslutit sig till gruppen och 
bidrar med både svar på andras frågor 
och egna inlägg. Vi hoppas att gruppen 
kommer att växa snabbt, och att alla ska 

känna sig välkomna. 
Rasmus Hovmöller

TExT: Thomas Persson Vinnersten

Insekter i Sverige – ny Facebookgrupp om insekter
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Norrlands Entomologiska förening www.norrent.se

Jämtland & Härjedalens entomologiska förening se Facebooksida

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

Gästriklands Entomologiska förening www.inectifera.se

Entomologiska föreningen i Uppland www.insekteriuppland.se

Entomologiska föreningen i stockholm www.ento.se

Föreningen Sörmlandsentomologerna www.sormlandsentomologerna.se

Västsvenska Entomologklubben www.entomologklubben.se

Entomologiska föreningen i Östergötland www.ostgotaentomologerna.se

Gotlands Entomologiska förening www.korkmacken.se

Föreningen Sydostentomologerna www.fsoe.se

Entomologiska sällskapet i Lund www.esil.se

Trollsländeföreningen www.trollslandeforeningen.se

sveriges Entomologiska förening www.sef.nu

Sveriges entomologiska föreningar

Föreningen Sydostentomologerna

Föreningssidan

Föreningen Sydostentomologerna (FSOE) är en blott 21 år 
gammal regionalförening, som förra året, mycket lågmält, 
kunde fira sitt 20-årsjubileum. Upptagningsområdet är östra 
Småland, Blekinge och Öland. Traditionellt bestod föreningen 
vid uppstarten av en sammanslutning, främst erfarna herrar, 
med fullt fokus på antingen skalbaggar eller fjärilar. Inte minst 
under 2000-talet har den lilla föreningen sakta vuxit, och likt 
i övriga entomologsverige kan nog ett slags uppsving – och 
breddande – skyllas på tillströmningen av fågelskådare, med 
längtan att se och lära sig något nytt. Även om vi ännu hittar 
flest medlemmar fokuserade på fjärilar och skalbaggar, finns 
många med intresse för grupper som trollsländor, stritar, hopp-
rätvingar, bin och hoppstjärtar – en rolig utveckling! Bredden 
syns tydligt i föreningens flaggskepp, tidskriften Lucanus, upp-
kallad efter vår största skalbagge, och ambitiöst sammanställd 
av Bengt Andersson.

Föreningens aktiviteter följer traditionellt ett upplägg med 
fyra innekvällar under året, alltid med en sista träff som går 
under namnet ”Året som gått”. Där tar medlemmarna med sig 
bilder eller belägg av roliga och anmärkningsvärda fynd. Under 
de andra innekvällarna, som är lämpligt förlagda till Station 
Linné, platsen för SMTP (Svenska Malaisefälleprojektet), ett av 
världens största entomologiska insektsprojekt, håller antingen 
medlemmar eller inbjudna experter presentationer. Träffarna 
är oftast välbesökta, och samma sak kan sägas om de få orga-
niserade uteträffarna under vår och sommar. Föreningen har 
ägnat sig åt faunaväkteri för några utvalda VU-arter, men detta 
har tyvärr nästan upphört. Nytt för de senaste åren är att för-
eningen fått en mycket livaktig Facebooksida (Sydostentomolo-
gernas vänner), där både roliga fynd och tips delas, men också 
emellanåt spontana lyskvällar och exkursioner påannonseras. 
Rekorduppslutningen en sommarkväll vid Gårdby sandhed, 
gav ett pärlband av upplysta dukar och bortåt 40 närvarande 
entusiaster!

Pav Johnsson

Nattlys vid Grytsjön med Station Linné under Biologiska mångfaldens dag 2017.

Bioblitz vid Hornsjön i juli 2016. Foto: Pav Johnsson.
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Posttidning B
Tidskriften Yrfän
c/o Bjelkefelt
Kärrstorp 219
241 75 Stehag

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.

Prenumerera!

Utkommer 1 december.
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