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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.
Årsprenumerationer på både Yrfän och
Entomologisk Tidskrift kostar 500 kr inom Sverige
och 600 kr utanför Sverige.

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.

Man behöver inte gå
öv er ån efter vatten

M

itt i samtalet ser jag Mikaels blick dras till något litet som kryper
över bordet. Allas blickar dras dit. Mikael lyfter varsamt båda sina
händer i riktning mot det lilla mysteriet. Swosh! Alla hoppar till.
Plötsligt har han fångat det lilla djuret. Snabbt drar han fram ett
litet rör ur fickan. Med precision lyfter han upp det djuret och lägger
ner det i röret. Insekten studeras noga och alla är lika nyfikna som Mikael. Vad
är det som ligger där i röret? Det är en millimeterstor Ptiliidae. Röret skickas
runt vördnadsfullt. Man hör ett rungande ”ooohhh”. En fjädervinge alltså,
i mitt hem. Coolt tänker jag. Fjädervingar är Mikaels favoritinsekter. Han
har till och med beskrivit ett nytt släkte för vetenskapen – Baranowskiella.
Det finns endast en art i släktet och den har Mikael döpt till Ehnströms
dvärgfjädervinge. Det är Europas minsta skalbagge. Den är 0,45 mm lång. Ja
ni förstår … Mikael trånar inte efter mycket. En reporter beskrev en gång på
1980-talet fjädervingar som ”The museums most boring specimen”. Jag kan säga
att detta ”specimen” inte var det pågående styrelsemötets tråkigaste punkt.
Så börjar mina tankar vandra iväg … vad kan man mer hitta här hemma?
Det kanske finns hur mycket spännande som helst! Om man skulle ta och göra
sig en liten huslista. En lista över vilka kryp jag har i hemmet. Självklart ska
jag göra det. Först börjar jag fundera ut var jag ska börja leta. I källaren vet
jag ju att det finns en massa kryp. Vinden såklart! Sedan måste jag hålla koll
på fönstrena för där brukar det dyka upp guldögonsländor, flugor och en och
annan småfjäril. Jag kan ju genast börja med mina spindlar för jag vet var
de brukar hålla hus. Större husspindel Eratigena atrica blir den andra arten
på listan.
Jag läste nyligen en amerikansk artikel där man hade undersökt 50 hem och
kommit fram till att man delar hem med ca 500 arter småkryp. Vilken mångfald!
Så vad säger ni? Blir ni inte sugna på att inventera era hem? Vem har ni
som inneboende?
Linda Strand
ordförande i Sveriges Entomologiska förening

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 småkrypsentusiaster 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.

www.sef.nu

Framsidan: Blåvingar vid varma
stenar i Rumänien.
”Bilden är tagen under en resa till Transsylvanien i nordvästra
Rumänien, sommaren 2016. Läs mer på sidan 27. På bergssidan
ovanför vårt boende i Valisoara i Rimeteadalen fanns ett litet grustag
och här mot de varma stenarna trivdes vitvingar, skogsvisslare och
många arter blåvingar. Kvällssolen gjorde att det blev ett gott fotoljus
mot den brunröda skärningen.”

Foto: Mikael Skalstad
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V

i människor är väldigt duktiga på att bringa
ordning i sakernas tillstånd, att kategorisera
och tilldela allt i vår värld en plats och ett
namn. Vi gör det förstås för vår egen skull
– gallsteklar och nattsländor bryr sig inte
om oss, eller vad de heter. De bryr sig bara om vad
de själva gör och behöver. Men för oss är sambanden
viktiga, för vi står lite utanför och måste på vårt
vis försöka förstå den natur som vi inte längre är så
stor del av.
I detta nummer av Yrfän har vi en stor artikel om
galler och gallsteklar. Det som är slående, när jag

som nybörjare i ämnet läser om gallsteklarna, är att
ingen har lyckats nysta upp trådarna i dessa steklars
liv eller hur samspelet mellan växt och gall fungerar.
För mig är det både eggande och befriande: jag vill
förstås veta hur det ligger till, men samtidigt känns
det lite skönt att det finns så mycket i denna värld
som vi människor inte förstår oss på, eller kunnat
kategorisera in i vår världsordning. Än, kanske man
ska tillägga.
Och skapar inte den där mystiken kring livets alla
olösta gåtor ännu större nyfikenhet?

Magnus Bjelkefelt
redaktör
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Fotografisk resa i
Transsylvanien
Resereportaget:

Möten med finska gulbukar
Eva Hall
Det rika livet kring tallen

Entomologiska
sällskapet i Lund
Föreningssidan:

Innehåll

Intressanta småkrypsfynd
NY FÖR SM ÅLA ND

STARKT HOTAD FJÄRIL

Dichrooscy tus gustav i

Ethmia py rausta

Skinnbaggen
Foto: Malin Larsson.

Clep sis consimilana

Ängsrutemal
Foto: Martin Oomen.

Fållad askvecklare

EN

Foto: Magnus Magnusson.

NY FÖR ÖSTERGÖTLAND

Fjärilen upptäcktes 24 maj 2017 under en exkurPå en promenad till skogen den 1 juli 2017
noterade Malin Larsson en liten bredvecklare
i en trädgård i ett villaområde i Norrköping.
Hon tog några foton och glömde bort den tills
vintern kom. Med hjälp av Facebookgruppen
Nattfjärilarnas Vänner blev den lilla krabaten
identifierad som en fållad askvecklare Clepsis
consimilana – en ny art för Östergötland.

Den 22 juni 2017 ramlade en liten färggrann
skinnbagge ned i Martin Oomens paraply,
när han bankade på gamla ekgrenar i en stor
ekhage med mycket enbuskar. Lokalen är
belägen vid Örserum, Jönköpings kommun i
nordvästra Småland. Kontakt togs med Scarlett Szpryngiel som verifierade fyndet till ett
nytt landskapsfynd för Småland.

sion med länsstyrelsen i Jämtlands län i en betesmark i Gusta, Brunflo. Bodil Carlsson upptäckte
den och Magnus Magnusson var snabb och tog
den i en burk och efter exkursionen fotades den i
burken och släpptes sedan ut. På kvällen samma
dag försökte Magnus på artbestämning men
lyckades inte på egen hand. Först när bilderna
skickades till Bengt Å Bengtsson blev det klart
vilken art det handlade om, den starkt hotade
arten ängsrutemal Ethmia pyrausta.

NORDLIGT FYN D

Patrik Ekfeldt gjorde ett lite anmärkningsvärt
fynd av en barkstövlus Cerobasis guestfalica.
Den är vanlig i Sydsverige, känd från tio landskap, men ännu ej noterad norr om Dalälven.
Patriks fynd är alltså den första ”norrlänningen” av arten. Patrik fann den på älggräs under
en lågt hängande grangren på tomten i Hästbo,
Torsåker (södra Gästrikland) 25 augusti. Barkstövlus känns igen bl a på ”ankaret” i pannan.

D

Röd väddblomvecklare

Brokbaggen
Trichodes ap iarius

Cochylis flav iciliana

Foto: Henrik Larsson.

Foto: Patrik Ekfeldt.

Cerobasis guestfalica

NY FÖR VÄSTM AN LAN

NY FÖR SVERIGE

När Henrik Larsson besökte Degerrörsbackens
naturreservat på Öland i början av juli 2017
gjorde han ett anmärkningsvärt skalbaggsfynd. Ett par dagar i rad såg han nämligen
den vackra Trichodes apiarius, en brokbagge
vars larver lever som parasit på bin, och som
tidigare inte setts i landet.

Foto: Kaj Svahn.

Barkstövlus

Den 30 juni besökte Kaj Svahn och Fredrik Lysell
Borrmossen i norra Västmanland på jakt efter
diverse dagfjärilar. Under natten håvade de
efter nattfjärilar längs en grusväg i kanten av
mossen och gjorde flera fina fynd, bl a tajgafältmätare Heterothera serraria, som tycks föra
en tynande tillvaro i landet. Det som stack ut
mest var dock flera individer av röd väddblomvecklare Cochylis flaviciliana som ej tidigare är
noterad för Västmanland. Arten är dock allmän
i södra halvan av Sverige och den är påträffad i
alla landskap som omger Västmanland.

OERHÖRT TIDIGT DAGFJÄRILSFYND

Videfuks
Ny mp halis x anthomelas
Jan Svantesson och sonen Olle hittade den 27
januari i år en friflygande videfuks Nymphalis
xanthomelas. Den satt och värmde sig i ett dike
i solen. Efter ett tag började den flyga aktivt
längs diket. Fyndplatsen var den klassiska
videfukslokalen Nässjön i Blekinge. Fyndet
kan vara fenologirekord med en månad!

NY FÖR ÖLAND

Ryskt jordfly
Eux oa ochrogaster
Hans Petersson gjorde ett fynd av en sällan
sedd art i Sverige: ryskt jordfly Euxoa ochrogaster. Den satt på ett fönster till diskstugan
på Böda Sands camping den 2 augusti. Ibland
behöver man inte anstränga sig för att göra
anmärkningsvärda fynd!
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Intressanta småkrypsfynd

Rödlistekategorier

NT Nära hotad. VU Sårbar.
EN Starkt hotad. CR Akut hotad. RE Utdöd.

Rapp ortera dina fy nd!

Yrfän vill gärna publicera dina spektakulära eller
ovanliga fynd! Har du hittat något du vill berätta
om så skicka ett mejl till: yrfan@sef.nu.
Rapportera också gärna på Artportalen.se.

Notiser
Foto: Filip Sebek.

Trollsländor kan förutsäga vart byten är på väg

Tidigare har man ansett att det i huvudsak
endast varit däggdjur som varit kapabla att förutsäga var rörliga föremål kommer att befinna
sig inom en snar framtid. Men nu har forskare
från bland annat Lunds universitet lyckats visa
att även trollsländor kan förutsäga vart bytesdjur som rör sig är på väg. Det är ett samarbete mellan Lunds universitet och University
of Adelaide som resulterat i upptäckten av de
nervceller, neuroner, i trollsländans hjärna som

flygande bytesdjur är på väg och då lättare
fånga dem. Neuronerna gör att de kan fokusera
på ett litet föremål som rör sig över en brokig
bakgrund. Med andra ord gör sländorna något
som är väldigt likt det som vi människor gör när
vi följer en boll i rörelse. Trots stora skillnader i
hjärnans komplexitet har evolutionen lett fram
till att även denna insekt använder hjärnan till
avancerade synprocesser som normalt endast
kopplas till däggdjur.

gör det möjligt för sländan att förutsäga vart

Linda Strand

Kortfattat om arter på
Dagens natur
För den som vill veta mer om Sveriges djur
och natur har Artdatabanken sedan december börjat publicera korta texter under rubriken ”Dagens natur”. Texterna är skrivna
av Artdatabankens medarbetare och tar
upp information om arter (t ex tretåig mås,
kartfjäril och ormvårk) men även aktuella
naturvårdsfrågor (t ex gammelskogarnas
betydelse för miljömålen). Texterna är
korta, ungefär en halv sida, men mycket
informativa och skrivna på ett trevligt sätt
riktat till den större allmänheten. Även om
det kallas ”Dagens natur” så är det inte dagliga publiceringar men 1–2 i veckan verkar
läggas upp på Artdatabankens hemsida.
Än så länge har insekter varit i fokus ett
par gånger, dels om humlan Bombus semenoviellus som hittades ny för Sverige
förra året samt om kartfjärilens expansion
i landet. Men säkerligen kommer det mer
om insekter i framtiden. Så håll utkik på
www.artdatabanken.se/dagens-natur
Thomas Persson Vinnersten

Foto: Kajsa Mellbrand.

Knäpparnas knäppande analyseras med hjälp av höghastighetskamera
Knäppare (Elateridae) är en skalbaggsfamilj
med över 10 000 arter, varav endast knappt 100
förekommer i Sverige. Deras specialitet är att
kunna ”knäppa” sig på rätt köl när de landat på
rygg. Det gör de genom att använda en sinnrik
konstruktion, en bakåtriktad tapp på frambröstet som passar in i en skåra på mellanbröstet.
På detta sätt kan knäpparna hoppa många
gånger sin egen längd med förhoppning att
landa på fötter igen. Nu har forskare tagit fasta
på knäpparnas vändningstaktik i ett försök att
hitta exakta data på hur energiprocesserna till
hur knäpparna kan utlösa sina hopp funger
ar. Forskarna har filmat hopp av fyra arter
knäppare, Alaus oculatus, Ampedus nigricollis,
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Notiser

Ampedus linteus och Melanotus spp., med höghastighetskamera. Det visade sig bland annat
att det inte enbart är muskler inblandat utan
att även senor behövs då musklerna är relativt
långsamma. Analyser gjordes även på olika
storlekar på knäppare och om storleken var
avgörande för hoppets höjd. Forskningen är i
sin linda men man spekulerar i flera framtida
användningsområden. Tänk om robotar kunde
byggas med en liknande ”knäpparlösning” och
på så sätt kunna vända sig om de landar på
rygg. Exempelvis robotar som skickats till främmande planeter …
Thomas Persson Vinnersten

Insektslokalen
Omberg är ett välkänt och älskat paradis för oss
östgötar, men kanske inte lika bekant för alla
svenskar. Flertalet besökare kommer till Omberg
på våren och försommaren för att njuta av
vårblomningens alla sippor. Men även för den som
gillar insekter finns det mycket att se och upptäcka.

Omberg

O

mberg är en urbergshorst, men
omges av kambrosilurens kalkberggrund. Det innebär att
jordarterna på berget är kalkpåverkade. Lättast observeras detta
på floran i t ex nordostsidans kalkkärr och
inslaget av kalkgynnade växter på snart
TEXT: Kjell

Antonsson

sagt hela berget. Kalkkärren har en tämligen komplett flora med luktsporre som
kronan på verket. Floran på övriga berget
är även den mycket rik med exklusiva
lundgräs som sträv- och skugglosta, drakblomma, luddvedel, samt mindre krävande
men ändå sällsynta växter som färgmåra,
fältmalört, grusslok och skogsknipprot.
Sveaskog har bildat en ekopark på
Omberg som förhoppningsvis säkerställer
naturvärdena på berget. Flera decennier av
aktivt skogsbruk har dock satt sina spår
med stora plantager av silvergran m m. Det
berg som en gång mötte entomologen Thure
Palm på 1920-talet när han var kronojägare
där, var säkert rejält annorlunda än dagens
berg. Det finns dock fortfarande väldigt
stora naturvärden kvar. Exempel på det,
förutom ovan nämnda, är bokskogarna
i syd, öppna grusytor på sydsluttningen,
branterna på västsidan ned mot Vättern,
med urskogslika skogar av både barr- och
lövskog. Dessutom utgör själva Vätternstranden, de grova ekarna samt ett par
ängsmarker vid Höje och Renstadfällan,
viktiga lokaler för inte minst insekter.
Trots att berget ändå är ganska känt
bland biologer och entomologer, så måste
man säga att Omberg är ganska ytligt
undersökt i modern tid i förhållande till
dess potential. Det finns långa artlistor
och några undersökningar men eftersom
vi vet vad Thure Palm en gång hittade
här och med tanke på den stora variation
av höga naturvärden som fortfarande finns
kvar, finns det mycket mer att upptäcka.
Här ges ett litet axplock av de insektsfynd som gjorts på Omberg. Läsare som
vill veta mer hänvisas till artiklar i Entomologisk Tidskrift eller Artportalen.

Thure Palms undersökningar

Omberg ligger precis intill Vättern och i branterna
ner mot sjön finns områden med mycket död ved
och gamla träd i vilka många insekter trivs.
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Insektslokalen

Thure Palm (1894–1987), måste betraktas
som en av vårt lands främsta entomologer
och det finns åtskilliga biografier om honom

och hans liv i bl a Entomologisk Tidskrift.
Han genomförde förhållandevis noggranna
studier av skalbaggfaunan i denna trakt och
allt finns publicerat i ET. Palm hade också
tillgång till Albert Mortonsons samling och
insamlingar från Omberg år 1884, vilket
berikar artiklarna ytterligare.
Påminda om den natur som fanns för
hundra år sedan och mer, är det lättare att
förstå en del av de fynd som gjordes då,
som t ex vågbandad skinnarbagge Aclypea
undata, köldyngbagge Aphodius arenarius,
vivlarna Ceutorhynchus granulicollis och C.
syrites, kullaspetsvivel Omphalapion dispar,
”stäppspolvivel” Pseudocleonus grammicus,
stor margeritspetsvivel Omphalapion laevigatum, barkbaggen Colydium elongatum,
rödvingebaggen Lopherus rubens och det
kanske mest anmärkningsvärda fyndet
av bredbandad ekbarkbock Plagionotus
detritus, som gjordes av Mortonson 1884.
Övriga fynd av Palm 1925–1931.
Andra exempel på sällsynta och hotade
arter som har hittats på Omberg är mögelbaggen Atomaria nigripennis, kullerlöpare
Carabus convexus, bladbaggarna Labidostomis tridentata, Chrysolina sturmi, svartbaggen Corticeus longulus, större vedvivel
Cossonus parallelepipedus, rödvingebaggen
Erotides cosnardi, kustfrölöpare Harpalus
luteicornis, eksplintbaggen Lyctus linearis
och tolvtandad barkborre Ips sexdentatus.

Det nutida Omberg

Under senare decennier har den entomologiska aktiviteten varierat, men från 1980talet och framåt har det varit en ökande
aktivitet. Det är framförallt genom plockning och håvning längs vägkanter och i
ängsmarker samt vissa fönsterfälle-insatser
i bokskogen i söder, samt utmed Ombergs
västra branter.
Mer anmärkningsvärda skalbaggsfynd
från denna period (1980–2017) är t ex rödvingebaggen Lopherus rubens, almblombock
Pedostrangalia revestita, mulmknäppare
Elater ferrugineus, ”stäppspolvivel”, samt
läderbagge Osmoderma eremita. Rödvingebaggen och stäppspolviveln är sålunda
återfunna, men övriga är nyfynd och det
är knappast troligt att Palm inte skulle
ha nämnt dessa arter om han sett dem.
Däremot är det anmärkningsvärt
många arter som inte är återfunna sedan
Palms dagar. Detta indikerar att intensiteten i undersökandet har varit lägre, i
kombination med att habitat försvunnit
eller blivit förstörda.

På Omberg finns almblombock Pedostrangalia
revestita, en anmärkningsvärd och vacker
långhorning. Foto: Thomas Kraft.

”Stäppspolviveln” Pseudocleonus
grammicus är ca 1 cm och har på Omberg
sin enda kända förekomst i landet.
Foto: Jan Pettersson.

Andra småkryp p å Omberg

Det finns även åtskilliga fynd av andra
grupper av insekter och småkryp från
senare år. Vid Holmens gård nära Tåkern
är rovstekeln Crossocerus binotatus noterad. Kalktorrängarna vid Isberga–Norrö
hyser bl a lundstarrgräsmal Elachista
tetragonella, liksom grävstekeln Nysson
interruptus. Nattsländan Beraea maura är
funnen vid småvatten på Omberg. Kullerlöpare är funnen på Dags mosse (liksom
guldlöpare C. nitens) och nattsländan Crunoecia irrorata är funnen vid Stocklycke.
Ljusryggad morotsplattmal Depressaria
douglasella är funnen vid kalktorrängen
vid Uttersberg.
Gullvivefjäril Hamearis lucina har en
relativt stark population på Omberg och
dess omgivningar, vilket är alltmer ovanligt i Sverige. Andra exempel på arter i
trakten är större barksnäcka Ena montana, bukspolsnäcka Macrogastra ventricosa, nattsländan Nemoura dubitans, flera
intressanta vapenflugor: mindre strömvapenfluga Oxycera nigricornis, svartryggig
strömvapenfluga O. pygmaea, brokig strömvapenfluga O. trilineata, samt gulbukig
jättevapenfluga Stratiomys chamaeleon och
rovstekeln Psenulus pallipes.
En annan udda sak med Ombergstrakten är att den hyser goda populationer av
de tre lite ovanliga humlorna vallhumla
Bombus subterraneus, klöverhumla B. distinguendus och mosshumla B. muscorum.
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Den hotade gullvivefjärilen Hamearis lucina
kan man med lite tur hitta på flera ställen på
Omberg med omnejd. Foto: Magnus Bjelkefelt.

Intressanta miljöer

Egentligen är hela Omberg ett spännande
besöksmål för entomologen, men jag ska
här försöka sammanfatta de mest spännande och kanske i vissa fall, dåligt undersökta naturtyperna på berget.
Kalkkärr är ingen känd insektsmiljö,
men det finns bl a spännande vapenflugor i
sådana miljöer och säkert mycket mer. De
mest kända kärren på Omberg är Mörka
Hålskärret, Ostmossen och Ombergslidens
kalkkärr.
De västra branterna och Vätternstranden är dåligt undersökta. De är förstås
svåråtkomliga men det finns nedfarter
och en variant är ju att besöka branterna
från sjösidan med båt. Där finns mycket
gamla träd och död ved i klimatgynnat
läge. Ombergs sydsida ned mot Alvastra
är spännande med en del äldre ädellövträd,
en f d grustäkt och varmt klimat.
De mest kända ängsmarkerna är Höje
äng och Renstadfällan men de flesta vägkanterna är mycket blomrika och utgör
intressanta insektsmiljöer. Slutligen vill
jag nämna att det finns flera källmiljöer
och småvatten, bl a vid Ombergsliden,
Renstadfällan och Höje, som kan dölja
många intressanta fynd.

Porträttet
Sörmlänningarna Anneli och Staffan Kihl letar främst småkryp hemmavid och
vid fritidshuset, och deras småkrypsintresse vaknade ganska sent i livet. Men nu
är parets intresse och engagemang för insekterna desto intensivare.

Anneli & Staffan Kihl

A

Anneli Kihl.

Staffan Kihl.

nneli och Staffan Kihl är från
Det var också då, i början av 2000-talet,
början amatörbotaniker, som
som det kom ut en ny generation av fjäbland annat under ett antal år rilsböcker. Den mer organiserade starten
inventerat för Sörmlands land- på intresset blev dagfjärilsinventeringen
skapsflora. Visst såg de en hel
i Sörmland.
del småkryp under exkursionerna, men
– Där kunde vi utnyttja vår lokalkänvalde att koncentrera sig på växterna.
nedom som vi byggt upp genom florainDeras mer seriösa småkrypsventeringarna. Vi har också
intresse vaknade därmed sent,
bra rutin på att arbeta tillsamTEXT: Kajsa Mellbrand
egentligen först när de båda
mans, säger Staffan.
FOTO: Staffan Kihl
blev pensionärer och kunde ta
Under de elva år de studesig tiden att försöka bestämma alla de
rat småkryp har de följt principen ”gräv
dagfjärilar som fanns på tomten till fritids- där du står!”. Vilket för paret Kihls del
huset i Båvenområdet norr om Nyköping. innebär att de i första hand försöker följa
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upp småkrypsfaunan där de bor, vid radhuset i Huddinge och vid fritidshuset.
– Vi besöker också regelbundet intressanta lokaler inom rimligt avstånd från
vårt fritidshus, framför allt i trakterna
kring Öster Malma och Tovetorp. Där
finns flera favoritlokaler som vi ofta återkommer till, säger Staffan.
Ungefär en vecka per år brukar Anneli
och Staffan tillbringa vid Bottenvikskusten
utanför Kalix och självklart försöker de
inventera småkryp även där. Där uppe
kan man t ex hitta en del östliga arter som
tagit den långa vägen in i Sverige genom

att sprida sig norrut genom Finland och
sedan in i Sverige via Tornedalen.
– Landskapet, med undantag av fjälltrakterna och södra Tornedalen, har inte
besökts så flitigt av entomologer, så är man
ute efter nya landskapsfynd är Norrbotten ett mycket tacksamt område, berättar
Staffan.

Föreningsengagemang

Både Anneli och Staffan är mycket aktiva
i Sörmlandsentomologerna. Anneli sitter i
styrelsen, Staffan ansvarar för hemsidan
och är redaktör för föreningens tidskrift
Graphosoma. Sedan ett antal år tillbaka
deltar Sörmlandsentomologerna med en
monter på mässan Nordiska Trädgårdar på Älvsjömässan i Stockholm – ett
engagemang där paret Kihl gör en stor
arbetsinsats. Detta innebär, förutom alla
förberedelser, fyra intensiva dagar med
många stimulerande kontakter med frågvisa besökare.
– Många frågar om skadegörare och
nyttodjur i trädgården och vilka växter
man ska plantera för att locka dagfjärilar. Ganska ofta har besökarna bilder på
något småkryp som de vill ha hjälp att
artbestämma, säger Anneli.
Anneli, Staffan och alla andra som
deltar under mässdagarna försöker så långt
det är möjligt bestämma arterna på plats
och ber att få återkomma om det inte går.
Ibland får de bara en muntlig beskrivning
av djuret vilket gör det betydligt knepigare.
– Men med hjälp av ledande frågor går
det förvånansvärt ofta att komma fram
till rätt art, säger Anneli.

Anneli och Staffan Kihl gjorde det första
Sörmlandsfyndet av fältrovskinnbaggen
Himacerus boops.

En mässa som Nordiska Trädgårdar
(med 55 000–60 000 besökare) är ett unikt
tillfälle att nå en bredare publik, försöka
sprida kännedomen om vad entomologer
håller på med och öka besökarnas kunskaper.

Intressanta artfynd

Anneli och Staffan har från början valt att
inte samla något, däremot att fotografera
flitigt och rapportera allting i Artportalen,
med bilder som belägg om de bedömer att
det behövs. Egentligen har de inte specialiserat sig på någon specifik djurgrupp,

Ett roligt och lite oväntat fynd var backvialfröbagge Bruchus affinis, som paret Kihl gjorde i Ludgo 2012.
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Svavelgul höfjäril Colias palaeno
fotograferad av Staffan.

men har främst ägnat sig åt dagfjärilar,
nattfjärilar och skinnbaggar eftersom det
finns gott om dem in på knuten vid fritidshuset. Naturligtvis försöker de bestämma
även t ex småfjärilar, spindlar, skalbaggar, stritar, steklar och annat, men letar
inte direkt aktivt efter dem. Paret deltar
även i Faunaväkteriet där de faunaväktar
flera insektsarter, däribland fackelblomskinnbagge Adelphocoris ticinensis, alm
snabbvinge Satyrium w-album samt flera
nattfjärilsarter.
Varje år får Anneli och Staffan trevliga
överraskningar i form av för dem nya arter,
oftast på lokaler som de besökt många
gånger tidigare.
– Det mest intressanta är egentligen
att försöka följa förändringar i faunan,
tycker både Anneli och Staffan. Nya arter
tillkommer hela tiden och andra fluktuerar
av olika anledningar i antal.
Ett skalbaggsfynd som sticker ut är
backvialfröbagge Bruchus affinis som
de hittade på en av sina favoritlokaler i
Ludgo 2012. Arten är sydlig och fyndet
var då det gjordes det första i Svealand.
2015 hittade de den på ytterligare en lokal
och i somras kunde de konstatera att den
fanns kvar på båda. Ännu ett spännande
fynd gjordes i höstas då fältrovskinnbaggen Himacerus boops oväntat dök upp vid
fritidshuset. Det var det första fyndet för
Sörmland. 

En mörk insekt med vita fläckar på vingarna kryper omkring på ett blad
längs Motala ström i Norrköping. De smala antennerna sticker ut snett
framåt och vingarna hålls taklagda över ryggen. Vilken konstig liten fjäril,
tänker jag, kanske någon mal. Men jag har fel. Det är en nattslända.

De diskreta
nattsländorna
N

attsländor (Trichoptera) känns
ibland som en missuppfattad
insektsordning. I samtal börjar
folk prata om nattfjärilar eller
trollsländor. Jämfört med dessa
färgglada pärlor glöms nattsländorna nog
lätt bort, för det finns få mönster och starka
färger som hjälper nyfikna entomologer att
hitta dem.
TEXT: Malin
FOTO: Aki

Larsson
Rinne

Mångtalig & variationsrik

En hona av bäcknattsländan Brachycentrus subnubilus i en typisk viloposition
för nattsländor, framåtriktade antenner och taklagda vingar.
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Nattsländornas vetenskapliga namn Trichoptera anger vad som skiljer dem från
deras närmsta släktingar fjärilarna: namnet
betyder nämligen håriga vingar. Fjärilar
har istället fjäll på vingarna. Nattsländorna är en av de största insektsordningarna i
sötvatten, med 225 svenska arter fördelade
på 19 familjer och 82 släkten. Familjerna
husmasknattsländor (Limnephilidae, 79
arter), smånattsländor (Hydroptilidae, 32
arter) och långhornssländor (Leptoceridae,
30 arter) är de artrikaste i Sverige men den
vanligaste arten Rhyacophila nubila tillhör
rovnattsländor (Rhyacophilidae, 3 arter).
Endast tre arter har förärats med svenska
namn: kuvertbyggarslända Tricholeiochiton
fagesii, småfläckig kungsnattslända Semblis atrata och storfläckig kungsnattslända
S. phalaenoides. Så det blir en tungvrickar
övning när man pratar om övriga arter!
För att hitta nattsländor är det bäst
att sätta på sig stövlarna för de hittas i
och nära vattensamlingar. Liksom många
myggor och dagsländor har de sina första
utvecklingsstadier under ytan, där de
lever ett till två år som larver. De vuxna

Att känna igen & bestämma en nattslända
Nattsländor känns igen på att:
• vingarna är taklagda i vila
• vingarna har hår istället för fjäll
• de trådlika antennerna hålls framåtriktade
De saknar också stjärtspröt (som
bäck- och dagsländor har) och sugsnabel (som fjärilar har).
Vanligast att lägga märke till är
de större arterna inom familjerna
husmasknattsländor (Limnephilidae)
och broknat tsländor (Phr yganeidae). Dessa familjer utmärker sig då
benen har grova, mörka taggar som
är minst hälften så långa som sporrarna (ljusare, rörliga strukturer på
skenbenet).
Husmasknattsländor och
broknattsländor
Husmasknattsländorna skiljer sig
från broknattsländorna genom att
antennbasen är längre än bred och
vingarna är brunaktiga i motsats till
broknattsländornas grå mönster.
Inom husmasknattsländorna är
släktet Limnephilus störst (40 arter).
Detta släkte har rektangulära vingar
i brunt och gult, ibland med tydliga
fläckar i vitt och svart. Ett fåtal arter
inom detta släkte har även en svart

Foto: Tommy Lindberg.

Antennlängd ej
betydligt längre
än vinglängd.

Antennbas:
längd > bredd.

fläck i vingframkanten, ett så kallat
stigma.
Släktet Halesus är stora husmasknattsländor med starkt markerade
vingribbor.
Ar ten Glyphotaelius pellucidus
har starkt mönstrade vingar med
urn upen vingkant.
Individer som f lyger sent på
hösten med sty va, långa borst på
brunaktiga vingar är troligt vis av
släktet Chaetopteryx.
Långhornssländor
Hanar inom familjen långhorns
sländor (Leptoceridae) utmärker sig
genom att antennerna är betydligt
längre än vinglängden.

insekterna rör sig sällan långt från sitt
favorithabitat. Nattsländor är holometabola, med en fullständig förvandling från
larv via puppa till vuxen. De hittas överallt i Sverige och i miljöer så skilda som
skärgårdsöarnas hällkar, åar, sjöar, källor,
bäckar, mossar och kärr. På varje lokal
brukar två–tre arter dominera, medan ett
tjugotal andra finns i lägre antal.

Varken trollslända eller fjäril

Rektangulär vinge
i brunt och gult.

Känn igen en Limnephilus-nattslända

Den Neureclipsis bimaculata jag en gång i
tiden såg vid Motala ström i Norrköping
är ganska lik en nattfjäril, men det finns
några tydliga karaktärer som utmärker en
nattslända. I vila håller nattsländor vingarna taklagda över bakkroppen. Framvingarna är avlånga och smala jämfört med
de stora, breda bakvingarna. De senare
syns bara i flykt. Färgerna går nästan
uteslutande i brunt, grått och svart med
inslag av gula toner. I närstudier ser man
tydligt håren på vingarna, där de tillsam-

Tagg.

Sporre. Otydligt stigma
(mörk fläck på
vingframkant).

Chaetopteryx villosa.
Foto: Malin Larsson.

Släktet Mystacides har armbågsliknande maxillarp alper som syns tydligast uppifrån och M. longicornis är
den enda art i släktet som är gul- och
svartrandig.

mans med vingmembranens pigment ger
nattsländan dess färg och mönster. På de
allra minsta nattsländorna är kanthåren
längre än vingens bredd.
En nattslända har aldrig stjärtspröt, till
skillnad mot exempelvis bäcksländor (Plecoptera) och dagsländor (Ephemeroptera),
och de saknar även fjärilarnas sugsnabel.
Som vuxna lapar de i sig vätska och näring
i mycket begränsad omfattning, om alls.
Under lupp är avsaknad av sugsnabel samt
håriga vingar det säkraste sättet att se att
man inte fångat en nattfjäril. Detta kan
vara svårt att avgöra på små arter. Som
en vis nattsländeexpert en gång sa till mig:
skillnaden mellan små fjärilar och små
nattsländor är att små nattsländor alltid
ser exakt likadana ut. Fjärilarna varierar
mycket. Denna vaga skillnad gör att familjen med det passande namnet smånattsländor (Hydroptilidae) ofta missbedöms som
fjärilar. Bland dessa 2–4 mm stora individer
kan ett hjärtformat märke på ca 0,01 mm
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Halesus sp.

Foto: Malin Larsson.

De diskreta nattsländorna

Hane av långhornsslända
(Leptoceridae).
Foto: Monika Sunhede.

utgöra skillnaden mellan två arter.
Hur stora är då nattsländorna? I Sverige är de största arterna strax under
30 mm (broknattsländor, Phryganeidae)
och de minsta runt 3 mm (smånattsländor) i vinglängd, så ingen av dem kan
betecknas som en jätte. Antennerna är
trådlika och hålls rakt fram eller vinklade
uppåt och åt sidan, men inte bakåt längs
kroppen. Hanar hos långhornssländor har
långa, ståtliga antenner medan honornas
är mer av normallängd. Tyvärr är det
inte ovanligt att de bryts, speciellt hos
döda djur.

Det är kärlek i luften

Som fullvuxen har nattsländan ett mål:
hitta en partner (eller flera). Vissa nattsländor gör detta genom svärmningslekar
där hanarna bildar dansande flockar med
tusentals individer. Hos långhornssländor
flyger svärmarna tätt över vattenytan i den
varma sommarluften. För att se ryssje

Larven av skivrörsnattsländan Molanna nigra har
byggt sig ett fantastiskt hus av bl a små stenar.

nattsländornas (Hydropsychidae) hanar får
man istället lyfta blicken och spana mot
trädtopparna. Parning kan ske i luften eller
på vegetation. Flera familjer använder lockande feromoner, och som hos fjärilarna är
det hanarna som lockas till honorna. Båda
könen använder dock feromon eftersom de
även används för att t ex störa rovdjur.
Vuxna nattsländor lever i några veckor,
men husmasknattsländor som lever i uttorkande vattensamlingar har en sommar
dvala som vuxna och lever därmed i flera
månader. De kläcks tidigt på sommaren,
vilar under juli–augusti, och lägger sedan
ägg i början av hösten. Honor hos bl a
Glyphotaelius pellucidus gör det enkelt för
sig och lägger äggsamlingar på blad ovanför ytan, så att nykläckta larver kan falla
ner i vattnet. Honor av ryssjenattsländor
dyker istället ner under ytan och simmar
till en lämplig plats för att lägga ägg. Deras
tillplattade ben gör det lättare att röra sig
i vattnet, vilket är en utmärkande karaktär
för familjen.

Puppa av Brachycentrus subnubilus.

Larven av Brachycentrus subnubilus bygger ett rör av
växtdelar som skydd för den ömtåliga bakkroppen.

Nattsländor som lever i rinnande vatten
har generellt en stark tendens att flyga uppströms, och detta är tydligare hos honorna.
Kanske ger detta beteende en ökad överlevnad hos larverna. Husmasknattsländor
har istället en tendens att flyga bort från
vattendraget där de utvecklades, vilket

Nattsländelarverna utvecklas under vatten, där många arters larver bygger hus som
skydd åt sig själva. Här är larver av bäcknattsländan Brachycentrus subnubilus.

Yrfän 1 · 2018

12

De diskreta nattsländorna

möjliggör upptäckt av nya äggläggningsplatser eller andra honor att para sig med.

Larvernas liv

Larverna är kända som husmaskar, då
de flesta bygger hus som skydd för sina
ömtåliga kroppar. Husen är fantastiskt
intrikata och varierande, från skivrörsnattsländor (Molannidae) som bygger rundade
rör av småsten med utskjutande ”vingar”,
till Brachycentrus subnubilus med precist
fyrkantiga hus av växtdelar. Andra, t ex
ryssjenattsländor, lever i strutformade nät
fästade mot stenar, lite som om de vore
vattenvärldens spindlar. I strutarna fångas
partiklar som flyter med strömmen, vilket
ger ett bekvämt liv där man förhoppningsvis kan undvika att bli uppäten – eller
utknuffad i strömmen av större konkurrenter. Rovnattsländor har övergett såväl
nät som hus och jagar aktivt sin föda längs
botten.
Larverna, liksom de vuxna, är väl
kamouflerade. Arter som håller till på

sandstränder och stenbotten använder
sandkorn för sina hus. Andra utnyttjar
små bitar av vass, löv och stjälkar och lever
i vattenvegetationen. Längs sjöstränder
utnyttjas växten andmat som färdigformade tegelstenar.
De flesta arters föda består av multnande växtdelar och larverna överlever
utan större problem i en burk om de ges
löv att äta och vattnet hålls kallt och väl
syresatt. Al är populärt, speciellt om det
har legat i vatten en tid och utvecklat ett
trevligt mikrohabitat för bakterier. Larverna är ganska glupska och en bit löv
går åt på ett par dygn.

Ljuset lockar & lurar

Vuxna nattsländor är lätta att fånga då
de attraheras starkt till ljus. Sjöbodens
faluröda vägg i skärgården avslöjar ofta
morgontrötta exemplar när utebelysningen
har stått på under natten. Fjärilsfantaster som satt ljusfällor nära vatten har
förmodligen missbelåtet fått sjasa undan
förvirrade nattsländor för att få tag i nattflyn och mott. Om nattarbete med lampa
inte lockar kan du gå längs vattendrag
under sommaren och titta i vegetationen.
I bebyggda miljöer ser man dem även sitta
på räcken och broar. De allra minsta nattsländorna ses ofta irra omkring på både
trädstammar och väggar.
Larver kan hittas året runt, medan
vuxna nattsländor är säsongsbundna. De
börjar flyga i maj och slutar i oktober–
november, men flygtiden varierar med art.
I Sverige är Rhyacophila nubila aktiv under
hela säsongen medan andra arter endast
flyger under ett par veckor i juli. Säsongsbundenheten är ett resultat av kläckningsbeteende där alla individer av vissa
arter kläcks under en kort tid (synkront)
medan hos andra arter omvandlas larverna
i omgångar och därmed kan dessa hittas
som vuxna under hela sommarhalvåret.
Som namnet antyder är många arter
aktiva nattetid, men framförallt under några
få timmar före midnatt. Det finns dock flera
kvälls- och dagaktiva arter, och inom många
släkten har arterna olika flygtider på dygnet.

Börja skåda nattsländor

Av de 225 arterna som förekommer i Sverige kan endast en handfull artbestämmas
från fotografi. Det saknas god litteratur
för hur mönster och färger varierar mellan
och inom arter. För den stora majoriteten av arter gäller alltså att man samlar

Den vanligaste nattsländan i
Sverige är Rhyacophila nubila som
tillhör familjen rovnattsländor
(Rhyacophilidae). Foto: Malin Larsson.

Skivrörsnattslända Molanna angustata
sitter och vilar på en vitplister.

En broknattslända (Phryganeidae) på en
falumålad sjöbod – en plats man ofta hittar
nattsländor på. Foto: Malin Larsson.

in djuren för en säker artbestämning.
Eftersom nattsländor lättast artbestäms
genom studier av genitalier så sparas de
bäst i 70-procentig etanol, vilket kraftigt
påverkar färgteckningen. Lyckligtvis är
genitalierna tydliga och det behövs ingen
preparering. För de flesta arter räcker en
förstoring på 40× gott och väl och för stora
arter kan det räcka med makrofotografier
från ett par vinklar på könsdelarna.
Bra litteratur för att artbestämma
nattsländor är The Adult Trichoptera
(Caddisflies) of Britain and Ireland (2012) av
Barnard och Ross, med många färgfoton
och en nycklingsguide (till släkte). Även
genitalier avbildas, men tyvärr saknas 70
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Ganska lik en fjäril – men tittar man noga ser man
nattsländans utmärkande karaktärer. Här en
Neureclipsis bimaculata. Foto: Malin Larsson.

av de svenska arterna. För mer avancerade
studier är Malicky’s Atlas of European Trichoptera oumbärlig. Den omfattar enbart
genitalier och saknar nycklingsguide.
Det går även att artbestämma genom
hemsidan trichoptera.insects-online.de/
Trichoptera%20fennoscandinavica-aktuell/
introduction.htm.
En bildguide till svenska arter är på
gång genom hemsidan www.vilkenart.se.
För att artbestämma larver av nattsländor finns boken Trichoptera larvae of Finland (2017) av Rinne och Wiberg-Larsen
som innehåller rikligt med bilder och en
nycklingsguide (till art) för 240 arter från
Finland och närliggande länder. 

Hur kan en liten insekt manipulera ett stort träd till att bygga ett hus
fyllt med mat till sin avkomma? Den gåtan finns ännu inget svar på. Men
genom att studera gallsteklar kan man i alla fall börja få förståelse för dessa
mästerliga manipulatörers spännande liv.

Gallstekeln – en
mästerlig manip ulatör
G
aller har fascinerat människor i
på gallen kan vara hårt, tjockt, kladdigt
tusentals år. Redan under tidig
eller hårigt vilket kan göra det svårt för
medeltid användes galler som
predatorer och parasiter att hitta larverna
medicin, och för att färga kläder som lever i gallen.
och garva läder. Den vetenskapliga cecidologin (läran om gallbildningar)
Gallstekelns grandiosa design
kan man säga startade med den
En gall kan definieras som en
italienske läkaren och entomoTEXT: Hege Vårdal &
abnorm struktur på en växt
logen Marcello Malphigis bok
Rasmus Hov möller
och är enbart till nytta för den
De gallis som publicerades 1679.
organism (djur, svamp, mikroorFörfattarens namn är bekant för entomolo- ganism) som orsakar den. Värdväxten har
ger: Malphigi upptäckte och beskrev insek- alltså ingen som helst nytta av gallen, men
ternas njurar, de s k Malphigiska kärlen.
oftast tar den inte heller så stor skada, och
De mest spektakulära gallerna orsakas
det är få gallsteklar som räknas som skade
av gallsteklar, en grupp av steklar med
djur. Ett exempel på en stor skadegörare
ungefär 1 400 arter i världen. Gallens
är dock den orientaliska kastanjegallsteutseende är artspecifikt, och gallsteklarna
kel Dryocosmus kuriphilus, som på senare
är oftast lättare att artbestämma med år har spridit sig från Kina och Korea
hjälp av gallen och värdväxten än att
till övriga delar av världen. Den nådde i
titta på den vuxna gallstekeln. Ytlagret
början av 2000-talet Europa via handel

Sömntornsgall är en gall som många har sett. Den orsakas av sömntornsstekel Diplolepis rosae.
Inuti gallen finns ett helt samhälle av larver, snyltare och parasiter. Foto: Rasmus Hovmöller.
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med kastanjeträd och transport av angripet
virke. Kastanjegallstekeln inducerar galler i
unga skott på kastanjeträd, vilket hindrar
ytterligare tillväxt i skottspetsarna, och
kan leda till att trädet dör. Eftersom kastanjeodling är kommersiellt viktigt i vissa
länder, har man börjat leta efter effektiva
parasitsteklar för biologisk bekämpning av
kastanjegallstekeln, och andra sätt att få
skadegöraren under kontroll.
En gall initieras av att honan lägger ägg
på ett noga utvalt ställe på värdväxten.
Galler kan utvecklas på växtens rot, stjälk,
skott, blomma, blad, men varje gallstekelart orsakar en specifik gall i en specifik del
av värdväxten. Kort tid efter äggläggningen
kan man se ändringar i växtvävnaden runt
ägget, men det är när larven kommer ut
ur ägget som gallbildningen sätter fart.
Larven blir liggande i en kammare som på
insidan är täckt med näringsrika växtceller som den äter av, och de specialiserade
yttre lagren av kammaren bildas. Vissa
arter av gallsteklar lägger bara ett ägg
på varje ställe, och larven är ensam i sin
gall, medan andra arter lägger flera ägg på
samma ställe så att gallbildningen innehåller många kammare med varsin larv.
Den stora frågan återstår dock: hur
kan en liten insekt manipulera ett stort
träd till att bygga ett hus fyllt med mat
till sin avkomma? Ingen har lyckats isolera de signalsubstanser eller förklara hur
stekeln kan kommunicera sina komplexa
instruktioner som gör att växten kan
bygga gallen. Man letar efter kemiska
substanser och virus som kan förklara
samspelet mellan stekel och växt, men
det är fortfarande en av naturens mest
spännande hemligheter.

Gallstekeln – en mästerlig manipulatör

Sy stematik & värdväx ter

Gallstekelfamiljens vetenskapliga namn,
Cynipidae, kommer från typsläktet Cynips
som Linné namngav i Systema Naturae år
1758. Namnet Cynips kommer antagligen från det nylatinska ordet ”cinyphes”
(cinyphum=knott), en modifikation från
det grekiska ”knips” som betyder insekt
som angriper fikon och ek.
I Sverige räknar vi med 70 arter i familjen gallsteklar fördelat på 19 släkten, av
vilka 3 släkten och 13 arter är inhysingar,
eller inkviliner. Inhysingar är snyltgäster
som inte själva bildar galler, men lever
av växtvävnad i andra gallsteklars galler
och modifierar i vissa fall gallens struktur.
Bland gallbildarna är Andricus, som gör
galler på ek, det absolut största släktet med
22 arter. Ungefär 70 % av de svenska arterna
lever på ek, antigen som gallbildare eller
inhysingar, medan drygt 20 % lever på örter
och drygt 10 % lever på rosväxter. Av vissa
arter har man bara enstaka fynd i Sverige
och dessa finns knappt representerade i
landets naturhistoriska samlingar. Detta
gäller särskilt bland örtgallsteklarna, men
även de mer oansenliga ekgallsteklarna.
Boken Galler – en fälthandbok om galler
på vilda och odlade växter av Carl-Cedric
Coulianos och Ingmar Holmåsen är en bra
källa till information och innehåller även
identifieringsnycklar och utbredningsdata
för de flesta gallstekelarter.
I Sverige har man forskat mycket på
gallsteklar och deras insektsparasitiska
släktingar de senaste decennierna, mycket
tack vara Göran Nordlander och Fredrik
Ronquist och alla deras studenter. Trots
det är många av arterna inte särskilt
välrepresenterade i samlingarna på våra
naturhistoriska museer. Vi uppmuntrar
därför Yrfäns läsare att hålla ögonen öppna
efter galler och gärna skicka in galler eller
steklar kläckta ur galler till Naturhistoriska Riksmuseet.

Ett helt samhälle i en sömntorn

En gall som nog de flesta har sett är
sömntornsgall på nyponrosor. Den varierar mycket i storlek och ser ut som en
krullhårig boll som först är grön, sedan
röd och senare brun. Sömntorn kallas i
folktron en sömngivande törntagg och har
man sömnproblem kunde man lägga en
sömntornsgall under kudden. Ursprunget
till denna tanke är sannolikt den nordiska
Völsungasagan från medeltiden (1200-tal)
om valkyrien Brynhilde som straffades

Så här ser en fullvuxen sömntornstekel Diplolepis rosae ut, vackert färgad i svart och rött. Foto: Klavs Nielsen.

för att hon dödade en kung som Oden
hade lovat seger i ett slag. Straffet var att
Brynhilde blev stucken av en sömntorn
och föll i törnrosasömn.
Sömntornsgallen är inte bara hem åt
sömntornsstekel Diplolepis rosae, utan även
snyltare, rovdjur, parasiter och parasiternas
parasiter.
Historien om sömntornsstekeln börjar
med en vildrosbuske, för det mesta en
stenros. Det är vår, och rosen är full av
knoppar som är på väg att slå ut. En hona
av sömntornsstekeln som kläckts tidigare
samma dag, eller samma vecka, lockas dit
och hittar en bladknopp som passar för
äggläggning. Honan lirkar in äggläggningsröret mellan de outvecklade bladskivorna i
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knoppen och börjar lägga ägg. Hon sitter
stilla i flera timmar och kan lägga många
ägg i en och samma knopp.
Redan inom ett dygn reagerar rosens
celler på ägget och börjar växa till på ett
för rosen onaturligt sätt. Cellerna runt
ägget sväller och spricker, så att äggen
sjunker ner i en kammare. Efter ungefär
en vecka kläcks stekellarven ur ägget och
börjar äta. Födan består av vätskan från
uppsvällda näringsceller inuti larvkammaren. Vartefter larven äter bildar rosen
nya näringsceller i lager runtomkring den,
och på så vis byggs larvkammaren upp
inuti gallen.
Hur gallsteklarnas ägg och larver får
växter att producera näring åt snyltande

Gallstekeln – en mästerlig manipulatör

insekter är fortfarande till stor del okänt.
Delvis verkar det bero på att ämnen från
stekeläggen och -larverna kidnappar växt
ens biokemiska maskineri och tvingar den
att bygga ett bo och ett matförråd åt gallbildaren istället för växtens egna vävnader.
Kapningen av rosens resurser får gallen
att växa snabbt, den når sin fulla storlek
efter fyra till åtta veckor. Storleken på en
sömntornsgall varierar mycket, från ärtstor
med några enstaka inneboende, till nästan
tennisbollsstorlek med upp till 60 separata
larvkammare. Under sommaren växer larverna från sömntornsgallen till, men de får
snart oväntat och oönskat besök.

Sny ltare & p arasiter i sömntornet

Systematiskt sett är en stor del av gallsteklarna snyltare som lever inuti galler
som andra arter av gallsteklar har orsakat
på växter. Med sömntornsstekeln följer
en snyltare (inhysing) som heter Peric-

listus brandtii. P. brandtii-honan hittar en
sömntornsgall med sömntornsstekellarver
i lämplig storlek och lägger ägg rakt in i
larvkammaren. Med äggläggaren dödar
P. Brandtii sömntornsstekellarven, och dess
egen larv får en egen larvkammare som
producerar mat.
Den vanligaste parasitoiden i en sömntornsgall är brokparasitstekeln Orthopelma
mediator. Ur en sömntornsgall i Sverige
kläcks det ofta fler individer av denna
parasit än av sömntornsstekeln själv.
O. mediator lägger ägg i sömntornsstekeln
när larverna har nått lämplig storlek, och
när O. mediator-larven kläcks så börjar
den äta upp sömntornsstekellarven inifrån.
Flera andra arter av parasitsteklar
söker sig till sömntornsgallen för att lägga
sina egna ägg. De tillhör alla överfamiljen
glanssteklar (Chalcidoidea) och är förutom
den lite udda kolsvarta Eurytoma rosae
mer eller mindre grönmetalliskt glänsande.

E. rosae är också speciell då dess larver
lever som rovdjur inuti sömntornsgallen, och
äter där främst larver av brokparasitstekeln
O. mediator. Den eleganta Torymus bedeguaris är den enda andra glansstekeln som
är lätt att bestämma till art, då honorna
har ett äggläggningsrör som är längre än
stekelns kropp. Larverna av de andra
glanssteklarna är inte lika kräsna, de är
ektoparasiter som hittar en larv av någon
av de andra steklarna, oftast sömntornsstekel och P. brandtii, eller O. mediator,
och sätter sig fast på utsidan av värdlarven
och suger ut den.
Under sommaren och den tidiga hösten
fortsätter larverna av alla olika stekelarter
sitt liv inuti sömntorngallbildningen, men
när det blir kallare och rosbusken fäller
bladen går hela gallsamhället in i vintervila. Sömntorngallens invånare kan inte
utvecklas till puppor och färdiga steklar
utan att gå igenom ett stadium av vila

Att kläcka steklar ur sömntornsgaller
TEXT: Rasmus

Sömntornsgallen är ett lätt och intressant studieobjekt som inte
kräver mer utrustning än en glasburk och kanske en handlupp. Jag
prövade för ett par år sedan att ta in ett par sömntornsgaller för att
se vad som kläcktes ut, det var lätt och roligt.
I månadsskiftet mars–april är det läge att samla in sömntornsgaller.
Rosorna har inte fått blad, och vintergallerna sitter exponerade på
rosbuskens grenar. Jag tog en sekatör och en påse och knipsade av en
stor gall, det brukar sitta flera på samma buske och de större gallerna
brukar vara mer artrika. I den här perioden befinner sig de flesta av
steklarna i puppstadiet och väntar på värme och sol för att kläcka ut.
Hemma lade jag sömntornsgallen i en gurkburk med skruvlock och
en bit hushållspapper mellan burken och det löst påskruvade locket.
Det går också med vilken behållare som helst som håller insekterna
inne och samtidigt släpper ut fukt. Blir det för fuktigt i burken kan
det börja växa mögel som lätt dödar pupporna.
Efter nästan tre veckor kom de första steklarna ut: två sömntornssteklar Diplolepis rosae och en liten glansstekel. Nästan varje dag i ett
par veckor kom några steklar fram. Först gallbildaren sömntornsstekel,
snyltaren Periclistus brandtii och parasitoiden Orthopelma mediator.
Mer utspritt i tid, men generellt senare, kläcktes glanssteklarna. Jag
räknade av steklarna varje dag och skrev upp. Steklarna från mitt
försök samlade jag in för noggrann bestämning, men det går förstås
bra att släppa ut steklarna efter identifiering. En stor hjälp var Göran
Nordlanders artikel i Entomologisk Tidskrift från 1973, där det finns
bestämningsnycklar och beskrivning av fenologi och ekologi hos
steklarna som går att kläcka ur sömntonsgallen.
Två månader efter insamlingstillfället, i slutet av maj, kläcktes de
sista parasiterna ut ur gallen, det var två exemplar av gallglansstekeln
Torymus bedeguaris – metallglänsande i grönt och rött och med ett
imponerande äggläggningsrör. Totalt 63 steklar kläcktes ur gallen!

Sömntornsgall i genomskärning. Här syns de färdigutvecklade
larvernas kammare. Foto: Hege Vårdal.

Burken med gallen.

En fullvuxen sömntornsstekel Diplolepis
rosae. Foto: Nils-Uno Svensson.
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2 mm

Eurytoma rosae är en glansstekel som är rovdjur
i sömntornsgallen. Foto: Hege Vårdal.

och kyla. Under vintern vissnar de röda
revorna av gallvävnad, och av sömntornsgallen syns en brun hård klump med ett
lager trassel omkring.
Under vårvintern går många av stekellarverna in i puppstadiet, och i slutet av
april–maj börjar det kläckas steklar ur
sömntornsgallen. Först ut brukar gallstek
larna vara, gallinduceraren sömntornsstekel och snyltaren P. brandtii. Därefter
kläcks O. mediator, men glanssteklarna
dröjer ett tag och kläcker ut först några
veckor senare.
Exakt hur sömntornsstekeln hittar nya
rosknoppar eller hur snyltarna och parasiterna hittar växande sömntornsgaller är
inte helt klarlagt. Det kan ha att göra med
doftsignaler, men det finns många gåtor
kvar kring rosbusken och dess samhälle
av steklar.

2 mm

2 mm

Glansstekeln Torymus bedeguaris är en parasitoid
i sömntornsgallen. Foto: Hege Vårdal.

Ekgallsteklar

Bland arterna av gallsteklar som har ek
som sin värd, är det några som är vanliga och lätta att känna igen. Potatisgallen
syns som små eller stora potatisliknande
strukturer på ekgrenar och orsakas av
potatisgallstekel Biorhiza pallida.
Potatisgallstekeln har två generationer
per år, en sommargeneration som kläcks
ur galler på knoppspetsar, och en vintergeneration som kläcks ur galler på ekens
rötter. Eftersom sommar- respektive vinter
generationen ser så olika ut och har så skilda
ekologier beskrevs de ursprungligen som två
olika arter. Inom gallstekelsystematiken har
det ofta hänt att man upptäckt att det man
trodde var två skilda arter visat sig vara
två olika generationer av samma stekel.
Potatisgallstekelns sommargeneration
har både hanar och honor, de kläcks från

Potatisgallstekel Biorhiza pallida. Här en vinglös hona från
vintergenerationen, som kläckts ur en rotgall. Foto: Monika Sunhede.
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de potatisliknande knoppgallerna på ekens
grenar i juni–juli. Efter parningen letar sig
sommargenerationens honor ner i marken
och lägger ägg på unga ekrötter.
Under sommaren och hösten bildas
galler på ekrötterna och en vintergeneration utvecklas. När de kläcks i november–mars så är de väldigt olika sommargenerationen: det är bara honor, och de
är helt vinglösa. Till skillnad från den
sexuellt förökande sommargenerationen är
vintergeneration agam – de behöver inte
para sig för att lägga ägg som utvecklas
till livsdugliga larver. Vintergenerationens
honor letar sig upp i trädet och lägger
sina ägg i knopparna på eken och dessa
blir potatisgaller.
Som i nästan alla galler finns det dessutom parasitoider i både potatisgallen och
rotgallen. Rotgallens parasitoider, som kan

Potatisgall på ek. Foto: Hege Vårdal.
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Brokparasitstekeln Orthopelma
mediator är en parasitoid i
sömntornsgallen. Foto: Hege Vårdal.

Gallstekeln – en mästerlig manipulatör

Så här ser larvernas kammare ut inuti
en potatisgall. Foto: Monika Sunhede.

vara åtminstone fyra olika arter av glanssteklar, måste inte bara hitta rötterna,
men även rötter med galler för att kunna
lägga sina ägg i eller på gallstekellarven.
Hur det går till och hur det ens är möjligt att hitta galler under jorden för en
glansstekel är ännu en fantastisk gåta från
gallsteklarnas värld.
Bomullsgallstekeln har fått sitt namn
för att gallen ser ut som bomullstussar
mellan ekens löv, även om en gammal
och torr bomullsgall kan påminna om en
potatisgall. Bomullsgallen verkar dyka upp
med flera års mellanrum och bildas på
hanblomhängen på ek. Ur en bomullsgall
kläcks flera hanar och honor (sexuella generationen) i juni och honorna letar efter parningen upp en knopp som hon lägger ägg
i och små (5 mm) äggrunda galler bildas
(agama generationen). Honorna tar sig ur
gallen våren efter, eller ett år senare, och
lägger flera ägg i blommorna så att nya
bomullsgaller bildas.

Gallsteklar p å örter

Av ett tiotal arter av galler på örter som
rapporterats i Sverige verkar fibbleknöl,
som orsakas av fibblegallstekel Aulacidea
hieraci, vara en av de som man oftast hittar.
Anledning till att den är lättare att upp-

Bomullsgall orsakad av bomullsgallstekel
Andricus quercusramuli. Foto: Hege Vårdal.

täcka än andra örtgaller kan vara att den
är lätt att se på värdväxten, olika arter
av fibblor, ofta flockfibbla eller hagfibbla.
Gallen är en tydlig ansvällning högt upp på
stjälken till fibblan. Ansvällningen kan vara
upp till 4 cm lång och kan vara rödaktig i
början för att sedan bli grön och brun. Den
innehåller uppemot 20 kammare där det bor
en larv i varje. Larven är fullt utvecklad
på sensommaren och övervintrar i gallen.
På våren kommer de vuxna individerna ur

Översikt över gallsteklar i Sverige
Tribus/gallstekelgrupp
(antal svenska arter)

Släkten
(antal svenska arter)

Aulacideini (7)

Aulacidea (4)

Aylacini (3)
Vallmogallsteklar
Ceroptresini (1)
Cynipini (35)
Ekgallsteklar

Cecconia (1)
Isocolus (1)
Liposthenes (1)
Iraella (1)
Aylax (2)
Ceroptres (1)
Andricus (22)
Biorhiza (1)
Cynips (3)
Neuroterus (6)

Svenska namn

Galltyp

Värdväxt

fibblegall haverrotsgall, svinerotgall

stjälkgall, blomgall

fibblor,
haverötter,
svinrötter
klynnen
väddklint
jordrevor
opievallmo

väddklintgall

valmogall
inhysing, gör inte
egna galler
t ex bomullsgall,
musselgall
potatisgall
galläpplen
knappgall, linsgall,
vinbärsgall

Plagiotrochus (1)
Trigonaspis (2)
Diastrophini (6)

Diastrophus (2)
Periclistus (2)
Xestophanes (2)

Diplolepidini (5)
Rosgallsteklar
Phanacidini (3)
Synergini (11)

Diplolepis (5)
Phanacis (3)
Saphronecrus (1)
Synergus (10)

björnbärsgall
inhysing, gör inte
egna galler
revfingerörtgall,
blodrotgall
t ex sömntorn,
rosärta
t ex maskrosgall
inhysing, gör inte
egna galler
inhysing, gör inte
egna galler

fruktgall
stjälk/ rotgall
bladgall
stjälkgall
fruktgall
inhysing i olika galler
på ek
bladgall, blomgall,
knoppgall, skottgall,
stamgall
knoppgall, rotgall
bladgall
bladgall, blomgall

vallmo
ek

stjälkgall, blomgall
rotgall, bladgall
knoppgall
stjälkgall
inhysing i sömntornsgall
stjälkgall

ek
ek

skottgall, bladgall

ros

stjälkgall, blomgall
inhysing i olika galler
på ek
inhysing i olika galler
på ek

klintar, maskros,
ek
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ek
ek
ek
ek

Rubus-arter
ros
fingerörter

ek

Fibbleknöl orsakad av fibblegallstekel Aulacidea
hieraci. Foto: José Luis Nieves-Aldrey.

gallen och letar upp lämpliga äggläggningsplatser i fibblornas skottspetsar.
Många av de övriga gallstekelarterna
som gör galler på örter, har kryptiska galler
som knappt syns från utsidan av växten.
Det gäller till exempel vallmogallsteklarna
(släktena Aylax och Iraella) som gör galler
i fruktkapseln eller stjälken på vallmo och
väddklintgall Isocolus scabiosae som gör
en stjälkgall nära rötterna på väddklint.
Gallerna till maskrosgallstekel Phanacis
taraxaci på maskrosblad samt revfingerörtgallstekel Xestophanes potentillae på revorna
av revfingerörter, är möjligen lite lättare
att få syn på.

Läs mer om gallsteklar
Galler – en fälthandbok om galler på vilda
och odlade växter. C.C. Coulianos & I.
Holmåsen, 1991. Tar upp de då (1991) kända
gallerna och gallbildarna på svenska växter.
Boken innehåller bestämningsnycklar.
Parasitsteklar i galler av Diplolepis rosae (L.)
och D. mayri Schlechtd. (Hym. Cynipidae) (Hym.
Ichneumonoidea, Chalcidoidea, Cynipoidea).
Entomologisk Tidskrift vol. 94 (3–4). G.
Nordlander, 1973. Går igenom ekololgin
och utvecklingen av sömntornsgallen. Finns
att ladda ner på www.sef.nu/download/
et_vol_94_1973/ET1973-sid-148_176w.pdf
The Natural History of the Rose Bedeguar
Gall and its Insect Community. S. Randolph,
2005. En monografi om sömntornsgallen
som sammanfattar den vetenskapliga
litteraturen på ett populärvetenskapligt sätt.
Phylogeny, Evolution and Classification of Gall
Wasps: The Plot Thickens. F. Ronquist, J-L. NievesAldrey, ML. Buffington, Z. Liu, J. Liljeblad, JAA.
Nylander, 2015. Vetenskaplig artikel med den
senaste och mest avancerade analysen av
gallsteklarnas fylogeni och evolutionära historia.
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Många är vi som reser mycket, och internationella överenskommelser
möjliggör storskaliga transporter via land, hav och luft, något som
gynnar både ekonomi och samarbeten. Näthandeln öppnar upp oändliga
möjligheter att beställa något från i stort sett världens alla hörn. I och med
detta får också många djur en gratisbiljett till andra delar av världen, men
där är de inte alltid välkomna.

Arter p å sp ridning
D

et blir allt troligare att vi får
in fler arter i landet, och en
del av dem kan finna sig väl
tillrätta i den svenska naturen
– i synnerhet om klimatet blir
mildare. Arter känner inga nationsgränser, men ibland vill vi ändå kalla dem
TEXT: Mikael

Sv ensson, Karin Ahrné,
J onas Sandström & Malin Strand

”främmande”. Ofta pratar vi i positiva
ordalag om en rik biologisk mångfald och
jublar när vi kryssar nya arter för Sverige. Om klimatet blir mildare kan vi få
nya, spännande växter att må bra i våra
trädgårdar – det är väl trevligt? Många
främmande arter gör ingen större skada,
men några kan verkligen ställa till det för
vår biologiska mångfald. En del benämner
vi som ”invasiva” och det pratas om att de
måste ”utrotas”. Det kan vara värdefullt
att reda ut begreppen med några exempel!

Exp ansiva arter

Strimlus Graphosoma lineatum – en expansiv art i Sverige. Foto: Eva Hall.
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Arter på spridning

Inhemska konkurrenskraftiga arter med
god spridningsförmåga kallas ibland, lite
felaktigt, invasiva – när de egentligen borde
benämnas expansiva. En svensk art som
plötsligt breder ut sig snabbt, helt enkelt.
Växten stånds som nu expanderar kraftigt
i sydvästra Sverige är ett bra exempel på en
expanderande art. Den har uppmärksammats för att den innehåller alkaloider som är
giftiga för betesdjur, särskilt hästar. Djuren
äter normalt inte färska plantor, men om
de torkats till hö eller ensilage riskerar de
ändå att få i sig växten vilket gör många
hästägare bekymrade. Det finns också arter
som gynnas av växtens expansion. Med

Springkornsstjälkvecklare Pristerognatha
fuligana. Foto: Michael Kurz/CC-BY-SA-3.0.

På grund av spridningen av växten stånds
har karminspinnaren Tyria jacobaeae blivit en
vanligare syn i Sverige. Foto: Magnus BJelkefelt.

Buxbomsmott Cydalima perspectalis har
börjat sprida sig i Europa och larven gör
stora skador på trädgårdsväxten buxbom.
Foto: Böhringer Friedrich/CC-BY-SA-2.5.

stånds följer till exempel karminspinnaren
Tyria jacobaeae som, från att ha haft en
mycket begränsad utbredning på Gotland
och i sydöstra Södermanland, nu finns
spridd över stora delar av södra Sverige.
En annan expanderande art är den
vackert svartrödrandiga strimlusen Graphosoma lineatum. Strimlus är en skinnbagge som ofta ses på flockblomstriga
växter, där den suger på fruktämnen och
frön. I Sverige förekom arten tidigare lokalt
i östra Svealand och Södermanland, men
har på senare tid kraftigt expanderat sin
utbredning i Sveriges södra hälft.
Vi förtydligar fler begrepp med några
exempel från fjärilsvärlden. Varje år noteras flera nya fjärilsarter i Sverige. Den
senaste sammanställningen i Entomologisk Tidskrift visar t ex att Sverige under
2016 fick fem nya småfjärilar och fyra nya
storfjärilar. De flesta av de nya arterna
är inhemska i andra delar av Europa och
sprider sig på egen hand norrut – till stor
del gynnade av förändringar i klimatet.

fälla vid Kåseberga på skånska sydkusten
2016. Arten förekommer naturligt i södra
och mellersta Europa varifrån den under
perioder med gynnsamma vindar rör sig
norrut. Larven lever på olika vindor och
med ett varmare klimat är det möjligt att
den på egen hand kommer att etablera
sig i Sverige.
Ett exempel på en nyinvandrad och
expanderande art är kartfjäril Araschnia
levana, vars larver lever på brännässla.
Den har invandrat på egen hand och på
kort tid etablerat sig i stora delar av södra
Sverige. Kartfjärilen sågs första gången i
Skåne 1983 och rapporterades 2017 från
Oxelösund i Södermanland.

Migranter

Bland migranterna kan nämnas sorgvindefly Aedia funesta. Arten fångades i en ljus-

Främmande arter

Den främmande arten mångformig riddarfjäril Papilio memnon har sitt ursprung i
östra och sydöstra Asien. Arten är stor
och iögonfallande och förekommer i tropiska fjärilshus. Ett förrymt exemplar sågs
i Linköping i juli 2016. Naturligtvis en stor
överraskning för upptäckaren, men eftersom
arten av klimatmässiga skäl inte kan etablera sig i landet medför den inga problem.
En annan främmande art som hittats
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ett flertal gånger i Sverige är långsvansad
blåvinge Lampides boeticus. Ofta är det
larven som påträffas bland importerade
sockerärtor från Kenya. Under 2009 då
särskilt många individer importerats med
ärtor noterades den även som fullbildad
fjäril utomhus. Larven lever på olika ärtväxter och arten finns över hela jorden i
tropiska och subtropiska områden.
Buxbomsmott Cydalima perspectalis hittades i sydvästra Skåne under 2016. Arten
kommer ursprungligen från östra Asien och
är införd till Europa − förmodligen har den
följt med importerad buxbom från Kina.
De första fynden av arten utanför dess
naturliga utbredningsområde gjordes i sydvästra Tyskland och Holland 2007, varefter
arten snabbt spridit sig över Kontinentaleuropa, och till Danmark anlände den 2013.
Buxbomsmott är en allvarlig skadegörare
på den införda trädgårdsväxten buxbom
och i Schweiz ödelades stora arealer med
buxbom runt Basel på bara några få år.
En etablerad förekomst av buxbomsmott
i Sverige skulle kunna orsaka omfattande
skador på värdväxten i trädgårdar och
parker, vilket framför allt får ekonomiska
och estetiska konsekvenser.

Tröskelarter

Ett annat begrepp man ofta stöter på är
tröskelart, med det avses en främmande
art som förekommer i vårt närområde och
som kan förväntas etablera sig i Sverige
inom överskådlig framtid. Ett otrevligt
exempel är sammetsgeting Vespa velutina,
en bålgetingsläkting från Sydostasien.
Efter ett första fynd i sydvästra Frankrike
2005 har arten på kort tid etablerat sig
inom ett stort område från Spanien till
Holland. Sammetsgetingen är en effektiv
predator på steklar och tvåvingar. Dess
huvudföda är honungsbin Apis mellifera
och den kan därmed orsaka stor skada
på biodlingar. En etablering av arten kan
alltså få konsekvenser för både ekonomin
och ekosystemtjänsten pollinering.

Etablering & följdeffekter

Etablering och spridning av främmande
arter är sällan ett ögonblicks verk. Först
och främst måste den främmande arten på
något sätt ta sig till ett nytt område. Med
dagens internationella transportsystem
finns det visserligen fler vägar än någonsin tidigare, men det räcker inte med det.
Arten måste också etablera sig i Sverige i
tillräckligt antal för att kunna reproducera

Fynd före 1995.

Fynd efter 1995.

Strimlus Graphosoma lineatum har från mitten
av 1990-talet spridit sig kraftigt i sydöstra
Sverige. Foto: Göran Liljeberg/CC-BY-SA3.0.

sig. Ofta krävs det flera försök – och det
är i det här tidiga skedet vi har störst
möjlighet att stoppa oönskade arter.
När en art väl är etablerad tar det
ibland lång tid innan arten på allvar
börjar sprida sig. Bland växterna är det
här ett välkänt fenomen; arter som länge
stått och stampat på några få lokaler kan
plötsligt expandera väldigt. Från att ha
varit en spännande raritet eller uppskattad prydnadsväxt blir arten plötsligt ett
problem, som t ex blomsterlupin. Lupinen
konkurrerar snabbt ut andra växter som är

Främmande arter – vad är det?
För att sätta definitionen ”främmande”
på en art, behövs en definition av vad
som är inhemskt. Först och främst
räknas naturligtvis alla naturligt förekommande arter som tagit sig till Sverige på egen hand som inhemska. Liksom
alla främmande arter som etablerat sig
i svensk natur före år 1800. Däremot
betraktas arter som av egen kraft spritt
sig utanför det område där de introducerats genom sekundär spridning alltid
som främmande (t ex coloradoskalbagge
Leptinotarsa decemlineata), så tillvida
de inte anlänt till Sverige före år 1800.
Denna definition av ”inhemsk” är etablerad och används i flera sammanhang
− t ex i rödlistningsarbetet.

viktiga för flera insektsarter. Humlor kan
besöka lupiner för nektar och attraheras
av dem medan många andra insekter inte
kan utnyttja dem och därför minskar i
invaderade områden.
En annan starkt invasiv främmande
art är jättebalsamin vars expansion gjort
att den tidigare rödlistade fjärilen springkornsstjälkvecklare Pristerognatha fuligana
kunnat avföras från rödlistan i takt med att
fjärilen övergått till att också utnyttja jättebalsamin som värdväxt. Samtidigt finns

Sammetsgeting Vespa velutina äter honungsbin Apis mellifera och dess spridning i Europa kan få
konsekvenser på såväl honungsproduktion som pollinering. Foto: Gilles San Martin/CC-BY-SA-2.0.

Yrfän 1 · 2018

21

Arter på spridning

Främmande art är en art som introducerats av människan utanför sin historiska
eller nutida naturliga utbredning. Det
spelar ingen roll om introduktionen är
avsiktlig eller oavsiktlig och även arter
som på egen hand sprider sig längs av
människan nya öppnade spridningsvägar
räknas som främmande.
Invasiv främmande art är en art vars
introduktion och spridning hotar inhemsk
biologisk mångfald, orsakar socioekonomiska skador eller orsakar skador på
människors och djurs hälsa.
Tröskelart är en främmande art som
ännu inte är etablerad i Sverige, det kan
vara såväl arter som uppträder tillfälligt i
landet som sådana som bara förekommer
i våra grannländer.

en hel del negativa effekter av balsaminens
intrång i nya miljöer – en komplex historia
med fördel för vissa och nackdel för andra!
Att få in en främmande art som breder
ut sig invasivt kan vara riktigt illa. Dess
effekter sorteras i tre kategorier: a) effekter
på inhemsk biologisk mångfald (t ex genom
konkurrens, hybridisering, sjukdomsspridning m m), b) effekter på människors och
djurs hälsa och c) socioekonomiska effekter.
Ankomsten av en ny främmande art till
Sverige kan innebära stora problem och det
finns därför all anledning att hitta strategier för hantering av främmande arter.
Detta kräver att länder samarbetar. EU:s
förordning om invasiva främmande arter
(IAS-förordningen) genomförs just nu i Sverige och en svensk förordning förbereds av
regeringskansliet. EU har dessutom sammanställt en unionsförteckning över särskilt besvärliga invasiva främmande arter
(f n 49 arter). Dessa arter får inte importeras, säljas, odlas, födas upp, transporteras,
användas, bytas, släppas ut i naturen eller
hållas som husdjur. För privatpersoner
gäller förbudet från 2 augusti 2017.
Eftersom tidig upptäckt är av stor vikt
för att kunna stoppa främmande arter,
utvecklas rapportsystem där allmänheten
kan bidra. T ex finns EU:s app för rapportering: Invasive Alien Species in Europe för
gratis nedladdning för den intresserade. Även
rapportering till Artportalen är viktig. 
Artikelförfattarna arbetar på Artdatabanken
i Uppsala.

I höstas publicerades en studie från ett område i västra Tyskland, där den
sammalagda biomassan insekter i området beräknas ha minskat med tre fjärdedelar
på 27 år. Riccardo Bommarco funderar vidare kring studiens betydelse occh relevans.

I

Massdöd av insekter
TEXT: Riccardo

Foto: TambiraPhotography/Pixabay.

nsekternas väl och ve vållar vanligtvis inte oro hos allmänheten. Men i
höstas rörde en vetenskaplig studie
från Tyskland upp en smärre storm
i både allmän och social media. Studiens titel basunerar ut det slående resultatet att den sammanlagda biomassan av
Bommarco

alla flygande insekter minskat med mer
än tre fjärdedelar under 27 år. Entusiaster i Krefelts entomologiska förening har
samlat insekter med Malaisefällor från
flera naturvårdsområden i framförallt
västra Tyskland, i Ruhr-området. Styrkan
med denna imponerande samling är att
de genomgående provtagit med samma
standardiserade metod. Detta gav forskarna möjlighet att undersöka trender i
insekternas biomassa, en aspekt som få
intresserat sig för eller haft möjlighet att
granska tidigare.
Att massan av insekter minskat så kraftigt är uppseendeväckande, men det fanns
redan tecken på att så kunde vara fallet.
Ett stort problem globalt och i Sverige är
att vi har väldigt lite standardiserad övervakning av insekter. Vi vet helt enkelt inte
hur antalet insekter förändras över tid på
olika platser. Detta är egentligen anmärkningsvärt med tanke på insekternas enorma
mångfald och betydelse för ekosystemet,
till exempel genom nedbrytning, pollinering
och reglering av skadegörare. Dagfjärilar
har dock övervakats under längre tid i flera
länder i Europa. I Nederländerna, som
ligger nära insamlingsområdet i västra
Tyskland, har antalet dagfjärilar minskat
kraftigt under de senaste decennierna, även
räknat i biomassa.

Frågor kring studien

Studien väcker dock flera frågor. Författarna rapporterar inte vilka insekter de
fångat, inte ens till ordning. Att påstå att
alla flygande insekter fångas av en Malai-

sefälla är att ta i. Fällan fångar främst
steklar och flugor, och frågan uppstår om
just dessa ordningar är särskilt känsliga
för förändringar i landskapet. Vi vet helt
enkelt inte hur representativa resultaten
är för olika grupper av insekter. Forskarna
bakom studien försöker ta hänsyn till en
rad faktorer som kan tänkas förklara nedgången av insektsbiomassa, exempelvis
väder och markanvändning. Men de lyckas
inte komma fram till tydliga slutsatser.
Deras data räcker inte riktigt till för en så
omfattande analys. Övervakning från ännu
fler platser skulle behövas. Naturvårdsområdena där Malaisefällorna placerades är
förmodligen kvarvarande isolerade rester
av tidigare mer sammanhängande livsmiljöer, i ett numera kraftigt urbaniserat och
uppodlat landskap. Att nedgångar sker i
sådana områden är inte helt förvånande.
Hur det ser ut på andra mindre påverkade
platser vet vi inte.
Kraftiga nedgångar av insekter är i
sanning oroande och det är bra att vi
får upp ögonen för problemet. Insekter
har ofta, med undantag för vissa grupper
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såsom bin och fjärilar, dåligt rykte. De
är mest kända för att ställa till problem
genom skadegörelse, sjukdomsspridning
och irritation. Uppmärksamheten och
oron för nedgångarna ger oss tillfälle att
framhäva insekternas enorma värde och
nytta, deras fantastiska variation och
mångfald av anpassningar. Samtidigt
har rapporteringen varit väl alarmistisk
och delvis felaktig. Jordbruket ges skulden
för nedgångarna, på ett felvisande sätt
eftersom studien inte visar några tydliga
orsaker bakom nedgången. Resultaten från
en region i Tyskland säger definitivt inte
vad som sker på andra platser och globalt.
Det viktiga är att vi inte förlorar hoppet
inför krigsrubrikerna. Kan vi få till en
konsekvent övervakning av insekter så kan
vi snabbt upptäcka problem och sätta in
åtgärder. Fördelen med insekter är att de,
med sin ofta korta generationstid och goda
anpassningsförmåga, snabbt återhämtar
sig vid en förbättring. 
Riccardo Bommarco är professor i lantbruksentomologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

Blomflugor har superb syn, mycket snabbare och effektivare än människors, trots
att de har suboptimal optik och små hjärnor. Malin Thyselius och Karin Nordström
forskar på slamflugor för att förstå hur de kan se så bra, trots begränsningar.

Forskning p å
blomflugors seende

D

rörelsesyn, och använder oss oftast av
et finns omkring 6 000 blomfluslamflugor Eristalis. Blomflugor har superb
gearter i världen, varav knappt
syn, mycket snabbare och effektivare än
400 finns i Sverige. Blomflugor
vår, trots att de har suboptimal optik och
kännetecknas av sin förmåga
små hjärnor. Vårt mål är att förstå hur
att sväva som små helikoptrar.
de gör för att se så bra, trots
Vissa arter är så duktiga på att
TEXT & FOTO:
dessa begränsningar. Dessutom
sväva att de ser ut som om de
Malin Thy selius &
är slamflugor bra forskningsdjur
är fastklistrade i luften. BlomfluKarin N ordström
eftersom de lever länge på labb,
gor liknar steklar, som t ex bin,
och då deras larver förökar sig i
humlor eller myror, antagligen
organiskt förorenat vatten, finns de över
för att lura fåglar och andra predatorer.
hela världen, vilket gör att forskningen
Fåglar som råkat äta ett bi lär sig snabbt
kan bedrivas i olika världsdelar. Vi har
att det var en obehaglig upplevelse, så
sett dem i USA, Tyskland, Australien, och
därför är det ett effektivt skydd för andra
t o m på 4 000 meters höjd i Himalaya!
insekter att se ut som dem.
Vuxna blomflugor lever på nektar och
I vårt labb forskar vi framför allt på
pollen som de får från samma typ av blommor som bin och andra pollinatörer. De
är därmed viktiga alternativa pollinatörer,
kanske de viktigaste efter bin och humlor.

Identifiering av blommor

Blomflugor är pollinerare och kan bli allt
viktigare för vår matproduktion om bin och
humlor fortsätter att minska i antal.

I ett av våra forskningsprojekt har vi
undersökt hur blomflugor identifierar blommor att äta från. Tillsammans med vår
kollega Shannon Olsson i Indien fann vi
att de använder kombinationer av form,
färg och lukt. Kombinationerna är olika i
olika klimat. Vi tror att det är viktigt att
förstå dessa attraktiva kombinationer, då
blomflugor kan bli allt viktigare för vår
matproduktion och därmed överlevnad
om bin och humlor fortsätter att minska
i antal.
Blomflugor är aktiva under dygnets
ljusa timmar, och man ser dem ofta ute
under fina sommardagar. Hanar som
svävar ser man ofta tidigt på sommaren,
medan stora honor som äter upp sig inför
vintern dominerar under sensommaren.
Blomflugor är inte sociala, och tycker t ex
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Blomflugor tycker inte om att dela på platsen när de
äter från blommor, utan väljer att lämna blomman
om någon annan är intresserad av densamma.

inte om att dela på platsen när de äter från
blommor. För att förstå dessa interaktioner
bättre har vi filmat blomflugor som äter
och hur de reagerar på andra insekter som
flyger in mot blomman de sitter på. Våra
data tyder på att insekten som flyger in
för landning inte utför en attack, utan
antagligen mest är fokuserad på de attraktiva signalerna från blomman. I över 90 %
av fallen lämnar den ätande blomflugan
blomman när en annan insekt kommer dit.
Den flyger iväg i 90 graders vinkel sett från
den inkommande insekten, och fortare än
om den spontant lämnar blomman, vilket
tyder på att blomflugan är högst medveten
om risken det skulle medföra att stanna
kvar och slåss för maten.
Vår forskning fortsätter och vi hoppas
kunna få bättre kunskap i hur blomflugornas syn fungerar och vilka faktorer som
styr deras beteende.
Malin Thyselius och Karin Nordström arbetar
på Institutionen för neurovetenskap vid Uppsala Universitet. Mer information på bloggen:
hoverflyvision.weebly.com.

Forskning på blomflugors seende

Insektsantikvariatet

Y

rfän har med jämna mellanrum recenserat nyutkomna böcker som tagit upp
olika insektsgrupper, och det är mycket
glädjande att dessa böcker publiceras!
Bra, lättillgängliga och inte minst
användarvänliga fälthandböcker är ett mycket
gott hjälpmedel för såväl nybörjare som specialist.
TEXT: Thomas

Persson Vinnersten

Men insekternas värld är nästan oändligt stor,
och det kommer nog ta ett tag innan samtliga
arter omfattas av något bokverk …
Men vad man inte får glömma bort är att det
getts ut entomologisk litteratur i Sverige under
många år. Entomologins historia är starkt förknippad med Sverige och ända sedan tiden då Linné
och hans lärjungar var aktiva har det publicerats
otroligt mycket intressant litteratur i ämnet.
Denna artikel är inte en historisk litterär exposé
utan lyfter istället fram några hyfsat sentida verk
som fortfarande är högst användbara. En sak som
man bör känna till är att de böcker som tas upp
här först och främst inte är skrivna som fälthandböcker utan som handledningar för identifiering
av insamlat material. De bygger alltså oftast på
studier av små karaktärer som man bara kan
urskilja med stark förstoring. Men man ska inte
bli avskräckt för det utan istället utnyttja denna
resurs för att förkovra sig. Det som däremot kan
vara hindrande är att det kan vara svårt att få tag
på vissa böcker då flera endast går att köpa antikvariskt (t ex på bokborsen.se eller antikvariat.net).
Men vilken tur att det då finns bibliotek! Spring
iväg och låna och sen är det bara att sätta igång!

Insekter i Europ a

Michael Chinery. Bonniers, 1988.

Denna bok är först och främst en fälthandbok
med bilder. Det som utmärker boken är dess
bredd, då hela 2 000 arter från de flesta ordningar finns med. Det gör att den sticker ut
i mängden. Översättningen och den svenska
bearbetningen har gjorts av Carl-Cedric Coulianos och den gavs ut första gången 1988. Då
boken omfattar Europa så finns det med en
del arter som inte förekommer i Sverige, men
det anges tydligt under varje artbeskrivning
dess geografiska utbredning. Varje familj har
dessutom en kort introduktionstext där det
framgår hur många arter som finns (eller
snarare fanns vid trycktillfället) representerade i Sverige. Den svenska upplagan av
boken är dessvärre slutsåld och svår att få
tag på, även på antikvariat, men det finns
en engelsk upplaga (Insects of Britain and Western Europe) som fortfarande
säljs för ungefär 200 kronor. Bildmaterialet är detsamma som i den svenska
upplagan men givetvis saknas den svenska bearbetningen.
Förutom Michael Chinerys bildguide har han även en bestämningsbok
som heter Nordeuropas insekter, eller Insects of Britain & Northern Europe som
den engelska utgåvan heter. Även den i bearbetning av
Carl-Cedric Coulianos. Den svenska upplagan kom ut
1976 och går att hitta på många bibliotek. Den brukar
inte heller vara svår att hitta på antikvariat. Boken
innehåller nycklar ner till familje- eller släktesnivå,
tyvärr med få illustrationer. I boken finns separata
färgplanscher med ett representativt urval av vanligare
grupper. Den stora behållningen med boken är texterna
som ger en god introduktion till entomologi som ämne,
och mycket information om systematiken, ekologin
och identifieringskaraktärer inom insektsordningarna.
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Fältfauna: Insekter 1, 2:1 & 2:2

Svensk insektsfauna

Bengt-Olof Landin. 1967–1971.

Flera författare.

Under förra seklets första hälft
gav Entomologiska Föreningen
i Stockholm ut bestämningslitteratur om insekter och andra
småkryp under samlingsnamnet Svensk Insektfauna. Här
har tiden kanske sprungit ifrån
en hel del av de publicerade
häftena, men vissa delar går
fortfarande att använda med
behållning. Dit hör till exempel
Thure Palms olika delar om
den svenska kortvingefaunan
(Staphylinidae) och Carl H
Lindroths utomordentligt pedagogiska jordlöpardel (Carabidae). En hel del av Svensk Insektfauna går fortfarande att köpa
från Entomologiska Föreningen i Stockholm (www.ento.se) och
Lindroths jordlöpardel har till och med nytryckts så sent som 2016!

Bengt-Olof Landin var professor i systematisk zoologi vid Lunds
universitet med en stor och bred kunskap inom entomologi. Hans
Fältfauna som behandlar hela 15 ordningar är ett bevis på detta.
Bokverket är uppdelat på tre delar, benämnda 1, 2:1 och 2:2,
och utgavs mellan åren 1967 och 1971. Del 1 innehåller nycklar
till alla hemimetabola insekter (de som utvecklas via nymfer
istället för larv och puppa), del 2:1 tar upp delar av skalbaggarna, och del 2:2 fler skalbaggar, vridvingar och steklar. Det
som är unikt är att det går att identifiera insekter hela vägen
till släkte och om släktena är små med endast ett fåtal arter,
även till art. Förvisso har det hänt en hel del med systematiken
och arter har tillkommit sedan verket fullbordades, men trots
det håller Fältfaunan fortfarande och fungerar utmärkt som en
inkörsport för vidare identifieringar i andra böcker. Dessvärre
är det inte helt lätt att komma över en komplett Fältfauna, men
om man är idog och letar på antikvariat så brukar man kunna
komma över de tre delarna för ca 700 kronor.

N ationalnyckeln

Flera författare. 2005–2014.

Insekter – en fälthandbok
Dowes, Hall, Hansson, Sandhall. 1997.

Det här är en bok riktad till nybörjaren, den används t ex flitigt på
faunistikkurser på universiteten runt
om i landet. Med det sagt så är den
kanske inte helt lättillgänglig utan
kräver att man ofta har djuret under
lupp för närstudier av små karaktärer. Det som är bra med boken är
att den tar upp samtliga insektsordningar och att man kan identifiera
så gott som alla
arter till familj.
Förutom att ha
identifieringsnycklar så finns
även en kortfattad introduktion till insekter i allmänhet
och hur man studerar, samlar och identifierar dem på ett bra sätt. Även denna bok
hittas dessvärre enbart antikvariskt. Men
den brukar vara billig, ca 120 kronor, så
tveka inte om du ser den!
Yrfän 1 · 2018

Under några produktiva år på 2000-talet gav Artdatabanken
ut ett mycket omtyckt, gediget och ambitiöst bokverk under
namnet Nationalnyckeln. Bokverket var den publika delen av
kartläggningen av Sveriges hela organismförekomst. Efter att
projektet stannade av efter 17 volymer kommer glädjande nya
delar i serien att publiceras under 2018! De redan publicerade
volymerna är flera med yrfänrelaterat innehåll; långhorningar,
dagfjärilar, nattfjärilar, myror och getingar samt mångfotingar är några av de grupper som behandlats. Varje volym är
rikligt illustrerad, ofta med otroligt
färggranna och välgjorda teckningar
eller fotografier, och med pedagogiska
identifieringsnycklar på både svenska
och engelska hela vägen ned till art.
Det går utmärkt att köpa Nationalnyckelns samtliga band nya. De kostar
ca 550 kronor styck. De beställs i så
fall från nationalnyckeln.se eller från
valfri boklåda på nätet.
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Våra skalbaggar och hur man känner igen dem

Danmarks fauna

Carl H. Lindroth. Flera utgåvor 1940–1993.

Även i Danmark finns det en lång tradition inom
entomologin. Parallellt med att Svensk Insektfauna publicerades i Sverige så pågick en kartläggning
av den danska insektfaunan. Detta verk kallas
Danmarks Fauna, då det även omfattar andra djur
än insekter, och publicerades mellan åren 1907 och
2004. Det blev till slut hela 88 band som spänner
över allt från sjöstjärnor och däggdjur till bladlöss.
Majoriteten av böckerna är dock insektsrelaterade.
Om man tycker att danska är ett svårt språk så
gäller det nog mest när man hör det talas. Det är
betydligt enklare att läsa. De band som fortfarande används flitigt för
bestämning för den svenska insektsfaunan är t ex ängskinnbaggedelen
(Blomstertaeger Bd 81) och flertalet skalbaggsdelar. Det går relativt
ofta att komma över olika band på antikvariat för en billig peng men
det enklaste är faktiskt att hitta dem på nätet. Samtliga band till
och med Bd 81 har scannats och lagts upp för allmän användning på
www.biodiversitylibrary.org/bibliography/7406#/summary.

Fauna Entomologica Scandinavica
Flera författare. 1973–2017.

Detta är en serie av böcker som getts ut med
ojämna intervall sedan 1973. Hittills har det
publicerats 43 band som omfattat en rad olika
insektordningar. Varje del tar upp en familj
och de arter som man kan hitta i Sverige,
Danmark, Finland och Norge. I vissa delar
finns det färgillustrationer men oftast är det
detaljrika svartvita figurer som krävs för artbestämningen. Böckerna är skrivna på engelska
och är inte i första hand riktade till nybörjaren,
då terminologin inte sällan är rätt komplicerad.
Böckerna är mycket användbara och de flesta
band går fortfarande att köpa från det Nederländska bokförlaget Brill
(www.brill.com/publications/fauna-entomologica-scandinavica). De är dock
relativt dyra, från ca 1 000 kronor och uppåt, men som sagt välgjorda
och inte sällan unika i sitt slag.

ANNONS

Som namnet antyder så är detta en bok helt inriktad på
skalbaggar. Den gavs ursprungligen ut i tre delar under
1940-talet, men har getts ut i flera nytryck varav den
senaste 1993 i Fältbiologernas regi. Carl H Lindroth var
en av de mest kända svenska coleopterologerna under
1900-talet, både genom sina publikationer men även i mer
publika sammanhang som expert i tv-programmet Fråga
Lund. Boken är en utmärkt introduktion till den svenska
skalbaggsfaunan och tar upp en fjärdedel av arterna,
varav drygt 400 även är avbildade i samlingsplanscher.
Urvalet av arter har gjorts efter utbredning, praktisk
betydelse för människan och allmänt intressanta. Även
om faktainnehållet i boken har åldrats en del då utbredning och systematik har förändrats sedan 40-talet, så
är den fortfarande med sina enkla och pedagogiska
nycklar utmärkt som en
inkörsport till skalbaggarnas underbara värld.
Boken går fortfarande
att köpa för knappt 200
kronor och är väl värd
sin plats i bokhyllan för
den vetgirige skalbaggs
amatören.

Flera författare. 1907–2004.
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Resereportaget
Det mytomspunna Transsylvanien är ett stort område i nordvästra Rumänien.
I mitten av juli 2016 åkte Mikael Skalstad med två vänner dit för att utforska
terrängen, fjärilsfaunan och kulturen i detta på många sätt rika landskap.

Fotografisk resa i
T ranssy lvanien

V

Utsikt över Rimeteadalen vid Valisoara i Transsylvanien: höglänta ängsmarker med mycket blommor, en mosaik av olika
naturtyper och stora slåtterområden. Här trivs fjärilar och fjärilsmänniskor. Foto: Günther Dippe.

i befinner oss i en porlande bäck.
jag att han sätter sig att läsa en medhavd
Hyrbilen och jag. En rumänsk dagstidning medan ankorna fortsätter sitt
bonde kommer vadande emot
avbrutna kvällsbad. Jag lägger i ettan och
mig, fösande fyrtio vita ankor forcerar den vattentäckta grusvägen de
före sig. Han dompterar fåglarna
sjuttiofem meter som behövs för att nå
med en tre meter lång vidja och vattnet
torr mark.
når en god bit upp på hans
Günther, Ingemar och
knallgula gummistövlar.
TEXT & FOTO: Mikael Skalstad
jag är på fotoresa i TransFjäderfäna simmar förbi på
sylvanien med fjärilar som
bägge sidor av bilen under upprört kack- förtecken och den överflutna vägen utgör
lande men i god medström. Med tecken framfart till vårt första boende i Rumäoch gester konstaterar bonden och jag att nien. Vi har tagit flyget från Göteborg till
”detta gick ju galant”. I backspegeln ser Cluj-Napoca, Rumäniens näst största stad,
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belägen i nordvästra delen av landet. Den
förbeställda hyrbilen ska under resans gång
visa på betydande brister i service och
underhåll men med lite god vilja från några
rumänska bensinmacksägare kommer det
att lösa sig. Våra första tre nätter har vi
bokat på ett pensionat i Valisoara sex mil
söder om Cluj. Här kommer den breda
Rimeteadalen in från norr och vid pensionatet börjar en femton kilometer lång
bäckravin som leder ner till staden Aiud.
Vi tre var på en trevlig visit i Slovenien
2013 och såg fantastiska saker under tio

julidagar. Ändå blev vår resa till Transsylvanien i mitten av juli 2016 ett snäpp upp
vad det gäller naturupplevelser. Landskapet är präglat av många tusen års djurhållning och odling på små jordbruksenheter.
Diversiteten och artrikedomen bland flora
och fauna blir därefter. Landskapsscenerierna var bedårande och insektsrikedomen
frapperande.
Günther och jag är barndomskamrater,
nu bor han i Göteborg, jobbar på universitetet till vardags och är en duktig
naturfotograf vid sidan av. Ingemar har
sina bopålar i Åmål. Efter pensionering
från läraryrket har mikrofjärilar blivit
hans specialintresse och han är skicklig
på området.

I andras fotsp år

För att få ut mesta möjliga av våra resor
brukar vi följa i de spår som några av
Avifaunas fjärilsresor gjort under åren. Ett
koncept som fungerat fint för oss. Efter
att ha läst Daniel Greens reserapport från
Avifaunas resa 2014 är det med stora förväntningar som vi ger oss ut i markerna
den första dagen. I den sammanställning
som Daniel gjorde finns nämligen 104 arter
dagfjärilar av de totalt 179 som Rumänien
hyser.
De första tre dagarna botaniserar
vi alltså i Rimeteadalen där den gamla
borgruinen i Coltesti visar sig vara en fin
lokal. Vi ställer bilen nere i byn och går
en traktorväg upp mot borgen. Bland det
första som möter oss är en aspskimmerfjäril
Apatura ilia som suger närsalter i gruset.
Samma ärende har ett jättelikt kluster av
olika blåvingearter, de täcker en yta av 1×2
meter, det hela ser ut som en blå trasmatta!
Vi kan urskilja rödfläckig blåvinge

Ett kluster av fjärilar har samlats på den leriga grusvägen i Izvoarele för att äta mineraler. Makaonfjäril
Papilio machaon och segelfjärilar Iphiclides podalirius var förstås de mest iögonfallande.

Aricia agestis, ljungblåvinge Plebejus
argus, mindre blåvinge Cupido minimus
och ängsblåvinge Cyaniris semiargus i
blåvingemosaiken. En stund senare ropar
Ingemar att vi ska komma och titta. Han
har fått korn på en sotguldvinge Lycaena
tityrus – för min del en av resans absoluta
höjdpunkter.
Vi vandrar upp längs den blomsterrika
bergssidan och här möter oss schackbräde
Melanargia galathea, slåttergräsfjäril Maniola jurtina, prydlig pärlemorfjäril Boloria
euphrosyne och pärlgräsfjäril Coenonympha
arcania. Väl uppe vid ruinen fikar vi och
panoramat är slående. Ett öppet böljande
landskap med inslag av lövträdsdungar,
odlingar, nakna klippor, körvägar och
bäckraviner. Kyrktorn, betande getter
och en och annan herde med sina hundar

Resesällskapet: Ingemar Andersson, Mikael Skalstad,
Günther Dippe med hotellvärden Istvan (i vit tröja).

kompletterar bilden. Ett forntida Arkadien
kan inte ha varit skönare. Här på toppen
finner vi nya arter av fjällvingar som stor
vitbandad gräsfjäril Brintesia circe, segelfjäril Iphiclides podalirius, makaonfjäril
Papilio machaon, rödgul höfjäril Colias
croceus, sandgräsfjäril Hipparchia semele
och svingelgräsfjäril Lasiommata megera.

Fjärilslamp an tänds

På kvällarna tänder Ingemar sin medhavda
UV-lampa och två gånger varje natt är
han uppe och fotograferar de nattflygande
djuren. Vid frukost får Günther och jag
artrapporter av en påtagligt imponerad
Andersson. Mindre snabelsvärmare Deilephila porcellus, slånspinnare Cilix glaucata,
askgrå harfotsspinnare Dicallomera fascelina, kungslavspinnare Lithosia quadra,

Ljus blåvinge Polyommatus coridon.
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gulbandat ordensfly Catocala fulminea,
tistelgulvecklare Agapeta hamana, svartbältad strimmätare Horisme tersata, blodrött ljusmott Pyrausta sanguinalis, rödgult
ängsmott Ecpyrrhorrhoe rubiginalis och
munkbomal Monopis monachella är riktiga läckerbitar ur den rumänska nattens
pralinask.

Ängarna utforskas

Dag två utforskar vi ängarna ovanför vårt
boende där vi bland annat hittar en praktfull bastardsvärmare som visar sig vara
en Zygaena carniolica. I en grusskärning
finner vi den läckert isblå ljus blåvinge
Polyommatus coridon omgiven av mängder
av skogsvisslare Erynnis tages. Den stora
gräsfjärilen blåfläckad gräsfjäril Minois
dryas flyger också här. En nykläckt poppelsvärmare Laothoe populi vid pensionatets
utegrill fascinerar och förevigas nogsamt.
Det var gott om fågel i närheten av
pensionatet och ett huvudnummer var
sommargyllingens blockflöjtsackord nerifrån ravinbäcken vid våra frukostar på uteterassen. En förbiflygande balkanspett var
också en god morgonupplevelse. Inte att
förglömma pilgrimsfalkparet som huserade
i den 150 meter höga bergväggen på andra
sidan dalen. När vi satt och dinerade på
kvällarna kunde vi se deras profiler högt
däruppe i ett torrträd. Ibland kastade de
sig ut i dalen där de visade upp hela sitt
mästerskap i luftrummet.
Tredje dagen var det mulet och regn
men frampå eftermiddagen klarnade det
upp så vi kunde göra utflykter i närområdet. Ett besök på bykrogen i Rimetea
gav ett kulinariskt minne i form av soppa
på komage. Mina medresenärer slevade i
sig av tarmluddet medan jag avvaktade

Längs bergssidornas ängsmarker fanns gott
om schackbräden Melanargia galathea.

kraftfullt på min kant. Soppa, bröd och öl
var annars av yppersta kvalité i regionen.
För arton kronor fick man dagens soppa på
de flesta ställen. Nere i en källare i Rimetea
fanns en utställning om fotbollslegenden
Ferenc Puskás som ungersk tv ansvarade
för, ett av många exempel på ungrarnas
starka ställning i Transsylvanien där de
utgör tjugo procent av befolkningen.

Izv oare

Fjärde dagen förflyttade vi oss till ett nytt
boende tjugofem mil österut – till Izvoare,
tre mil nordost om Odorheiu Secuiesc. I
Sverige tar man sig cirka åtta mil på en
timme med bil, i Rumänien kommer man
fem mil på samma tid och det säger lite
om det rumänska vägnätets standard. En
annan orsak till att man skall skynda långsamt på den transsylvanska landsbygden
är alla hästforor som ständigt patrullerar
vägarna (rekordet för vår del var när vi
på en fyrfilig motorväg körde om en hästdragen vagn med två gubbar på flaket).
Avsaknaden av vägrenar för gående och
cyklande komplicerar bilden ytterligare.
Själva körkulturen fanns annars inget att
anmärka på.
Första kvällen på pensionat Tünderkert
i Izvoare blev minnesvärd. Vi hamnade
mitt i skördetiden och det var ett sällsamt
vackert ljus den aftonen:
Det är vindstilla och hötid i den rumänska bondbyn. Det finns en doft av solvarmt
gräs kring de många grå ängsladorna.
Solen har gjort ett dagsverke och ljuset
mjuknar. En nötkråka lättar från en hässjestör och kavar iväg bortöver den nyslagna ängen där hon landar på ett plockröse.
Jag möter en kvinna på byvägen. Hon
har varit i svampskogen och visar mig
korgens innehåll av kantarell och stensopp.
En fårflock pinglar förbi på väg hem till
fähus och vatten.
Tünderkert är ungerska och betyder
älvornas trädgård. Pensionatägaren Istvan
och hans familj var synnerligen gästfria
människor. Dagen efter ankomsten till
Izvoare gjorde vi en utflykt till bergstoppen Harghita 1801 m ö h. Här fanns
anläggningar för vinterturism och i synnerhet slalombackarna innehöll många
vackra fjärilar. Det var tre kilometer att
gå upp till toppen och här uppe mötte en
överraskning. Fullt med ungerska flaggor,
vimplar, totempålsliknande träskulpturer
och stenrösen. Hela berget var färgat i
rött, vitt och grönt. Det visade sig vara ett
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Storken var en vanlig syn vid byn Sinpaul
med kringliggande våtmarker.

omtyckt utflyktmål för områdets ungrare.
Man tar helt enkelt med sig hela tjocka
släkten dit upp, fikar, grillar och umgås.
I den friska vinden bland glada ungrare
flög ett par mindre igelkottspinnare Parasemia plantaginis tätt över krypgranarna.
När vi kom ner smakade sporthotellets
läckra lunchforell med tillhörande skarpsås
och iskalla öl på uteverandan finfint. Att
sedan utsikten var milsvid och bordssällskapet trevligt gjorde det hela till ett paket
att lägga i minnessäcken.

Hedlandskap v id Fortress hill

Dag fem åkte vi åtta mil söderut till
Fortress hill, ett böljande hedlandskap
som bland annat gav stor bandgräsfjäril
Hipparchia fagi, blåfläckad gräsfjäril och
gott om ljusgula höfjärilar Colias hyale.
Kornknarren slipade monotont på sin
lie någonstans ute i en trädesåker och vi
kryssade av törnskata och gulärla på den
ornitologiska avdelningen. Precis när vi
lämnade området kom en lysande orange
höfjäril virvlande över ängarna, det måste
ha varit en gulröd höfjäril Colias myrmidone. Läckert.
Eftermiddagen ägnades åt byn Sinpaul
strax söder om Fortress hill. Här verkar
centrum för Europas storkpopulation ligga.
Vi räknade till tjugonio storkbon i den lilla
byn som var cirka två kilometer på längden
och några hundra meter bred. Tjugonio!
Det var två till fyra halvvuxna ungar i
merparten av redena. Närheten till ett
antal fiskdammar med tillhörande våtmar-

ker precis utanför stadsgränsen är säkert
en delförklaring till storkansamlingen.
Eftermiddagsvandringen på sluttningen
ovanför dammarna där ljusgula höfjärilar
och schackbräden hade flyguppvisning var
andligt vinterfoder av bästa kvalité.

Nya nattfjärilskry ss

Under kvällarna lät Ingemar UV-lampan
arbeta för högtryck på Tünderkerts svalgång och han rapporterade in arter i en
jämn och riklig ström. Större snigelspinnare
Apoda limacodes, citrongul igelkottspinnare Rhyparia purpurata, plommonmätare
Angerona prunaria, stinksyskemott Anania
stachydalis, sidengult ängsmott Paratalanta
hyalinalis, plommonspinnare Odonestis
pruni, bitterfibbleblomvecklare Cochylis
hybridella, prydlig lövmätare Scopula ornata
och körsbärspalpmal Anarsia innoxiella är
några av de djur som är ovanliga hemma.
Vi fann också nattfjärilar som saknas
i Sverige såsom Setina flavicans, Spaelotis
senna, Heliomata glarearia, Mecyna trinalis, Chlorissa cloraria, Idaea rusticata och
Ascotis selenaria.

Ängsmarker i föralp int landskap

I pensionatets omgivningar hittade vi
enkelbandad seglare Neptis rivularis, silver
streckad pärlemorfjäril Argynnis paphia,
skogspärlemorfjäril Argynnis adippe, amiral
Vanessa atalanta och kartfjäril Araschnia
levana som objekt vid våra fotosessioner.
Avslutningsdagen i Izvoare åkte vi upp
till Libanpasset. Här finns ett föralpint landskap med stora arealer av blandad ängsmark.
En sälgskimmerfjäril Apatura iris som fattade tycke för gummitätningen runt bilrutan
hörde till de mer fotograferade fjärilarna här
uppe. En färgrikt tecknad fläckig glansspinnare Callimorpha dominula förgyllde också
dagen. Blåfläckad snabbvinge Satyrium
spini, kattunvisslare Pyrgus alveus, tistelfjäril
Vanessa cardui, violett pärlemorfjäril Boloria
dia och mängder av sexfläckiga bastardsvärmare Zygaena filipendulae hörde till övriga
bekantskaper uppe i passet.
Frampå eftermiddagen styrde vi tillbaka
mot vårt pensionat i Valisoara för ytterligare tre övernattningar i Rimeteadalen. Vi
anlände sent och passerade åter lövtunneln
med den vattenfyllda framfartsvägen. När
vi svängde upp på gårdsplanen rullade en
benvit fullmåne upp över falkarnas berg.
Granne med bäckvägen bor en klurig
gubbe och en trevlig gumma. När gubben
skrattar påminner ansiktsrynkorna om en

Höfjärilar Colias har flyguppvisning på ängen – ett andligt vinterfoder av bästa kvalité.

reliefkarta över Karpaterna. Jag har varit
framme och frågat om möjlighet till fjärils
fotografering i deras fruktgård. Använt det
enda rumänska ord jag lärt in, ”fluture”,
fjäril. Efter diverse teckenspråk förstår
jag att det skall gå bra. Mannen visar sitt
uthus där en vedeldad hemkokare ryker
och puttrar. De undrar om vi behöver
några förnödenheter som grönsaker, mjöl,
ägg eller plommonbrännvin.
Vi köper ägg och sprit av det gamla
paret. Tio ägg för lika många kronor. En
liter slibovita i en grön plastflaska för fem
euro. ”Renad två gånger och hållande
54 procent alkohol”, förklarar gubben.
Kvalitetssäkringen vid överlämnandet
av drycken är magnifik. Han skruvar av
korken, tar en hutt, återförseglar flaskan
och gör tummen upp.

Fläckig nätfjäril Melitaea didyma.
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Valisoara-rav inen

Under kommande tre dagar gjorde vi återbesök uppe vid borgruinen i Coltesti som
är en riktig pärla för hugade resenärer. Vi
såg ytterligare blåvingearter som meleagers
blåvinge Meleageria daphnis och esparsettblåvinge Polyommatus thersites längs körvägen från byn. På vägen upp hittade vi
också en mycket ovanlig bastardsvärmare,
Zygaena ephialtes, en riktig färgbomb!
Vi examinerade Valisoararavinens övre
lopp och här hittade Ingemar en pulshöjare i form av kronärtsblåvinge Plebejus
argyrognomon. Ett nykläckt exemplar av
storfläckig pärlemorfjäril Issoria lathonia
på en kaprifol gifte sig med kameran under
den azurblå sommarskyn.
Günther och jag gjorde en gryningstur
där vi från kyrkogårdskullen i Coltesti såg

Mötet med spegelsmygare Heteropterus
morpheus var en av resans höjdpunkter.

dimmorna lätta som sjörök på sydkinesiska sjön.
Morgonens behållning blev tre sommargyllingar
som ägnade sig åt luftakrobatik med dalens gröna
och himlens blå som fond.
En riktigt fin biotop var omgivningarna kring
byn Izvoarele. Längs traktorvägen och bäckdråget
väster om husen fanns ett antal olika nätfjärilar
och vi kunde examinera fläckig nätfjäril Melitaea
didyma och klintnätfjäril M. phoebe. Snygga nätfjärilar båda två med väl avvägda pastellfärger på
vingarnas baksidor. Längre upp på bergskanten
flög enkelbandad seglare, en möjlig dubbelbandad seglare Neptis sappho, skogsgräsfjäril Erebia
ligea, kvickgräsfjäril Pararge aegeria och en liten
samling av gullvivefjärilar Hamearis lucina. Här
uppe kom vi i slang (teckenspråk) med en getherde
som varnande pekade mot bergen och sa: ”Ursus,
ursus!” Det fanns alltså björn på trakten. Såvida
han inte hade en kyl full med öl uppe i en skogshydda. Saken var nämligen den att det lokala
ölmärket heter just ”ursus”.

Mötet med sp egelsmygaren

Inne i Izvoarele kom bäcken ner från berget
och rann på sina ställen ut på grusvägen. Här
samlades olika sorters vitvingar, makaonfjäril,
segelfjäril, skogsvisslare, ängssmygare Ochlodes
sylvanus, mindre guldvinge Lycaena phlaeas och
kattunvisslare Pyrgus alveus. Det skådespelet var
något alldeles extra i mitt tycke.
Här fanns också en fjäril som ligger mig
särskilt varmt om hjärtat: I Sverige är det ett
fabeldjur. Sedd en enda gång 1951 i sydvästskånska Gislöv. En lustig skuttande flykt på en dryg
meters höjd. En undersida som påminner om
en gustaviansk medaljongtapet. Spegelsmygare
Heteropterus morpheus.
I grekisk mytologi var Morpheus sömnens och
drömmarnas gudom. Sambandet var som tapp
i tunna då jag ända sedan mitten av 1960-talet
drömt om att få se en spegelsmygare och i detta
nu hade Ingemar och jag flera stycken framför
oss. Bäcken från bergen bräddar över på några
ställen längs byvägen i Izvoarele. Blandas upp
med grus, halm och djurspillning. Det blir en
oemotståndlig proteinshake för allehanda insekter där bin, getingar, flugor och fjärilar trängs
kring oaserna av närsalter. Och som skrivet,
spegelsmygare! I femtio års tid har jag funderat
på hur ett möte skulle kännas. Nu vet jag att
de där virvelsnabba fjärilarna på en byväg i
Transsylvanien blev till ett av mina allra finaste
fjärilsmöten.
Sammantaget var vår Rumänienresa synnerligen givande. Jag kan verkligen rekommendera
ett besök i Transsylvanien för dig som är intresserad av fauna, flora och inte minst områdets
alla trevliga yrfän.

Krönikan

I

Möten med finska
gulbukar

mitt belamrade arbetsrum står en liten trähylla jag en gång gjort
i slöjden. Den rymmer en serie mörkgröna volymer med inbundna
särtryck av uppsatser om vattenbaggar. En veritabel guldgruva
för likasinnade, som minner mig om den predigitala eran. Det
fanns en tid när jag visste exakt i vilken volym jag skulle hitta
en viss uppsats. De inledande banden har index skrivna på en gammal
Halda med taskigt färgband, men längre fram har dessa sidor kommit
ut ur en skrivare och även samlats i ett centralt index. Jag sökte inför
skrivandet av denna krönika en uppsats från 1982 och fick då glutta
i flera av de oindexerade banden innan jag stötte på den. Fick först
blåsa bort lite damm inför bläddrandet i boken, då nyttjandet inte
längre är så frekvent.
Kan ännu minnas känslan av misstro när jag först läste Larry
Huldéns beskrivning av den nya dykaren Rhantus fennicus, av vilken
han håvat ett par nära ryska gränsen, i sjön Elimysjärvi. Riktiga
tassemarker och tillhåll för finska skogsrenar. Misstron förstärktes
av en för släktet ovanlig egenskap, av Huldén tolkad som systematisk
isolering, men som ledde mina tankar in i mer teratologiska banor.
Fostrad av fältisarna i bonkaland norr om deltat bangade inte
umekusologen Roger Mugerwa Pettersson för en tripp till ryska
gränsen i sin Saab V4 Klasse, trots glapp i tändlåset. Klasse tog med
bravur de finska sandvägarna, mestadels belagda med grovsingel.
Ödemarkssjön bjöd på mängder av Rhantus, men trots två dagars
intensivt håvande inte en enda fennicus. Hemvägen lärde oss att
styra igång Klasse i horder av berusade midsommarfirare i Kalajoki,
liksom inne i färjans buk.
Rätt snart efter hemkomsten guidade jag en student med intresse
för skinnbaggar längs Rockbäcken nära Lapplandsgränsen. Han höll
upp en bagge i sin kökssil. ”Ta den du Nilsson”, sa han, varvid jag
skämtsamt replikerade: ”Men, det är ju Rhantus fennicus”. Det var
just vad det var!
Tillbringade sedan mycket tid i detta komplexa bäckkärr med
massor av brun dy, typ kaffesump och ett knotthål av Guds like. Det
dröjde fram emot hösten innan exemplar nummer två kunde säkras,
och resten är historia. Paret från Elimysjärvi hörde nog mer till ån
än till sjön och Larry måste ha fångat dem vid utloppet. Även det
andra svenska fyndet, inne i Lappland, bekräftar artens förkärlek
för våtmarkernas saktflytande vattendrag.
Misstänker att Roger är upphovsman till det fatala svenska namnet
finsk gulbuk (jämför med finskans suomenrantusukeltaja, finsk randdykare). Av släktets åtta svenska arter är endast en gul under, medan
övriga, inklusive den finska, är mörkbruna eller svarta. Då arten
tycks mest spridd i Ryssland, kanske rysk brunbuk vore att föredra.
Johannes Bergsten håvade in den i ett surdråg på stäpperna vid Don,
medan jag befann mig i koma efter att ha botat influensa med rysk
huskur, en burk krossad peppar i ett glas vodka. Den fungerade!
Anders N ilsson
Redaktör för Skörvnöpparn (Norrlands Entomologiska förenings medlemsskrift)
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Fotografen

Eva Hall
Namn: Eva Hall
Bor: vid Hornsjön på norra Öland.
Fotograferat sedan: 10-årsåldern.
Favoritmotiv: natur, fåglar, insekter,
actionbilder på mina hundar.
Favoritlokal: Min trädgård.
Utrustning: Nikon D7100, Tamron
16–300 mm, Sigma 105 mm macro.

1

”Min kamera finns alltid med
mig, var jag än är. Fotografering
har blivit en stor del av mitt liv.
Eftersom jag helst fotograferar
natur, och allt vad som finns i
naturen, så bor jag bra till vid
Hornsjön på norra Öland. Att
jag fotat mycket insekter senaste
åren beror delvis på min bror
Patrik, som gjort att jag fått upp
ögonen för hur vackra de flesta
insekter är då man tittar nära.
Trollsländor och fjärilar t ex är
fantastiska konstverk. Jag är
ingen kryssare av vare sig fåglar
eller insekter, men njuter av att
se och fotografera dem. Mina
bilder lägger jag ut i olika grupper på Facebook, och i min blogg
www.kohagslyckanskennel.se.”

Fotoförteckning
Samtliga bilder är tagna i min trädgård.
1. De silverstreckade pärlemorfjärilarna
Argynnis paphia uppträder verkligen i mängder
i trädgården. De verkar gilla nästan alla
blommor.
20170802. 1/800 s, f7.1, ISO250.
2. Senaste åren har större dagsvärmare
Macroglossum stellatarum dykt upp i
trädgården i slutet av sommaren, då min vita
flox blommar.
20170822. 1/1250 s, f6.3, ISO250.
3. Mindre ekbock Cerambyx scopolii brukar
hålla till i klematis och rosor i trädgården.
20150606. 1/200 s, f16, ISO250.

2

Yrfän 1 · 2018

32

Fotografen

4. Guldbaggar (Cetoniidae) är det otroligt gott
om i min trädgård. Särskilt gillar de detta
ryska martorn.
20170803. 1/500 s, f5.6, ISO320.

3
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Recensionen

Det rika livet kring tallen

M

ånga har väntat på den fjärde
i Sverige 757 år gammal (2004). Tanken
boken i Ehnströms och Hol- svindlar! Runt 1247 då tallfröet grodde gör
mers trädserie. Tidigare har Knut Långes son Holmger Knutsson uppror
vi fått läsa om sälg, asp och mot Erik den läspe och halte i vad som
björk och deras plats i en fasci- kallas Första folkungaupproret. Rekordet
nerande och för många outforskad ekologi.
kan annars innehas av en finsk tall som
Centrum för biologisk mångfald vid SLU, föll 1880 i Pyhäjoki och som ska ha haft
Naturskyddsföreningen och Världsnatur- 1029 årsringar.
fonden har gemensamt skapat förutsättTallen har genom historien haft en otroningar för bokserien.
ligt viktig roll för svenskarna som virke och
Nu är det tallens tur, och som tidi- brännved. Även för svensk industri var den
gare står Bengt Ehnström för
otroligt viktig, med tjära och
TEXT : Thomas Harry
texten och Martin Holmer för
beck som stora exportprodukillustrationerna. Bengt är en av
ter vilka hjälpte till att bygga
Nordens främsta entomologer med djupa
Sveriges välstånd. Furu är genom sin kådkunskaper om skogens ekologi, bl a för- halt mycket varaktigt, vilket särskilt gäller
värvade genom decennier av resor genom tallens kärnved.
Sverige, som anställd på Skogshögskolan
Men åter till de insekter som är knutna
och senare SLU. Martin är en av våra
till tallen på olika sätt. Vi får, liksom i
bästa naturillustratörer med bl a bidrag de föregående böckerna i serien, följa hur
till Nationalnyckeln på meritlistan. Det
trädet lockar olika insekter från ung saftig
är ett stort arbete, som tar ca 1,5 år, att planta till dess död och upplösning. Fast
illustrera en bok som tallboken.
död är nog inte rätt ord: Bengt beskriver
Tallen är ett träd med karaktär, som
det bättre som ”gammal död tallved lever
ofta lockar fram trevliga minnen. Många
i hundratals år”. Det är annars ett känhar suttit i solskenet på en torr bergknalle netecken för hela bokserien - alla fyndiga
med tallar som sällskap och tittat på utsik- och närmast poetiska beskrivningar som
ten. Fikat smakar gott och livet är skönt. vittnar om äkta kärlek till träden och deras
En tall kan bli väldigt gammal och de ekologi. Denna boks titel är inget undantag.
knotiga gamla träden på berget kan ha
Det är en viktig lärdom att trädens
njutit av utsikten i hundratals år. Enligt
plats i ekologin inte är densamma, utan
uppgift var den äldsta tallen som påträffats
skiftar så under deras levnadslopp. Det
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Tall – en tallrik biologisk mångfald.
Bengt Ehnström & Martin Holmer.
Centrum för biologisk mångfald. 2017.

är därför en variationsrik skog blir så
mycket rikare. Varje ”ålder” hos tallen är
ju spännande men när jag kommer fram
till kapitlet om den nydöda tallen får jag
personligen en känsla av exklusivitet när
jag läser om närmast mytomspunna djur
som reliktbock Nothorhina muricata, jättepraktbagge Chalcophora mariana och
smedbock Ergates faber. När man ögnar
igenom bokens register slås man också av
den stora mängden arter som behandlas.
Registret är annars föredömligt uppställt
så att man t ex lätt kan slå på både svenska
och vetenskapliga namn.
Förutom registret finns också en litteratur- och referenslista i god vetenskaplig
ordning. Enligt samma upplägg som i de
tidigare böckerna avslutas boken med ett
viktigt kapitel om naturvård inklusive ett
antal ”talltips”. Bokserien riktar sig inte
bara till insektsintresserade utan också
till annat ”skogsfolk”.
Sammanfattningsvis: När Bengt Ehnström och Martin Holmer samarbetar blir
det bra! Och vi kan enligt uppgift även
förvänta oss en bok om gran så småningom!

Föreningssidan

Entomologiska sällskapet i Lund
Entomologiska Sällskapet i Lund (ESIL) bildades år 1903 och är, näst efter
Entomologiska Föreningen i Stockholm, landet äldsta, ännu aktiva entomologiska förening. Bildandet föregicks egentligen av en liten sammanslutning av entomologer som vid förra sekelskiftet bodde och träffades i
Kristianstadtrakten. Denna leddes av regementsläkaren Ivar Ammitzböl,
och han kom också att ingå i sällskapets första styrelse, nu knuten till
akademien i Lund. I knappt ett hundra år huserade föreningen i Zoologiska
Institutionens lokaler på Helgonavägen 3, innan den år 2011 flyttade över
till Ekologi-/Biologihuset i samband med institutionens nedläggning.
Under hela sin tid har Entomologiska sällskapet uppvisat en lyckosam
blandning av yrkesverksamma entomologer och forskare, och skickliga
amatörer och insektsintresserade. Styrelsens sammansättning och arbete
har ständigt reflekterat denna dynamiska balans, och det har alltid funnits
en strävan att förena de två världarna. Sålunda engagerade sig många
yrkesverksamma entomologer vid Lunds universitet redan från början i
Sällskapets angelägenheter, varibland namn som Wahlgren, Kemner, Ander,
Brinck, Lindroth och Larsén märks. Det stod dock redan tidigt klart att
resultatet av Sällskapets kanske tyngsta uppgift – kartläggandet av den
skånska insektsfaunan – skulle stå och falla med amatörentomologerna.
Utan deras uppoffrande och dedicerade arbete skulle vi idag bara ha fragmentariska kunskaper om landskapets fauna. Och utan de hundratals
donationer av privatsamlingar innehållande miljontals insekter som ägt
rum genom åren skulle vetenskapligt referensmaterial till stor del saknas
i universitetets entomologiska museisamlingar. Det är onekligen ironiskt
att statliga institutioners ganska ensidigt njugga inställning till amatörernas insatser ständigt bemötts med stor och alls icke självklar generositet
från dessa.
Idag fortsätter sällskapet på den inslagna vägen, och ambitionen är
fortfarande hög: att mötas över gränserna och presentera, diskutera och
glädjas åt nyheter, fynd och forskning om insekter. Vi tycker fortfarande
det personliga mötet är viktigt och bjuder därför in till månatliga föredrag
och möten under terminerna, kryddat med en heldagsexkursion på nationaldagen. ”Insekternas Dag” firas i augusti med valfria aktiviteter medan
”Insektscirkeln” för tillfället bidar sin tid. Föreningen är remissinstans i
naturvårdsfrågor och upprätthåller kontakter med stat och kommun. Den
är även delarrangör av den populära och återkommande Mångfaldskonferensen – mötesplats och nyhetsforum för alla Skånes naturvårdsintres-

serade. Sällskapets läsvärda tidskrift FaZett publicerar originalartiklar om
insekter och leddjur, gärna med skånsk anknytning. En innehållsförteckning
över samtliga 30 årgångar finns för övrigt upplagd på hemsidan. Stipendier för entomologiska undersökningar finns att söka, och inför nästa år
planeras möten om dagfjärilsövervakning, brokparasitsteklar, nyckelpigor
och Linnés förhållande till insekter. Vi välkomnar alla med intresse för
insekter som medlemmar och ser fram emot många spännande möten i
framtiden. Väl mött i Lund!
Mikael Sörensson

Sveriges entomologiska föreningar
Norrlands Entomologiska förening www.norrent.se

Västsvenska Entomologklubben www.entomologklubben.se

Jämtland & Härjedalens entomologiska förening se Facebooksida

Entomologiska föreningen i Östergötland www.ostgotaentomologerna.se

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

Gotlands Entomologiska förening www.korkmacken.se

Gästriklands Entomologiska förening www.inectifera.se

Föreningen Sydostentomologerna www.fsoe.se

Närkes insektsförening narkesinsektsklubb.wixsite.com/start

Entomologiska sällskapet i Lund www.esil.se

Entomologiska föreningen i Uppland www.insekteriuppland.se

Trollsländeföreningen www.trollslandeforeningen.se

Entomologiska föreningen i Stockholm www.ento.se

Sveriges Entomologiska förening www.sef.nu

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

