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Material till Yrfän

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

Sveriges Entomologiska förening

N jutningen av
surret i en blomma

B

isurr, ja det är något särskilt med ljudet från surrande bin. Speciellt
på våren när man är svältfödd på insektsljud. Jag har två stora
körsbärsträd hemma i min trädgård. De står i skrivande stund i full
blom. Igår kväll gick jag ut tillsammans med dottern för att slänga lite
hönsgödsel på våra bärbuskar och då stannade vi båda två upp när
vi närmade oss det ena trädet. Vilket surrande! Det var så högt och intensivt
att vi båda riktade våra blickar upp och då såg vi hur det rörde sig överallt
kring de vita blommorna. Det var flugor, honungsbin, vildbin och humlor
som jobbade för fullt med att äta och samla. Vi stod länge och förundrades,
pekade och pratade kring de olika arternas beteende och utseende. Jag berättade att utan dem så skulle vi inte få några körsbär och inte heller några bär
på buskarna som vi just skulle till att gödsla. Som entomolog kände jag en
extra stolthet över detta.
Att insekter är så betydelsefulla för oss och inte bara irriterande sommarplågor som de oftast lyfts fram i media. Att allt fler har förstått att de är
viktiga syns dock i samhällsdebatten. Begreppet ekosystemtjänster förekommer
i läroböcker och hörs i debatter. Ytterligare ett exempel är att en majoritet av
EU:s medlemsländer, den 27 april, röstade för EU-kommissionens förslag om
ett utökat förbud mot växtskyddsmedel innehållandes vissa neonikotinoider.
Och ja, Sverige var ett av länderna som röstade för! Kommissionens förslag
kom efter att EFSA (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) gjort
en utvärdering av dessa ämnen som visat att de har skadliga effekter på pollinerande insekter. Man har bl a hittat bevis för att de bryts ner långsamt i
naturen och påverkar vattenlevande organismer i hög grad. En svensk studie som
publicerades i Nature 2015 visade också på att vildbin inte lyckas reproducera
sig alls i närheten av fält behandlade med de här ämnena. 2013 kom det första
delförbudet men nu utökas alltså detta förbud till att gälla fler medel och en mer
begränsad användning av dem. Hurra, säger jag! Jag gissar att ni håller med!
Så idag gick jag åter ut till trädet och bara njöt. Passa på ni med, att njuta
av ljudet från våra underbart flitigt arbetande insekter.
Linda Strand
ordförande i 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.

Framsidan: Trumgräshoppa
Psop hus stridulus i flykten.
”Jag är faunaväktare för trumgräshoppa på Fullerö backar 10 km norr
om Uppsala. Det är en av de nordligaste lokalerna för arten och vissa
år är den mycket talrik. När jag går mot solen far de små ’eldslågorna’
åt alla håll och jag räknar dem. Det var vid ett sådant tillfälle som jag
höll kameran med seriebildstagning precis vid marken och efter några
vändor lyckades fotografera den här hanen precis när den lyfter från
marken och med sitt svirrande läte drar iväg över torrbacken.”

www.sef.nu

Foto: Mats Wilhelm
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ör varje nummer av Yrfän lär jag mig något
nytt. Det är en fantastisk känsla att vara
med och skapa denna tidskrift och fundera
på innehållet och vad man vill läsa mer om.
I det här numret är det mycket gräshoppor
och andra hopprätvingar, men också en artikel om
de mycket märkliga vridvingarna. Visst har jag sett
vårtbitare och gräshoppor, men jag vet egentligen
inte så mycket om dem. Vridvingar har jag inte alls
lagt märke till. Så båda dessa insektsgrupper är helt
nya för mig. Samtidigt är det roligt att få bygga på
kunskapen om vanligare arter som mörk jordhumla
eller diverse dagfjärilar.

Jag tänker att vi kunde bli fler som är med och
skapar Yrfän och dess innehåll. Vad vill du läsa om?
Har du frågor som du vill få svar på? Ge gärna redaktionen idéer och tips om artikeluppslag. Eller skriv en
artikel själv – att göra efterforskningar på egen hand
och beskriva sin favoritlokal eller berätta om en resa
man gjort, kan bli fina artiklar.
En fråga som jag försöker få svar på är: fjärilen
grönsnabbvinge lever ju bl a på blåbär och där jag ser
den, flyger den ofta i hundratal – hjälper den också
till med pollineringen av blåbär i skogen? Det är en
idé – men jag får nog ta kontakt med en expert för
att få hjälp. Kanske kan det bli en artikel i Yrfän …

Magnus Bjelkefelt
redaktör
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En dag i Perus regnskogar

Några meter längre bort
Henrik Larsson
Fälthandbok om nyckelpigor
Sörmlandsentomologerna

Intressanta småkrypsfynd

I november sållade Ivan Kryus lövförnan under
några ekar i Björnö naturreservat. Hemma i
värmen låg det sållade materialet i en stor
grund vit låda med transparent lock. På grund
av värmen blir krypen aktiva och synliga. Efter
ett tag fanns två till synes orörliga 3 mm långa
kryp på lockets undersida. De visade sig vara
Kyklioacalles navieresi, en rödlistad vivelart som
inte tidigare rapporterats från Småland. Ostört
rörde de på sig mycket sakta men när de blev
störda böjde de ner snytena under kroppen
och var helt stilla. Efter fotografering togs de
tillbaka till fyndplatsen.

Aculep eira cerop egia

Niclas Wahlgren har som vana att kolla diverse
blad efter minor och galler. Den 28 november fann han en gångmina från almkronmal
Bucculatrix albedinella, vilket är en ny art för
Blekinge. Minst fem blad hade minor men då
minorna inte verkade ha några puppor i sig
så plockades de inte in för kläckning. Minorna
är dock konfirmerade av Bert Gustafsson på
Naturhistoriska riksmuseet. Fyndplatsen var
en välklippt almhäck vid en busshållplats i
närheten av Vägga gymnasieskola i Karlshamn.

Foto: Tommy Lindberg.

Eklövspindel

Almkronmal
Bucculatrix albedinella
Foto: Niclas Wahlgren.

Viveln
Kyklioacalles nav ieresi

NY FÖR BLEKINGE

NY FÖR BLEKINGE

NT

Foto: Ivan Kruys.

NY FÖR SM ÅLA ND

Den 15 oktober 2017 väntade Tommy Lindberg
på att dottern skulle hämtas från kalas på ett
lekland. Utanför leklandets lokaler, som ligger
i ett hamnområde, finns ett område med både
lite ruderat karaktär och lite strandäng. Där
stod några fröståndare, troligen gråbo, som
håven fick gå igenom. Utöver skinnbaggar och
skalbaggar så kröp det i håven en spindel som
han inte kände igen. Lite efterforskningar gav
att det var en eklövsspindel Aculepeira ceropegia
och nytt landskapsfynd för Blekinge. De flesta
fynd i Sverige är från mossar, men Tommys
fyndplats stämmer mer med habitat som arten
hittas i i Mellaneuropa.

NY FÖR ÖSTERGÖTLAND

Gruslöpare

Hålmattvävare

NY FÖR ÖSTERGÖTLAND

Jallabärfis

Lionychus quadrillum
Foto: Malin Larsson.

Pallidup hantes p allidus

Foto: Raul Vicente.

m fl

J alla dumosa
Foto: Malin Larsson.

NYA FÖR DALSLAND

Efter det att Malin Larsson hittat gruslöpare Lionychus quadrillum på motorcrossbanan i Norrköping (se fynd till vänster), hittade hon också
jallabärfis Jalla dumosa som även den var nytfynd
för Östergötland.
Helgen den 13–15 april 2018 hittade Raul Vicente
16 nya spindelarter för Dalsland: Bl a hålmattvävare Palliduphantes pallidus, nosdvärgspindel
Nusoncus nasutus, hakdvärgspindel Asthenargus
paganus, sandgropspindel Trichopterna cito, ljusterspindel Acalypha mangora och skogsbalalajkaspindel Episinus angulatus nämnas. Spindlarna
hittades under en exkursion där fokus egentligen
låg på lavar och mossor.

Under ett misslyckat eftersök av bibagge Apalus
bimaculatus på en motorcrossbana i Östergötland samlade Malin Larsson in en liten snabb
skalbagge från sanden. När hon lade upp foton
på den i gruppen Skalbaggarnas liv (Coleoptera)
på Facebook så bekräftades arten till gruslöpare
Lionychus quadrillum vilket är det första fyndet
för Östergötland.

Yrfän 2 · 2018
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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
Påfågelöga Aglais io. Foto: Magnus Bjelkefelt.

Storskalig inventering av svenska
insektsfaunan börjar i höst
Foto: John Hallmén.

I höst startar en studie
för att utreda artrikedomen i landet och
få bättre förståelse
för insekters roller i
naturen. Vilka är nedbrytare, parasitoider,
växtätare? Hur påverkar den ena artens
närvaro de andra?
Projektet kommer
att samla in insekter
som sedan ska identifieras av forskare på
Naturhistoriska riksmuseet med de senaste DNA-teknikerna. Parallellt ska ytterligare prover tas för att få inblick i insekternas biologi
och interaktioner med andra organismer. Vill du hjälpa till att sköta
en av de 200 insektsfällorna som behövs i projektet? Anmäl dig till
allainsekter@nrm.se eller läs mer på www.nrm.se/allainsekter.
Scarlett Szpryngiel

Fjärilars vingmönster studeras
Fjärilar visar ofta påfallande olika färgmönster på ovan- och under
sidan av sina vingar, såsom i exemplet på bilden. Forskare vid National
University of Singapore har identifierat gentranskriptionsfaktorerna
som är involverade i att utveckla dessa olika mönster. Mönstren på
ovan- och undersidan är vanligtvis olika eftersom de har utvecklats
till att ha olika funktioner. Undersidan (när vingarna är ihopfällda) används ofta för kamouflage medan ovansidan (när vingarna är öppna)
används för sexuell signalering. Flera studier har gjorts för att undersöka utvecklingen av ögonfläckar på fjärilars vingundersidor och
man vet att dessa utvecklades för ca 90 miljoner år sedan. Fläckar på
ovansidan tycks vara nyare och uppkom för ca 40 miljoner år sedan.
Linda Strand

Två nya stickmyggor funna
Två nya stickmyggarter för landet hittades under 2017. Den första var
gulbandad vårmygga Culiseta subochrea (bilden) som fastnade i en fälla
i Falsterbo i augusti. Gulbandad vårmygga ser ut som en större vårmygga C. annulata men har ljusare grundfärg och övervägande ljusgul
bakkropp och föredrar vattensamlingar med bräckt vatten. Den andra
arten påträffades i en källare i Bohuslän i slutet av november där totalt
99 individer av lyrtecknad vårmygga C. glaphyroptera övervintrade. I
Europa påträffas arten i bergstrakter och föredrar klippiga, skuggiga
dammar med nedfallna löv på bottnen. Arten är mycket lik fläckvårmyggan C. bergrothi, men skiljer sig bl a genom att ha helmörka palper
och otecknade vingar. Det här var ett mycket oväntat fynd eftersom
det inte är en art som sprider sig i Europa. Troligen har den funnits i
Sverige länge och bara undgått upptäckt. Det visar också hur mycket
spännande det finns att upptäcka där ute!
Anders Lindström

Gråbandad getingbock X. rusticus. Foto: Pål Axel Olsson.

Skalbaggar hotade i Europa

Yrfän 2 · 2018

Foto: Anders Linsdtröm.

IUCN konstaterar att nästan en femtedel av de vedlevande skalbaggarna i Europa minskar och riskerar att utrotas på grund av en minskning av gamla träd. Statusen hos 700 arter vedlevande skalbaggar har
undersökts i arbetet med en ny rödlista. Omkring 80 experter från
hela Europa har deltagit i utvärderingen, men samtidigt saknas data
för många arter. Den mosaik av hagar och skogar som vedlevande
skalbaggar behöver håller på att försvinna, säger Luc Bas som är chef
på IUCN:s europakontor. Även urbanisering, turism och ökad frekvens
av skogsbränder i medelhavsregionen ses som hot mot skalbaggarna.
Trots detta ses vissa framsteg eftersom många länder nu erkänner
betydelsen av död ved i skogen.
Pål Axel Olsson
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Notiser

Porträttet
Med osviklig entusiasm forskar Lina Herbertsson kring frågor som rör vår och
andra organismers överlevnad här på planeten. Hur kan vi människor i praktiken
värna biologisk mångfald samtidigt som jordbruket måste producera mer mat?
Genom att studera pollinerande insekter har Lina funnit svar på några frågor.

D

Lina Herbertsson

et tar inte många sekunder efter
det att jag klivit innanför dörren
i Lina Herbertssons hus i Höör,
förrän hon exalterat börjar prata
om bin. En hemsida har tydligen
lagt fram information om att bina håller
på att dö ut i Stockholms skärgård …
TEXT: Magnus

Bjelkefelt

– Och då undrar jag förstås: Var har de
fått den informationen ifrån? Och om det
var så borde väl jag känna till det? Eller
är det något jag missat?, skrattar Lina lite
och slår ut med armarna.
Lina är forskare vid Lunds universitet
och har biologisk mångfald och ekosystemtjänster som sina huvudgrenar. Så om
nu bin håller på att dö ut, då borde hon
verkligen veta det. Men efter en stund
kommer det fram att det dragits lite väl
stora växlar på att tre av sex tambisamhällen på Mälaröarna dött under vintern …
Tråkigt förstås, men inte alls alarmerande.
– Jag har ägnat hela min arbetsdag så
här långt till att prata med olika människor, vilket jag tycker är kul, säger Lina.
Många biodlare ringer till Lina för att
prata om tambinas pollinering och vikten
av detta. Och de flesta är nyfikna och vill
verkligen göra något bra, menar hon:
– Men jag vill ändå förklara att tambin
inte alltid är så bra för den biologiska
mångfalden som man tror. Vi har ju gjort
studier där vi sett att de kan konkurrera
ut vilda bin, framför allt där nektarresurserna är små.

Mångfald i jordbruks- & betesmark

När Lina blev färdig med sin biologiutbildning gick det plötsligt upp för henne att

Lina Herbertsson är i grunden växtekolog, och har alltid luppen
med när hon är ute i fält. Foto: Jimmy Hertzman.

det var något mer hon ville.
– Jag insåg att … jag vill ju rädda världen! Så efter en ambitiös mind-map med
idéer slutade det hela i att jag måste bli
forskare, och jag måste jobba med ekosystemtjänster i jordbruket.
Som utbildad växtekolog, och med en
insikt om att jordbruket är av yttersta
vikt för vår överlevnad, funderade Lina
vidare på det som hon benämner som en
ödesfråga: betesmarkernas överlevnad.
– Hag- och betesmarker är jätteviktiga.
Hälften av alla hotade arter är ju i någon
form knutna till det gamla jordbrukslandskapet, som ju håller på att försvinna helt.

Yrfän 2 · 2018

6

Porträttet

Frågorna om pollinering i jordbrukslandskapet får Lina att explodera av kunskap och iver att berätta. Hon förhåller
sig till två relativt olika mål som Sverige
åtagit sig genom FN: att både bevara den
biologiska mångfalden och att öka matproduktionen.
– Sverige har erkänt att biologisk mångfald har ett egenvärde och ska bevaras.
Samtidigt ställs också krav på att jordbruket ska producera mer mat på samma
yta. Hur dessa båda mål ska bli verklighet
är ju en jätteutmaning.
I FN:s något motstridiga strävan tror
Lina att vi måste använda oss av vilda

organismer som kan göra oss tjänster, t ex
med pollinering eller skadedjursbekämpning. Och att veta vilka metoder som
lämpar sig för vilka landskap; på vissa
platser kanske den bästa metoden är att
sköta om en betesmark.
– Jag tror vi kommer behöva hjälp av
naturen och maximera de vilda pollinerarnas bidrag till skördarna. Och pratar
man om bevarande av arter finns det ingen
”quick fix”, utan lösningen är att bevara en
mångfald. Jag tror att lösningen är många
lösningar – en mångfald helt enkelt.
– Sedan tycker jag nog – men jag är
inte filosof, jag är ju en praktiskt lagd
miljövetare och ekolog – att vi inte har
någon rätt att utrota andra arter. Känslan
är att det inte är så schysst.
Men hur det nu går med målen om
bevarande av den biologiska mångfalden
i Sverige är lite mer oklart. En hel del
projekt görs givetvis och även om man
har kunnat se att minskningen av den
biologiska mångfalden avtagit något är
det likväl inte så att den ökar …
Lina har flera infallsvinklar när det
kommer till betesmarker och åkermark,
bekämpningsmedel och åtgärder för att
gynna pollinerare. Under de senaste åren
har hon och hennes kolleger kommit fram
till flera resultat som fått stor medial spridning.
– Vi har sett att mörk jordhumla
Bombus terrestris är en art som gynnas av
det storskaliga jordbruket. Den kan flyga
långt och behöver därför inga boplatser i
direkt närhet till t ex ett rapsfält.
– I en annan studie har vi kollat på hur
rödmurarbin Osmia bicornis, som är en bra
pollinerare, påverkas av neonikotinoider
som finns i växterna som de besöker. Vi
väntar fortfarande på en del resultat för
att kunna publicera denna forskning.
Framöver vill hon fortsätta utreda
dessa bekämpningsmedel. Inom EU har
man undersökt en del av gifterna, och
ett förbud mot vissa har nyligen införts.
Lina har också läst att det finns andra
medel som binder till samma neuroner i
biets hjärna och kan ha liknande negativ
effekt på biets navigerings- och beslutsfattningsförmåga.
– Även inom ekologiskt jordbruk används naturliga bekämpningsmedel som
kan ha liknande effekt på neuronerna,
även om styrkan i medlen kanske inte
är jämförbar. Det vill jag gärna utreda
mer, säger Lina.

Mörk jordhumla Bombus terrestris är en art som inte missgynnats av det storskaliga jordbruket. Den
är en kraftfull flygare och kan flyga långt från sin boplats för att finna föda, exempelvis ett rapsfält.
Lina Herbertsson har gjort fler studier på mörk jordhumla, se t ex Yrfän 2/2015. Foto: Maj Rundlöf.

Smultron & humlor

Lina är som många andra som arbetar
med biologisk mångfald, gammal fältbiolog. I Fältbiologerna lärde hon sig, som
hon säger, allt. Det handlade om att se
mångfalden och att känna igen och få
förståelse för arternas funktion i naturen.
– Just att känna igen arter i fält är
mycket viktig kunskap nu när jag studerar
pollinering. Jag har tidigare hållit mig från
djur, och fokuserade på växternas ekologi,
eftersom jag inte ville döda djur för att
studera dem.
Fältarbetet idag handlar mycket om
att placera ut växter, t ex smultron och
åkerböna, för att sedan undersöka hur de
bli pollinerade. Det kan vara ett krävande
arbete eftersom växterna alltid måste ha
det bra: att smultronen inte bli uppätna
av sniglar eller torkar ut.
– Smultron är hemskt! Jag ska aldrig
mer jobba med smultron, skrattar Lina.
Men att inventera humlor i betesmarken
är verkligen ett privilegium.
– Det ska vara minst 15 grader och
solsken. Man går med sin håv 200 meter,
och kikar på de humlor man ser. Sedan kan
man dricka lite kaffe mellan transekterna.
Man hör ju hur gött det låter!
Lina kan nästan inte sluta prata, och
när hon säger: ”Jag tänker göra det här
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så länge jag lever, det är så jävla roligt!”,
tänker jag att det är så sant som det sagt.
Det är också väldigt roligt och givande
att prata om dessa frågor med Lina, för
hennes kunskap bottnar i en vilja att förstå
och hantera frågor om vår överlevnad här
på planeten som är mycket komplexa och
verkligen kräver ett öppet sinne för många
olika slags lösningar.

I Linas trädgård

När vi går ut i trädgården regnar det lite
lätt. Inga insekter syns till, men man ser
att här finns potential för en mångfald av
humlor, bin och andra insekter.
– Det bodde en biolog här förut som såg
till att det nästan alltid finns blommande
växter i trädgården – och det är jag väldigt
glad för, berättar Lina.
I trädgårdens ena hörn står också en
enorm högstubbe, som säkert huserar en
massa småkryp. Men inte nog med det,
där hänger en biholk också.
– Redan första året vi satte upp den
blev den full. Vi får fundera på att sätta
upp fler, säger Lina. Men vi har också två
humleholkar på försök. Tyvärr har ingen
humla hittat dit än ... Och då tänker jag
bara: Kom igen nu humlorna! Vi har ju
lagt muskiss här för er skull!

Insektslokalen
På Gräsö i norra Roslagen finns ett småbrutet odlingslandskap med betesmarker
och ängar. Jordmånen är kalkrik och ger förutsättningar för en rik flora och
insektsfauna. Många arter som sedan decennier i stort sett är försvunna från
fastlandet finns fortfarande kvar i Gräsös betade kulturlandskap.

Gräsö & Örskär

Hane av violettkantad guldvinge Lycaena hippothoe är en av de dagfjärilar som flyger omkring i det gamla kulturlandskapet på Gräsö.

K

a-dong! Låter det när Tra- hela dagen, eftersom det inte bildas några
fikverkets gula vägfärja lägger
stackmoln över det kalla havet.
till på Gräsö efter den korta
Vi rullar av färjan och svänger av södeöverfarten från Öregrund. Det rut vid Gräsö kyrka. Vi stannar till vid
är sista veckan i
naturreservatet Gräsö gård
juni och här ute i Roslagen
TEXT & FOTO: Petter Haldén
för att titta efter mnemoär sommaren inte lika långt
synefjäril Parnassius mnekommen som i norra Uppsala där resan mosyne som introducerats här av Uppbörjade. Dagar som den här med hög- landsstiftelsen. Vi ser inte till någon och
trycksväder och svaga nordliga vindar är
funderar över hur introduktionen lyckats?
det kylslaget i skuggan eftersom havet
Möjligen är vi också lite för sena på året
fortfarande är kallt. En egenhet så här då mnemosynefjärilarna framförallt flyger
vid kusten är att högtrycksdagar på för- i första halvan av juni. Vi belönas istälsommaren ger ofta idealiskt insektsväder
let med en tidig slåttergräsfjäril Maniola
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jurtina som besöker åkervädd i vägkanten. Slåttergräsfjäril är ovanlig i övriga
Uppland men är fortfarande allmän i det
småbrutna odlingslandskapet vid kusten
och i synnerhet här på Gräsö. I betesmarkerna vid Gräsö gård har flera ovanliga
småfjärilar påträffats, ängsrutemal Ethmia
pyrausta kan särskilt framhållas.

Krissla & hamp flockel

Norrut på Gräsö ligger flera byar med
omgivande odlingsmarker. Hamlade askar
är vanligt förekommande även om de
flesta uppenbarligen inte hamlats på ett
tag. Framme i Söderboda parkerar vi vid
Anders Matsgården där Gräsöfonden och
Upplandsstiftelsen sett till att parkering
och toalett finns. Vi hänger av cyklarna
från bilen och cyklar österut längs en av
grusvägarna som så småningom leder ut
till havet. Gräsö är här som bredast och
det är flera kilometer till havet. Då och
då stannar vi och spanar av vägkanterna
med kikare och köttögat för att kontrollera
dagfjärilarna som besöker blommorna i
vägkanten. Vi hoppas få syn på ängsnätfjäril Melitaea cinxia som på Gräsö har
sin nordligaste kända förekomst i landet.
Vi kammar tyvärr noll i Söderboda men
på en av de många inägorna hittar vi några
metallvingesvärmare Adscita statices som
sitter och slöar på gökblomster. Här växer
också ängssyra och efter en stund ser vi
något som skimrar i rött en bit bort, violettkantad guldvinge Lycaena hippothoe!
När vi väl ställt in sökbilden hittar vi
ytterligare en handfull hanar, de flyger
verkligen otroligt snabbt! Tids nog hittar
vi också enstaka vilande honor.
Många inägor på Gräsö används inte

Blommande krissla ger en fantastisk fjärilsupplevelse
med bl a silverstreckad pärlemorfjäril Argynnis
paphia och slåttergräsfjäril Maniola jurtina.

längre som åkermark och växer sakta
igen. Ännu är de i huvudsak öppna och
den kalkrika jordmånen gör att de ofta
är påfallande blomrika. I åkerkanter och
diken är krissla vanligt förekommande
men den har inte börjat blomma vid vårt
besök. Vi får ge oss till tåls ännu någon
vecka. Att stå på en läig och solig plats och
betrakta ett bestånd blommande krissla är
en fantastisk fjärilsupplevelse. Fyra–fem
arter pärlemorfjärilar samsas med blåvingar, slåttergräsfjärilar, vitgräsfjärilar,
skogsnätfjärilar, bastardsvärmare, ängssmygare och kanske en tidig silversmygare.
Förutom dagfjärilar har man också chans
på några av de arter som omfattas av
åtgärdsprogrammet för insekter på krissla,
t ex svartbent sköldbagge Cassida murraea
och släktingen C. ferruginea.
Ytterligare någon vecka efter krisslan
är det dags för hampflockeln att blomma.

Det vackra skärgårdslandskapet vid Skoga på Gräsö.
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Rosenvinge Miltochrista miniata har blivit
vanligare i Uppland, även på Gräsö.

Hampflockeln vill ha det rejält fuktigt om
fötterna och hittas säkrast på strandängar
eller i diken. Hampflockeln är populär hos
besökande amiraler Vanessa atalanta och
andra praktfjärilar men lockar även blomflugor och andra fjärilar som t ex rosenvinge Miltochrista miniata som blivit allt
vanligare även i Uppland.

Mosshumla i y tterskärgården

Åter vid bilen lastar vi upp cyklarna och
fortsätter resan norrut, mot Örskärssund.
På vägen passerar vi Norrboda, som likt
Söderboda är en by med hävdade gräsmarker. Vi passerar avfarten till Norrboda
hamn, vi hinner inte med den idag, men de
öppna områdena runt hamnen är en pålitlig lokal för ängsnätfjäril. Det är lätt att
parkera i hamnen och man har fin utsikt
över Öregrundsgrepen och öarna utanför.
Liksom kärnkraftverket i Forsmark …
På Gräsös västra sida finns relativt få
öar och känslan är mellan- eller ytterskärgård när man står på fasta Gräsö. Badvattnet är klart och fint och här i Norrboda
hamn kan man ta ett dopp från klipporna
norr om hamnen. Strax efteråt passerar vi
vägen ned till Norrbodas östra hamn, eller
Skoga hamn, som den också heter. Gräsös
östra skärgård, länets största naturreservat,
består av otaliga kobbar och skär och det
krävs god kunskap för att navigera mellan
på sjökortet utmärkta och icke utmärkta
grynnor. Bäst tar man sig fram med kajak
eller med någon lokalboende.
På en av de större öarna, Fluttu, hittades för några år sedan vad som verkar
vara landets nordligaste förekomst av
mosshumla Bombus muscorum. Underarten

nätfjäril, som dock är rejält sliten, märkligt
att den överhuvudtaget kan flyga! Trots att
detta är den nordligaste kända förekomsten
i Sverige flyger ängsnätfjärilarna här nästan
lika tidigt som de gör i södra Sverige. Redan
i andra halvan av maj kan man se de första
på vingarna. Vissa år flyger de särskilt
talrikt och vid ett besök i början av juni
är ängsnätfjäril inte sällan den vanligaste
dagfjärilen som man ser. Tidigare i maj kan
man med lite tålamod och rätt inställda
ögon hitta larverna som kryper omkring och
letar efter en lämplig plats att förpuppa sig
på. Senare på sommaren hittar man också
tämligen enkelt larvkolonier, om man vet
var man ska leta. På Gräsö och Örskär
verkar det framförallt vara svartkämpar
som används som värdväxt.
Ängsnätfjäril Melitaea cinxia, som har sin nordligaste förkomst i landet på
Örskär, är i juni månad ofta den vanligaste fjärilen man ser på ön.

kallas skärgårdshumla och finns förutom
i Roslagen och Stockholms skärgård även
på Åland och på öar i Skärgårdshavet.
Vi är trots allt på gränsen till Norrland,
och Gräsö domineras av barrskog. Ask
och lönn är utbredda men övriga ädellöv
är ovanliga eller saknas. Stora delar av
skogen har under lång tid plockhuggits. I
kombination med skogsbete ger detta att
skogen på stora delar av Gräsö är påfallande gläntrik. Även mitt inne i skogen
hittar man här och var spärrgreniga oxlar
och tallar som vittnar om ett fordom
betydligt ljusare landskap. Kalkbarrskogar
är en prioriterad miljö av naturvårdande
myndigheter i Uppland; flera områden på

På Örskär finns en av ytterst få kända
förekomster i landet av vitbrämad hoppspindel
Pseudicius encarpatus. Foto: Kajsa Mellbrand.

Gräsö är skyddade i naturreservat, andra
väntar på att få skydd.

Örskär

Framme i Örskärssund parkerar vi bilen
och går upp mot vändplanen och passbåtsbryggan där båten Vidar väntar på oss.
Resan över till Örskär tar cirka 10 minuter
och förutom att småprata med skepparen
Erik funderar vi också på vilken av kobbarna i sundet som vitbrämad hoppspindel
Pseudicius encarpatus påträffats. Detta lär
vara en av ytterst få kända förekomster i
landet. Väl framme på Örskär lastar vi av
våra saker och börjar gå vägen upp mot
fyrplatsen och vandrarhemmet. På vägen
passerar vi flera kärr där man kan höra
gölgrodornas lockrop i slutet av maj. Så
här i slutet av juni är de tysta men med
tålamod, lätta steg och lite tur kan man
få syn på dem, antingen här eller i något
av de många hällkaren.
Strax skymtar fyren, utposten mot
Bottenhavet, vit och präktig mellan tallarna. Fyrplatsen är Sveriges äldsta efter
Landsort och liksom nästan alla andra i
Sverige numera automatiserad. Fyrvaktarbostäderna har fått nytt liv sedan de på
1990-talet omvandlades till vandrarhem.
Efter en silltallrik på caféet går vi en sväng
i betesmarkerna på västra Örskär. Förutom
strandängarna och några inägor är detta
de enda öppna områdena på Örskär, som
liksom Gräsö domineras av barrskog.
Nu får vi äntligen får syn på en ängs-
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Udda fynd

Jag och min följeslagare är i grund och
botten fågelskådare som likt många andra
av vårt slag kompletterar de händelselösa
somrarna med fjärilsskådning. Vi har
släpat med oss nattlysutrustningen men
kommer tyvärr aldrig särskilt långt med
artbestämningen av de nattaktiva fjäril
arna. Det gör andra som tur är och Örskär
ståtar med flera märkvärdiga fynd som t ex
strandveronikemal Acompsia subpunctella
och kalkhällsdystermal Monochroa inflexella. Likt andra fågellokaler som berörs av
stora sträckrörelser berörs även Örskär av
felflugna insektsrariteter. Större dagsvärmare Macroglossum stellatarum påträffas
regelmässigt på Örskär i samband med
invasionsrörelser och vid ett tillfälle har
också vitribbad skymningssvärmare Hyles
livornica setts.
I den gamla hamnen på västra Örskär
gläds vi åt att återuppbyggnaden av sjöbodsmiljön, efter den förödande branden
2014, har kommit långt. Hantverkare och
sommargäster har gjort ett fint jobb. Efter
ett stärkande dopp på sandbottnen söder
om hamnen traskar vi åter ned mot passbåtsbryggan för att påbörja hemresan mot
Uppsala. I bilen hem planerar vi för nästa
resa till Gräsö och Örskär och vi är ense om
att nästa gång tar vi med familjerna för att
bada, sola och leta efter bastardsvärmare
och silversmygare Hesperia comma. Och det
vore ju kul att få till det med artbestämningen av de nattaktiva fjärilarna.
Mer information: På www.upplandsstiftelsen.se
finns mer information om besöksmål på Gräsö.
Sök på ”upptäck Gräsön”.

Det är än så länge få förunnat att ha sett levande vridvingar (Strepsiptera). Chansen finns
under några få soliga dagar i mars–april. De är egentligen inte särskilt ovanliga, men
deras udda livscykel och levnadssätt har gjort att de förbisetts av svenska entomologer.

Bev ingad & skruvad

– vridvingarna liknar inget i insektsvärlden

V

Vridvingen som är lättast att studera lever som parasit på sälgsandbi Andrena vaga och tillhör släktet Stylops. Här sitter
vridvingehanen på biets bakkropp för att para sig med honan som lever hela sitt liv i värddjuret.

ridvingar (Strepsiptera) är en
sitt namn. Det är bara hanarna som har
liten grupp insekter, endast
vingar, och deras vingar är stora och
omkring 600 arter är beskrivna
breda och ofta lite slarvigt hopvikna
av vetenskapen. I Sverige finns
när insekten inte använder dem. ”Vrid”sju arter som betraktas som
prefixet har de fått för att vingarna på
bofasta, men det är en siffra
döda exemplar vrider sig när
som snart kommer att ändras
TEXT: Rasmus Hov möller
insekten torkar. Vridvinge
efter nya vetenskapliga rön.
FOTO: J ohan Lind /N
hanar ser märkliga ut, de
Samtliga vridvingar lever
har halvklotformade ögon
som parasiter i andra insekter. De svenska
med få men grova fasetter, gaffelgrenade
arterna har gaddsteklar och stritar som
eller lamellartade antenner och framvingvärddjur, men i andra delar av världen finns
arna omvandlade till två stumpar som
även arter som parasiterar bland annat
påminner om tvåvingarnas svängkolvar.
silverborstsvansar och hopprätvingar.
Vridvingehanar äter inte, mundelarna
Vridvingar förtjänar egentligen inte
är modifierade till att vara känselorgan
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och matsmältningssystemet slutar blint.
Förväntad livslängd på en nykläckt vridvingehane är bara några timmar, de måste
alltså hinna hitta en hona och para sig
innan bränslet tar slut.
Honorna går knappt att känna igen som
insekter, nästan alla organ är reducerade
till oigenkännlighet. De lämnar aldrig
värddjuret, och den enda delen som är
synlig utifrån är cephalothorax: det hopsmälta huvudet och mellankroppen. Denna
kroppsdel är benlös och har endast svagt
synliga spår av mundelar, ögon och antenner. Bakkroppen är larvformad, mjuk och
saknar de flesta inre organ.

Bevingad & skruvad – vridvingarna liknar inget i insektsvärlden

Liv scy kel & ekologi

En av de bäst kända vridvingelivscyklerna
är den Stylops-art som lever på sälgsandbi
Andrena vaga. Vi börjar en tidig vårdag i
mars. Sälgsandbiet har övervintrat nere i
sanden och en av de första varma dagarna
efter att snön har smält bort kryper det
fram. Det är egentligen alldeles för tidigt
för sälgsandbiet att ge sig ut, de lever uteslutande av pollen och nektar från sälg, och
det dröjer flera veckor innan den blommar.
Ändå är det mycket aktivitet i sanden,
men bina verkar inte vara intresserade
av att besöka blommor, de flyger ganska
planlöst omkring och sätter sig på marken
då och då. Ser man närmare på dessa bin
så är de alla angripna av Stylops, och på
grund av det helt hjärntvättade.
Mitt på dagen svärmar vridvingarna,
då kläcks hanarna. Deras puppor sitter
fast i binas bakkroppar och de spräcker
puppskalet, kryper ut och flyger iväg. De
flyger bara denna dag, innan det är mörkt
är de utlekta och dör. Stylops-honorna, som
aldrig lämnar sitt puppskal eller sitt värdbi tränger halvt ut ur biets bakkropp och
sätter nu igång att producera feromonet
3,5,9-trimetyldodekanal. Hanens antenner är stora i förhållande till kroppen och
täckta av kemoreceptorer som är ytterst
känsliga för just det feromonet och styr
direkt mot källan. När hanen har hittat
en hona på ett bi så sker något märkligt,
något som liknar hjärntvätt: biet landar på
marken och sitter helt stilla så länge vridvingarnas parning pågår. När parningen
väl är klar flyger hanen och honan i sitt bi
iväg. Vad som händer nu är litet oklart, det
dröjer flera veckor innan sälgen blommar,

Mellan segmenten på sälgsandbiets Andrena vaga bakkropp sticker vridvingehonans
cephalothorax (hopsmälta huvud och mellankropp) ut. Parning sker genom en
öppning i cephalothorax, varifrån de kläckta larverna sedan också kryper ut.

men antagligen gräver de bin som bär på
en befruktad Stylops-hona ned sig i sanden
igen och trycker där tills vridvingelarverna
är redo att kläckas.
Vridvingar är levandefödare, äggen
kläcks inuti honan, och larverna tar sig
ut ur samma öppning i cephalothorax som
parningen skedde genom. När sälgen börjat
blomma gräver sig det hjärntvättade biet
upp ur sanden, söker upp en sälgblomma
och släpper av vridvingens larvhord. En
enda Stylops-hona kan bära på tusentals
mycket små larver. I första larvstadiet är
det ingen synlig skillnad på hanar och
honor, larven är tillplattad, hårdskalig och
snabbspringande. De har också hårda borst
i bakkroppsspetsen som de kan använda
för att sprätta iväg likt en hoppstjärt.

Den fullbildade vridvingehanen har en livlängd på bara
några timmar – så det gäller för den att snabbt hitta en
hona att para sig med. Foto: Anders Linfström.

Larverna sitter nu uppe i sälgens blommor och väntar på att en icke angripen
bihona ska komma förbi för att samla
pollen och dricka nektar. Då klänger sig
vridvingelarverna fast vid biet och liftar
till boet som biet grävt i sanden. De väntar
tills det finns nya bilarver, och gräver sig
sedan in i dem genom kutikulan. Larv
erna genomgår nu hypermetamorfos – de
förvandlas till oigenkännlighet i det andra
larvstadiet. Från att ha varit hårt sklerotiserade snabblöpare ömsar de till ett
säckliknande benlöst andrastadium.
Vridvingens larv följer med bilarven
genom dess utveckling och ömsningar och
kommer fram som adult först på våren
efter att biet övervintrat. Så ligger det
hjärntvättade biet och vridvingen där och

När parningen ska ske verkar det som om värddjuret (här sälgsandbi Andrena
vaga) blir hjärntvättat: biet landar och sitter helt stilla under parningen.
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väntar på nästa års soliga marsdagar.
För biets del är dess liv förbrukat i och
med att det blir parasiterat. Vridvingen
påverkar biets utveckling så att det blir
sterilt och inte ägnar sig åt parningsbeteende. Biet dödas inte, men det får heller
aldrig sin chans att bidra med gener till
populationen.
Livscykeln hos andra vridvingar är inte
lika välkänd, mest för att de är mycket
svårstuderade i fält. Vridvingar som är
stritparasiter, som Elenchus, söker antagligen upp sina värdar själva, och de behöver
inte transportera sig långt eftersom de
kläcks i samma habitat som värddjuren.

En egen ordning insekter

Inte bara livscykeln är udda hos vridvingarna, de ser så märkliga ut att forskare har
haft svårt att placera dem systematiskt ända
sedan den första arten beskrevs av italienaren Peter Rossi 1793. Rossi utgick ifrån att
det var en udda parasitstekel, och placerade
sitt nya släkte Xenos mellan brokparasitsteklar Ichneumon och glanssteklar Chalcis.
När Latreille femton år senare lade märke
till de omformade bakvingarna som liknade
svängkolvar hos flugor placerade han om
arten i ordningen tvåvingar (Diptera).
Den egentliga vridvingeforskningen
började med engelsmannen Kirby, präst
och entomolog, under första halvan av
1800-talet. Kirby upptäckte en parasit på
gyllensandbi Andrena nigroaenea. Hos flera
bin fanns något som verkade vara något
slags kvalster. De satt hårt fast mellan två
bakkroppsegment och när Kirby försökte
peta loss ett exemplar fick han till sin förvåning ut ett stort maskliknande djur, vars
huvud han misstagit för ett kvalster! Ännu
mer chockad blev han när han försökte
extrahera ytterligare ett exemplar och ”...
dess skinn sprack upp, och ett bläcksvart
huvud, med två stora stirrande ögon och
tvågrenade antenner bröt sig ut och rörde
sig hastigt från sida till sida. Det såg ut
som en mörkrets smådjävul som dök upp
från helvetets regioner”.
Kirby insåg att insekten han hittat var
svårplacerad. Han tvekade mellan stekel,
skalbagge och skinnbagge. Det skulle dröja
några år innan han associerade sitt fynd
med Rossis Xenos, och efter det beskrev
han den nya insektsordningen Strepsiptera.
De flesta 1900-talsforskare ville placera
vridvingar närstående skalbaggar, eller till
och med som en familj Strepsipteridae, närstående skalbaggsfamiljen kamhornsbag-

En del vridvingearter (bl a Halictophagus
sp. och Elenchus sp.) lever som parasiter
på stritar. Foto: Rasmus Hovmöller.

Genom att undersöka museisamlingar kan flera
nya fynd av vridvingar göras! Här har en hona av
Elenchus sp. hittats. Foto: Rasmus Hovmöller.

gar (Ripiphoridae). Både kamhornsbaggar
och oljebaggar (Meloidae) har larver som
lever parasitiskt i steklar och har liknade
triungulinlarver. Genom senare studier
placeras vridvingarna som en egen ordning, Strepsiptera, och än så länge verkar
det vara en stabil position.

rum från rovstekeln Ammophila pubescens,
än så länge endast från Gotland.
Svenska Malaisefälleprojektet har
genom sitt sorteringsarbete visat att hanar
från stritparasiterande vridvingar förekommer ganska ofta, och jag har letat efter
vridvingehonor i stritar från de fällfångster
där friflygande hanar påträffats.
De arter av stritvridvingar som hittats
i Sverige är Halictophagus silwoodensis som
angriper ljungstrit Ulopa reticulata, samt
Elenchus tenuicornis som har ett brett
värdval inom sporrstritar (Delphacidae).
I Sverige är vridvingarnas utbredning
ganska dåligt känd, och det finns många
möjligheter att upptäcka nya populationer, särskilt av de som lever på sandbin.
Min uppmaning för den som är nyfiken
på vridvingar är att rekognoscera nya
lokaler på Artportalen, och ge sig ut att
leta. Sök efter kända lokaler för sandbin
och ta också en titt på sandbiets fenologi.
När sandbiet kommer fram efter vintern
är det störst chans att hitta svärmande
vridvingar. Även om det är för sent för
en svärmning kan det vara lönt att leta
efter vridvingehonor i bin. Sandbin är inte
aggressiva, och vridvingehonorna brukar
synas tydligt när man vet vad man ska
leta efter. För den som har en insektssamling är det också värdefullt att leta
efter vridvingehonor i insamlade steklar
och stritar. Några tursamma samlare har
fått stritvridvingar i slaghåven! För den
som börjar intressera sig för de märkliga
vridvingarna verkar det som att de inte
är ovanliga, men sällan sedda.

Vridv ingar i Sverige

De vridvingar som lever på sandbin behandlas ofta som en enda art, Stylops melittae.
Det härrör från en studie på 1970-talet som
visade att de Stylops-arter som var kända
från sandbin inte gick att skilja åt morfologiskt mellan sandbiarter. Eftersom de molekylära metoderna ännu inte var utvecklade
slogs alla Stylops-arter som beskrivits från
europeiska sandbin ihop till en art. Den
hopslagningen är i skrivande stund också
den som gäller på Artportalen, men det
kan komma att ändras snart. En studie
från 2015 visar stora genetiska skillnader
mellan Stylops-arter som är associerade med
olika sandbin. Det visade sig att S. melittae
är associerad med glödsandbi, men den art
som går på sälgsandbi bör heta S. ater.
Hur många arter av Stylops som är
kända från Sverige håller jag på att forska
i när jag har möjlighet. Det går till så att
jag letar igenom svenska museers samlingar av sandbin, och genomsöker varje
insamlat bi efter vridvingehonor. Det finns
förvånansvärt många i museilådorna, på
många arter av sandbin. Det har också
hittats honor av vridvingen Halictoxenos
tumulorum i smalbin Halictes. Det finns ett
fåtal fynd av honor av Paraxenos sphecida-
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Gräshoppor, vårtbitare och syrsor har nog alla hört talas om. De tillhör
insektsordningen hopprätvingar och speciellt för dessa insekter är att de
kan frambringa och höra ljud. Här är en introduktion till att börja studera
hopprätvingar och deras hoppande och spelande liv.

V

i hävdar att gräshoppor och
vårtbitare är bland de insekter
som allra flest känner till. Sannolikt har det att göra med att
deras sång hörs överallt och för
att de ses som oförargliga och trevliga när
de hoppar omkring under varma sommarTEXT: Erik Sjödin &
Thomas Persson Vinnersten
FOTO: Erik Sjödin

Nymf av grön vårtbitare Tettigonia viridissima. Arten är bland de största hopprätvingarna i Sverige.
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dagar. Kanske Benjamin Syrsa bidragit till
hopprätvingarnas charm. Däremot finns
det en utbredd villfarelse att det är syrsor
som spelar i skymningen även i Sverige,
när det egentligen rör sig om vårtbitare.
Systematiskt utgör gräshoppor, vårtbitare och syrsor insektordningen hopprätvingar (Orthoptera). I Sverige förekommer
totalt 39 arter hopprätvingar fördelat på
2 underordningar. Gräshoppor (Acrididae)
och torngräshoppor (Tetrigidae) tillhör
underordningen gräshoppr (Caelifera)
med 25 arter, medan vårtbitare (Tettigoniidae) 10 arter, grottvårtbitare (Rhaphidophoridae) 1 art, syrsor (Gryllidae) 1
art, mullvardssyrsor (Gryllotalpidae) 1 art
och ”myrsyrsor” (Myrmecophilidae) 1 art,
samtliga tillhör underordningen långhornsrätvingar (Ensifera).
Sammantaget är hopprätvingar alltså
en rätt behändig grupp insekter att studera avsett de få antalet arter som finns i
landet. Lägg där till att det är relativt lätt
att studera dem i fält då de flesta arter
går att lokalisera endast genom att lyssna
efter de artspecifika spellätena. Det finns
dessutom utomordentliga fälthandböcker
och flera hemsidor tillgängliga så egentligen
finns det inga ursäkter att inte sätta igång!

Bevingad & skruvad – vridvingarna liknar inget i insektsvärlden

Utseende & biologi

Gemensamt för ordningens arter är den
robusta kroppsbyggnaden och de karaktäristiskt långa bakbenen. Hos de flesta arter
används bakbenen till att hoppa med, för
att ta sig fram eller för att undkomma en
fiende. Majoriteten av arterna har också
välutvecklade vingar: hårda framvingar
som skyddar och delvis döljer de mjukare
hinnlika bakvingarna. Torngräshopporna
är däremot lite speciella då de istället för
förhårdnade framvingar har en förlängd
bakåtriktad halssköld som skyddar flygvingarna. Det som urskiljer gräshoppor
från vårtbitare, syrsor och växthusvårtbitare är framförallt att deras antenner
är korta och robusta. Vårtbitare, syrsor
och växthusvårtbitare har istället långa,
trådlika antenner och hos dem har dessutom honan en långt utdragen äggledare
som kallas svärd. Detta saknas helt hos
gräshoppor och hos mullvadssyrsa Gryllotalpa gryllotalpa.
Det kanske mest utmärkande för ordningen är annars deras förmåga att producera ljud som vi människor kan uppfatta.
Uppbringandet av de ofta artspecifika
ljuden kallas stridulering och frambringas
antingen genom att bakbenen gnids mot
framvingarna som hos gräshoppor eller
att framvingbaserna gnids mot varandra
som hos vårtbitare, syrsor och växthusvårtbitare. Men om de nu kan spela bör
de väl också kunna höra? Ja, visst är det
så! Hörselorganen hos gräshoppor sitter
på sidorna på bakkroppens första segment och vårtbitare och syrsor har dem
på frambenen. Tänk att ha öron på benen!

Kortvingad ängsgräshoppa Chorthippus parallelus känns igen på de markerade knälederna och de korta
vingarna som inte sträcker sig bakom bakbensknäna. Notera även halssköldens nästan raka sidolist.

Hanarna spelar för att locka till sig en
hona, men det förekommer även ”speldueller” mellan hanar om de råkar befinna sig
allt för nära varandra.
Hopprätvingar har så kallad ofullständig förvandling vilket innebär att de
istället för att genomgå larv- och puppstadium (som t ex fjärilar och skalbaggar) kläcks ur äggen som nymfer med
vuxenlika drag. Sedan genomgår de flera
nymfstadier genom att successivt medan
de växer byta skinn tills de når sitt fullvuxna stadium. Nymferna ser alltså ut
som mindre varianter av de fullvuxna,
men saknar fullt utvecklade vingar och
parningsorgan. Övervintring sker i äggstadiet hos samtliga svenska arter förutom
hos torngräshoppor och mullvadssyrsan
som antingen övervintrar som nymf eller

Liten klubbgräshoppa Myrmeliotettix maculatus är en av
de tidigast spelande gräshopporna. Liten klubbgräshoppa
är liten till växten, har klubbformade antenner och
en halssköld med en sidolist som bildar en vinkel.
Den lever i sandiga miljöer och spelar med surrande,
täta, stötvisa men i styrka tilltagande strofer.

Grön ängsgräshoppa Omocestus viridulus
spelar tidigt på säsongen. Arten saknar
klubblika antenner, hanen har en
halssköld med inåt rundad kantlist. Den
lever i frisk gräsvegetation. Hanen spelar
med surrande, i början tilltagande sedan
kontinuerligt (till 10 sek), ihållande strofer.
Yrfän 2 · 2018
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som fullvuxen. Torngräshoppor är således
ute tidigt på våren och man kan hitta dem
redan i mars när solen smält bort den sista
snön. Deras vuxenstadier uppträder alltså
betydligt tidigare än hos andra gräshoppor och vårtbitare vars ägg kläcks först i
maj och nymferna uppträder en kort tid
därefter. Fullvuxna gräshoppor hittas bäst
från runt midsommar och vårtbitare från
juli och framåt.
Även val av föda skiljer sig mellan gräshoppor, vårtbitare och syrsor. Gräshoppor
har en strikt vegetarisk kost medan vårtbitare och syrsor kan räknas som allätare.
Särskilt bland vårtbitarna går en del arter
i vuxenstadierna över från att äta örter
till att vara rovdjur på andra insekter.

Hopp rätv ingar finns i olika miljöer

Gräshoppor är marklevande och älskar
solbelysta och skyddade platser gärna med
lite lägre vegetation, som betade ängar och
hagar, skogsbryn och alvarmarker. Vissa
arter föredrar kortsnaggat gräs, andra gräs
av ängshöjd. En del arter vill ha fuktig
till våt mark, t ex strandtorngräshoppa
Tetrix subulata och kärrgräshoppa Mecostethus grossus, medan andra är typiska
torrbacksarter som t ex slåttergräshoppa
Corthippus biguttulus, trumgräshoppa
Psophus stridulus och skärrande gräshoppa
Stauroderus scalaris.
Även bland vårtbitarna finns denna
uppdelning med arter som gillar marknära
ängsgräshöga miljöer, t ex cikadavårtbitare
Metrioptera roeselii och större vårtbitare
Decticus verrucivorus, och de som istället
föredrar små buskar och ljungtuvor, som
t ex ljungvårtbitare Metrioptera brachyptera.

Bevingad & skruvad – vridvingarna liknar inget i insektsvärlden

Andra vill helst ha högre buskar och träd
t ex grön vårtbitare Tettigonia viridissima,
ekvårtbitare Meconema thalassinum och
lövvårtbitare Leptophyes punctatissima.
Även om gränsen mellan dessa karaktärer i miljön inte alltid är skarp, så kan
skillnader mellan arters preferenser ofta
urskiljas.
Hussyrsa Acheta domestica är den syrsa
som finns bofast i Sverige. Den är strikt
markbunden och påträffas nästan uteslutande inomhus i varm och fuktig miljö,
där den ibland till och med räknas som ett
oönskat inslag i hemmiljön. Ytterligare två
syrsarter har påträffats i landet, fältsyrsa
Gryllus campestris och G. bimaculatus, men
de räknas ännu inte som bofasta i landet.
Den som äger kräldjur vet dock att det i
djuraffärer går att köpa både hussyrsor och
G. bimaculatus som foderdjur, och dessa
är också enkla att odla själv.
Mullvadssyrsa är syrsornas Paganini.
Om du en kväll i slutet av maj till mitten
av juni befinner dig på Öland så rekommenderas ett kvällsbesök till Jordtorpsåsen
(se Yrfän 1/2015). Ta en tur längs åsen precis
när det börjar skymma och du kan få höra
det underbara lätet från mullvadssyrsa. Dess
spel går inte att förväxla med några andra
hopprätvingars, och påminner lite om nattskärra. Mullvadssyrsa lever likt en mullvad
i fuktig jord, där den gräver sig fram med
magnifika grävfötter. Arten är rödlistad som
nära hotad i Sverige som en följd av exploatering och igenväxning av dess livsmiljöer.
År 2016 påträffades vid en ruderatmark
i Blomstermåla, inte långt från Oskarshamn, en för Sverige ny syrsa som bara
lever hos marklevande myror. Den har

Backgräshoppa Corthippus brunneus, där hanen lockat till sig honan med sitt korta och pruttande
ljud och här uppvaktar henne med små kurrande spelläten inför själva parningsakten.

sedan återfunnits både under 2017 och
2018 så den är sannolikt väl etablerad
och bofast i landet. Jordmyrsyrsa Myrmecophilus acervorum är med sina 4,5 mm
Sveriges minsta fullvuxna hopprätvinge.
Arten har annars en sydligare utbredning
på kontinenten, men med tanke på det
speciella levnadssättet och artens litenhet
kan den möjligen vara förbisedd i Sverige.

Geografisk utbredning

Även om det går att finna hopprätvingar
i hela Sverige så påträffas flest arter i
södra Sverige, medan antalet arter norr
om limes norrlandicus är begränsat. En
anledning till detta kan vara kombinationen av de utvecklingsstadier som behöver
passeras för att nå vuxenstadiet, och att
vuxenstadiets individer är så stora jämfört med andra organismgrupper med
ofullständig utveckling (t ex stövsländor

En fullvuxen skogsgräshoppa Podisma pedestris med en halssköld mot sidorna
jämt rundad, utan sidolist, och med små förkrympta vingar. Denna art spelar inte.

Yrfän 2 · 2018

och skinnbaggar). För att bli stor krävs
mycket energi i form av sol, värme och en
kontinuitet av föda. Den korta sommarsäsongen i norra Sverige är förmodligen ett
problem för många av de arter som lever
längre söderut. Dessutom är avstånden
mellan gräsmarker större i norra Sveriges
skogslandskap vilket på sikt kan leda till
isolering och inavel. Men åtminstone två
arter har specialiserat sig på norrländska
förhållanden. Nordlig torngrässhoppa
Tetrix fuliginosa är enbart påträffad i östra
Norrland. Kunskap om artens utbredning
är dock väldigt bristfällig, trots riktade
insatser de senaste tio åren. Arten känns
igen på den långa tornen, den platta halsskölden samt en inbuktande panna. Fjällgräshoppa Melanoplus frigidus, en annan
nordlig art, har specialiserat sig på fjällens
gräsmarker och är påträffad längs hela den
svenska fjällkedjan.

Punkttorngräshoppa Tetrix bipunctata är en tys gräshoppa. Den övervintrar
som vuxen. Lägg märke till hur denna arts halssköld är förlängd,
men att dess bakersta spets inte når bakom bakbenens knäled.
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Från ny mf till vux en

När man väl känner till vilka arter som
finns på en plats kan man anta nästa utma-

Bra karaktär: halsskölden
tydlig list

tydlig vinkel

löper jämnt

jämnt rundad

Viktiga karaktärer vid identifiering
är bland annat antennlängden för att
särskilja gräshoppor från vårtbitare.
Vidare hos gräshoppor kan man skilja
ut två klubbgräshoppor på deras tydligt
avsatta, klubblika antenner, från de övriga
arterna. För några arter är vinglängden
(i förhållande till bakbenens knäled) ett
kännetecken. Även halsskölden har flera
strukturer som kan vara vägledande och
för torngräshopporna är längden på den
utdragna spetsen på halsskölden karaktäristisk. Flera gräshoppor har en avsatt list
mellan halssköldens ovansida mot sidorna.
Formen hos denna är vägledande för att
skilja många gräshoppor åt. Hos vårtbitare
brukar man istället kika på halssköldens
mer eller mindre avsatta ytterkant.
Vissa gräshoppsarters hanar dansar,
snarare än spelar för honorna. Ofta innebär dansen en kombination av ett högt
språng och en smattrande flykt där de
blottade bakvingarna är magnifikt färgade.
Trumgräshoppa har röda, rosenvingad
gräshoppa Bryodema maculata har skära
vingar, medan vingarna hos blåvingad
gräshoppa Sphingonotus caerulans förstås
är blå. Trumgräshoppa verkar föredra
höjder att hoppa ner ifrån, där kombination
av höjd och språng ger störst flygeffekt.
Skärrande gräshoppa har både ett karaktäristiskt spel och flygbeteende.

nästan rak

Sp ellätena är artsp ecifika

En mycket viktig ingång för att artbestämma hopprätvingar är att lyssna på dem.
Många arter går direkt att känna igen
på ljudet, medan det för andra kan vara
bra att kombinera ljudet med de spelande
hanarnas utseende. De artspecifika splellätena kan delas in i kategorierna svaga/
starka, höga/låga, ringande/surrande,
kontinuerliga/stötvisa och tilltagande
styrka/jämnstark. I kombination med tid
på dagen, tid på året, geografi och ekologi
ges oftast tillräcklig information för att
kunna identifiera arten direkt, utan att
man ens har skådat djuret.
Förutom alla nymfer så är även torngräshoppor tysta. Även en del kortvingade
arter spelar inte, t ex skogsgräshoppa
Podisma pedestris och fjällgräshoppa. Till
de arter som åstadkommer mycket svaga
ljud räknas ett par vårtbitare, t ex lövvårtbitare och ekvårtbitare. Den sistnämnda
spelar genom att snabbt stampa med foten
mot en trädgren.
Ofta behöver man dock se den spelande
hopprätvingen för att bli helt säker på
arten. En rogivande och spännande hobby
är att smyga på stridulerande gräshoppor och vårtbitare. Genom att röra sig
långsamt och ha lite tålamod kan man
nämligen smyga sig tätt inpå och bevaka
själva parningsakten, där hanarna med
sina imponerande ljud förför de intresserade honorna. Hanarna spelar till sig
honor och närmar sig dem med små kurrande läten inför själva parningen. Det
ska tilläggas att vissa arter, framför allt
vårtbitare, spelar med så hög frekvens att
vi människor med stigande ålder tappar
förmågan att höra dem. En sådan art är
cikadavårtbitaren (vars spel är nära ultraljudsfrekvens, ca 20 000 Hz).

En bra karaktär för att skilja
gräshoppor åt är halssköldens
form.
Ofta tittar man på hur
halssköldens plana ovansida
löper över i dess sidor. Några
arter är jämnt rundade,
men de flesta har skarpare
kant och bildar en mer eller
mindre tydlig list.
Längsformen på denna list
skiljer sig även åt. Några arters
list bildar en tydlig vinkel,
t ex hos backgräshoppa och
slåttergräshoppa. Bland de
som inte har tydlig vinkel kan
listen visa en jämn böj som hos
grön ängsgräshoppa medan
listen är nästan rak hos t ex
strandängsgräshoppa och
sydängsgräshoppa.

ning: att följa unga individers utveckling
från första stadiets nymf till vuxen. Det
är roligt att utifrån nymfen försöka gissa
sig till hur den vuxna individen kommer
att se ut, följa utvecklingen och se om
man hade rätt. För gräshoppor är det en
särskilt stor utmaning, och här saknas i
viss mån tillräckligt bra bestämningslitteratur. Men vårtbitare är lite enklare,
de kan man känna igen redan från första
nymfstadiet. Bra att känna till är att vårtbitare genomgår fem till sex nymfstadier
fram tills de blir vuxna insekter.
Ett par av de vanliga gräshoppsarter
som snabbast genomgår alla utvecklings-

Fotografering ett bra hjälp medel

Ett bra sätt att dokumentera hopprätvingar är fotografering. Eftersom de är
stora går det bra med en relativt liten
förstoring. Det är däremot värdefullt att
kunna hålla lite avstånd för att inte störa
djuren, vilket kan åstadkommas med ett
objektiv med ca 100–150 mm brännvidd.
När man väl fått en gräshoppa inom
synhåll kan man komplettera informationen om platsen, med lätet, tid på året,
tid på dagen med information om dess
utseende. Detta bör ge tillräckligt med
information för att kunna identifiera arten
i fråga.

Cikadavårtbitare Metrioptera roeselii har visat en kraftig spridning kring Mälardalen sedan
1970-talet. Arten har ett mycket högfrekvent ljud som ringer konstant där den spelar i
hög gräsvegetation, ofta även i en bit ut i sädesåkrar. Artens utseende karaktäriseras
av halssköldens markerade ljusa kant och benens taggiga kammönster.
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stadier är grön ängsgräshoppa Omocestus
viridulus och mindre klubbgräshoppa Myrmeliotettix maculatus. Den senare påträffas
i hela landet och är en av Sveriges minsta
markgräshoppor. Hanen är vackert grönspräcklig medan honan är brun. Arten
känns igen på vuxenstadiets litenhet (hane
11–13 mm, hona 14–16 mm) och de något
klubblika antennerna. Den lever i mycket
torr miljö, från torr hed och alvarmark till
ren sand eller grusmark. Den torra, ofta
vegetationsfattiga, miljön ökar risken att
bli upptäckt av naturliga fiender och flera
grävsteklar har specialiserat sig på mindre
klubbgräshoppa som byte, t ex Tachysphex
pompiliformis och T. nitidus. Men de åtråvärda ungdjuren är väl kamouflerade med
sin sandliknande färg.
Det är intressant att följa utvecklingen
av arters utbredning och fyndfrekvens på
Artportalen. I Artfakta kan man läsa att
många arter av hopprätvingar bedöms
vara gynnade av klimatförändringar.
Två arter som utifrån fynd i Artportalen
verkar sprida sig norrut är två vårtbitare
som lever på ädellövträd, lövvårtbitare
och ekvårtbitare. Båda arterna var enbart
kända från södra Sverige på 1980-talet men
har idag påträffats ända upp till Mälaren i
Uppland och Södermanland. Det är dock

möjligt att alla dessa arter tidgare varit
förbisedda.
En annan vårtbitare som ökat väsentligt är cikadavårtbitare. Arten var på
1970-talet enbart känd från en lokal i
Västeråstrakten men är nu allmän i hela
Mälardalen. Det finns en brittisk studie
som visar att honor av den närstående
arten ljungvårtbitare dras till cikadavårtbitarhanars parningsspel. Om så är
fallet finns risk att cikadavårtbitaren är
en effektiv konkurrent.
Men trenden för hopprätvingar är inte
alltigenom positiv. Landskapsbilden med
utbredda traditionella slåtterängar är ett
minne blott, och de arter som drog nytta
av dessa magra och högvuxna gräsmarker lever kvar i spillror av det en gång
ängsdominerade landskapet. Två arter,
trumgräshoppa och skärrande gräshoppa,
med vikande trender är knutna till mer
sparsam vegetation och sandblottor. Trumgräshoppans fullvuxna stadier uppträder
mycket sent på säsongen, med populationer
främst i östra Sverige, samt inåt landet i
jämnhöjd med de stora sjöarna. Skärrande
gräshoppa finns bara på Öland, där den
är knuten till blottad sand. Båda dessa
arter har nationella åtgärdsprogram där
enskilda populationer följs upp och rik-

Mer om hopprätvingar
Gräshoppor i Sverige – en fälthandbok. T.
Strid, E. Danelid, O. Kindvall, R. Westin &
U. Wahlstedt. Entomologiska föreningen i
Stockholm, 2010.
Sveriges vårtbitare och gräshoppor
Orthoptera. O. Kindvall & A. Denuel,
Fältbiologerna 1987.
The Saltatoria (Bush-Crickets, Crickets and
Grass-Hoppers) of Northern Europes. KT
Holst, 1986.
Danmarks Dyreliv, band 9: De danske
graeshopper. O F. Nielsen. Apollo books,
2000.
Svenska gräshoppors och vårtbitares
sångläten. L. Wallin, 1979.
Naturforskaren. G. Liljeberg. Sök på
”hopprätvingar” på dina-web.net/naturalist
Riksmuseet. www.nrm.se/faktaomnaturen
ochrymden/djur/insekterochspindeldjur/
grashopporvartbitareochsyrsor.1242.html

tade åtgärder vidtas för att stärka arternas
situation. Så förhoppningsvis kan vi få se
trumgräshoppans och skärrande gräshoppans spektakulära flygbeteende på nya och
fler platser i många år framöver.

Trumgräshoppa – en hotad art

T

rumgräshoppa Psophus stridulus är
en kraftigt byggd gräshoppa där
hanarna har klarröda flygvingar
och spelflyger med ett smattrande
läte (trummande). Hos honorna
är vingarna delvis tillbakabildade. Längre
söderut i Europa är arten ettårig, men
TEXT: Kajsa

Mellbrand
Sörmland

FOTO: Länssty relsen

Trumgräshoppa Psophus stridulus är rödlistad som starkt hotad (EN). Arten har dålig
spridningsförmåga och fragmentering av landskapet samt habitatförlust utgör de största hoten.
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hos oss kan det ta två somrar för den att
utvecklas, något som bl a innebär att man
kan se väldigt stora fluktuationer mellan
år på den enskilda lokalen.
Trumgräshoppa lever i torra och varma
habitat med mycket låg vegetation och
öppna markfläckar. Det typiska habitatet
utgörs av betade öppna och torra marker

– en marktyp som till stor del försvunnit
genom igenväxning och ändrad markanvändning. Markerna har ofta en rik flora
och goda förutsättningar för många andra
ovanligare insekter, som t ex ovanligare
steklar, myror och andra småkryp knutna
till varma, sandiga habitat. Detta gör att
trumgräshoppa också kan fungera som en
paraplyart inom naturvården.

Hot mot trumgräshopp a

Fram till 1900-talets mitt fanns trumgräshoppan i stort sett i hela södra Sverige upp
till Dalarna, men sedan dess har arten
minskat kraftigt och finns nu bara kvar
på ett mindre antal lokaler längs ostkusten
från Blekinge till Sörmland med spridda
förekomster i Västergötland, Värmland
och Uppland. Störst förekomst med avseende på både individer och lokaler finns i
Östergötland. I Sverige är trumgräshoppa
rödlistad som starkt hotad (EN) och den
finns även på rödlistan i många andra europeiska länder. Det största hotet mot arten
är habitatförlust och fragmentering. Artens
spridningsförmåga är dålig, de rör sig
främst kortare sträckor och korsar sällan
spridningsbarriärer, och de lokaler som
finns kvar ligger för det mesta för långt
ifrån varandra för att arten ska kunna
sprida sig mellan dem. Många av dagens
svenska populationer är också väldigt små
med bara några tiotal individer, och när
utbyte med andra populationer saknas
blir genetiska och slumpmässiga faktorer
också ett hot. De flesta populationer är
helt enkelt så små och så isolerade från
varandra att deras chanser att överleva
på sikt är dåliga.

Eget åtgärdsp rogram

Men hotbilden till trots finns det också
ljuspunkter. På senare år har en hel del
bevarandearbete gjorts för arten, med
positivt resultat. Trumgräshoppa har ett
eget åtgärdsprogram som man arbetar
aktivt med i flera delar av landet. Förutom aktiva bevarandeåtgärder är en del
i detta att förbättra kunskapen om artens
biologi (de stora mellanårsvariationerna
i individantal gör det t ex svårt att korrekt uppskatta populationsstorlek). Bättre
kunskap om artens biologi gör att hoten
kan bedömas bättre, och bevarandearbetet
kan bli effektivare.
Trumgräshoppa har visat sig svara
mycket bra på åtgärder som förbättrar dess
livsmiljö, som restaureringar av igenväxta

Trumgräshoppans Psophus stridulus typiska habitat: betad öppen torrmark.
Här är lokalen Åsa gravfält i Sörmland där trumgräshoppan trivs.

De röda vingarna kikar fram.

En trumgräshoppa Psophus stridulus försvinner
iväg med ett smattrande trumvirvelljud.

habitat. Exempel på konkreta åtgärder är
röjningar av träd- och buskuppslag, infört
bete där betet tidigare upphört, bränning
av gräs, och skapande av mikrohabitat som
markfläckar och sandytor med närliggande
skyddande ris och buskar. Sådana åtgärder
har hittills haft positiv effekt där de utförts,
och förutsättningarna är därmed mycket
goda att göra effektiva åtgärder för arten
både på lokaler där den finns kvar och på
närliggande platser som den skulle kunna
sprida sig till (kanske med lite hjälp). Det är
svårare att göra något åt fragmenteringen
då lokalerna ofta ligger för utspridda för att
kunna sammanbindas i det moderna landskapet. Troligen kommer populationerna
till stor del att fortsätta vara isolerade, och
det blir därmed viktigt att ta hand om och
förbättra befintliga habitat för att uppnå
och bevara livsdugliga populationer där. I
de fall det är möjligt att minska fragmenteringen genom restaurering eller nyskapande
av habitat nära befintliga lokaler, är detta
högst önskvärt.

I Östergötland har man även gjort
försök med uppfödning av arten för
utplantering på lokaler där den nyligen
försvunnit. Uppfödningen har fungerat bra,
däremot har det hittills varit svårt att
följa upp och bedöma hur framgångsrika
utsättningarna varit, d v s om arten faktiskt lyckats återetablera sig. Till viss del
kan det helt enkelt vara för tidigt att säga.
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Öv ervakas i Faunaväkeriet

Trumgräshoppan övervakas också inom
Sveriges Entomologiska förenings övervakningsprojekt Faunaväkteri småkryp,
om än hittills bara på en av sina allra
nordligaste lokaler i Uppland. Vi ser gärna
fler faunaväktare av denna art – Faunaväkteriet kan här göra en viktig insats!
Arten är väl lämpad för faunaväktararbete
då den är lätt att känna igen och räkna i
fält utan att behöva samlas in. Hör gärna
av dig till faunavakteri@sef.nu om du är
intresserad av att faunaväkta trumgräshoppa! 

Hittills har 20 arter av fästingar (Ixodidae och Argasidae)
påträffats i Sverige. Nu har de också fått namn på
svenska. Här är en liten översikt över svenska fästingar.

Alla svenska fästingar
trubbnosfästing Haemaphysalis punctata
flyttfågelsfästing Hyalomma marginatum
sköldpaddsfästing Hyalomma aegyptium
trädhålsfästing Ixodes arboricola
klippfästing Ixodes caledonicus
grytfästing Ixodes canisuga
fågelbofästing Ixodes frontalis
igelkottsfästing Ixodes hexagonus
backsvalefästing Ixodes lividus
tajgafästing Ixodes persulcatus
vanlig fästing Ixodes ricinus
gnagarfästing Ixodes trianguliceps
skarvfästing Ixodes unicavatus
havsfågelsfästing Ixodes uriae
kennelfästing Rhipicephalus sanguineus
brokig fårfästing Dermacentor marginatus
brokig hundfästing Dermacentor reticulatus
amerikansk hundfästing Dermacentor variabilis
öronfästing Otobius megnini

Fästingarna har
fått svenska namn

kortbent fladdermusfästing Carios vespertilionis
duvfästing Argas reflexus
gul hundfästing Haemaphysalis leachi
vattensorksfästing Ixodes apronophorus
långbent fladdermusfästing Ixodes vespertilionis

Kortbent fladdermusfästing Carios vespertilionis.

M

Brokig hundfästing Dermacentor reticulatus.

Trubbnosfästing Haemaphysalis punctata.

ånga fästingar är knuta till spe- snarlik vanlig fästing är tajgafästing I.
cifika värddjur, t ex påträffas
persulcatus som har kommit in i Sverige
backsvalefästingen Ixodes livi- öster
ifrån och verkar ha etablerat sig
dus bara på backsvalor och den
åtminstone i norra Sverige.
kortbenta fladdermusfästingen
Vattensorksfästing I. apronophorus och
Carios vespertilionis uppvaktar enbart flad- gnagarfästing I. trianguliceps föredrar små
dermöss.
däggdjur och därför träfDen vanligast förekomTEXT & FOTO: Anders Lindström
far vi människor sällan
mande fästingen är just
på dem. Flera fästingarvanlig fästing I. ricinus, som också är den ter går nästan uteslutande på olika typer
som biter oss människor. Det är faktiskt av fåglar, som exempelvis trädhålsfästing
ovanligt att någon av de andra arterna I. arboricola, fågelbofästing I. frontalis,
särskilt söker sig till människor över huvud
klippfästing I. caledonicus, skarvfästing
taget. Som de allra flesta andra fästingar
I. unicavatus, havsfågelfästing I. uriae och
har den fyra livsstadier: ägg, larv, nymf
duvfästing Argas reflexus.
och vuxen. Under alla livsstadier, utom
Igelkottsfästing I. hexagonus är kanske
som ägg, behöver fästingar ett blodmål
den vanligaste av de övriga fästingarna.
för att kunna utvecklas vidare. Eftersom
Den är ljusare än vanlig fästing och påträfde biter och suger blod på flera värddjur fas ofta på igelkottar, men kan också liksom
genom livet kan många av fästingarna få
grytfästingen I. canisuga bita exempelvis
i sig smittämnen som de sedan kan sprida
hundar eller katter.
vidare till bland andra människor. En art
Trubbnosfästing Haemaphysalis puncta-
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Igelkottsfästing Ixodes hexagonus.

ta är en lite ovanligare fästing som framför
allt trivs i lite torrare miljöer på Gotland
och Öland. Den suger gärna blod från får.
Brokig hundfästing Dermacentor reticulatus är en vacker fästing som har ökat
i Europa och spritt sig norrut. Den är
hittills påträffad tre gånger i Sverige, vid
två tillfällen som frilevande. Den följer
med flyttfåglar söderifrån. Om klimatet
är gynnsamt kommer den förmodligen att
etablera sig åtminstone i södra Sverige.
Vad detta kan innebära för eventuell smittspridning i Sverige är det för tidigt att
säga något om.
Kortbent fladdermusfästing C. vespertilionis är en häftig och sällan sedd
fästing! Den lever enbart på fladdermöss
och är nog den fästing som mest liknar
ett stort kvalster. Den är tillsammans med
duvfästingen våra enda representanter för
familjen Argasidae, så kallade mjuka fästingar.

Fästingarna har fått svenska namn

Guldbaggar är stora och ofta skimrande vackra. De finns i miljöer nära människan,
i trädgårdar och parker, i ängs- och hagmarker. Några arter är allmänna och några
riktiga rariteter. Här är en liten guide till de svenska arterna.

Beundransvärda
guldbaggar

S

Olivgrön guldbagge Protaetia metallica en en av de vanligaste guldbaggarna i Sverige, men det gör den inte mindre häftig att få se. Foto: Kjell Nilsson.

kalbaggar är en otroligt artrik
beror det nog på att de är förhållandeinsektordning och det finns fak- vis stora, glänsande och väldigt vackra
tiskt över 4 400 arter enbart i att se på. Men att de förekommer i
Sverige. Av en händelse är det miljöer där vi människor finns, nämliungefär lika många som det gen trädgårdar, parker och i ängs- och
finns arter guldbaggar (underfamiljen
hagmarker spelar troligen också in.
Cetoniinae) i världen.
De flesta guldbaggar
Den svenska guldbagTEXT: Thomas Persson Vinnersten
är flitiga blombesökare
gefaunan är dock starkt
och påträffas i rosor,
underrepresenterad och omfattar endast
hagtorn, tistlar, älggräs och andra polåtta arter. Trots detta så tillhör förmod- lenrika blommor. Och då de är rätt sävliga
ligen guldbaggarna de skalbaggar som och inte upplevs som skygga eller ”rädda”
många ändå har sett. Först och främst
går det att komma riktigt nära inpå om
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man nu vill studera dem mer i detalj. Men
trots sin till synes sävliga uppsyn så är de
skickliga flygare. De har till och med ett
unikt sätt att flyga på, då de kan flyga
med hopfällda täckvingar till skillnad från
alla andra skalbaggar. Det ser faktiskt rätt
lustigt ut när de klumpiga guldbaggarna
kommer surrande genom luften på väg till
eller från ett blombesök.
Gemensamt för nästan alla svenska
guldbaggearter är att larverna utvecklas i murket trä av lite olika karaktär.
Undantagen är olivgrön guldbagge Prota-

Foto: Kaj Svahn.

Foto: Margareta Ohné.

Olivgrön guldbagge

Cetonia aurata

Protaetia metallica

Den gräsgröna guldbaggen är förmodligen
den art som de flesta av oss har sett. Den
besöker gärna trädgårdarnas blommor där
den glupskt äter av pollen och kronblad.
Storleken är 14-20 mm och den är starkt
grönglänsande metallisk. Det lite märkliga är att den ibland uppträder i mörkare
former och då inte i grönt utan brons- eller
till och med lila. Täckvingarna har ett
varierande antal vita tvärfläckar som syns
tydligt mot den gröna ytan. Undersidan är
däremot helt kopparfärgad och har en lång
gles beigefärgad behåring, som är tätare
på undersidan av benen. Antennerna är
korta och har den typiska solfjäderformen
som är bladhorningarnas kännetecken. En
utmärkande karaktär för gräsgrön guldbagge är det framtill avrundade utskottet
på frambröstet. För att se detta behöver
man alltså vända på skalbaggen och studera dess undersida. Då gräsgrön- och
olivgrön guldbagge annars är väldigt lika
i utseende så kan denna tydliga karaktär
vara bra att lägga på minnet.

Även olivgrön guldbagge är vanlig och
är vid en första anblick snarlik gräsgrön
guldbagge. Storleken överlappar till stor
del, 14–22 mm, med gräsgrön guldbagge.
Färgen är dock oftast mindre grönglänsande och går snarare mot det mattare
gröna, där av namnet olivgrön guldbagge.
Täckvingarna har oftast fler vita tvärfläckar än gräsgrön guldbagge och även
halsskölden brukar ha inslag av dessa
fläckar. Undersidan däremot är inte sällan
grönaktig med en liknande behåring som
gräsgrön guldbagge. Det framskjutande
utskottet är tillplattat framtill, med rak
framkant. Larven till olivgrön guldbagge
påträffas ofta i myrstackar.

Guldbaggefest på strätta.
Foto: Rasmus Hovmöller.
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Foto: Kjell Nilsson.

Foto: Stanislav Snäll/CC-3.0.

Gräsgrön guldbagge

Foto: Ammi Berglund.

etia metallica vars larver ofta påträffas
i myrstackar gjorda av röd skogsmyra
Formica rufa, där de lever av stackmaterial, samt målarguldbaggen Oxythyrea
funesta som lever av växtrötter.
Guldbaggelarver är av den ”typiska” bladhorningsformen, d v s en tjock
gräddvit larv med välutvecklade men
små ben och en starkt C-formad kroppsform. Då larverna lever nedgrävda i den
murkna veden eller marken så används
benen mer till att gräva än att gå med.
Larverna är annars mjuka förutom
huvudet som har kraftiga käkar. Larvutvecklingen är flerårig vilket inte är så
ovanligt för insekter som lever av trä
som huvudföda.
Guldbaggepupporna är friliggande
och hittas på samma ställe där larv
erna utvecklats. Förpuppning sker på
sensommaren och en del hinner faktiskt
genomgå puppstadiet under hösten, t ex
övervintrar vissa gräsgröna guldbaggar
Cetonia aurata som imago, men de flesta
ligger som puppa under vintern för att
komma fram först till nästkommande
sommar.
Flertalet av de svenska guldbaggarna
är relativt lätta att känna igen, men
åtminstone två av arterna, gräsgrön
respektive olivgrön guldbagge, kan vara
svåra att skilja åt. Här presenteras de
svenska guldbaggarna och hur du ser
skillnad på dem.

Foto: Thomas Persson Vinnersten.

Foto: Thomas Persson Vinnersten.

Foto: Gabriel Tjernberg.

Ädelguldbagge

Protaetia marmorata

Gnorimus nobilis

Gnorimus variabilis

Brun guldbagge är den största av de metalliska arterna, då den kan bli hela 19–27 mm.
Den är mörkt bronsbrun i färgen och har
många vita tvärfläckar och prickar på
täckvingarna. Även halsskölden och ofta
delar av undersidan har dessa vita prickar.
Det framskjutande utskottet är större än
hos gräsgrön- och olivgrön guldbagge och
formen liknar till viss del en karljohansvamp. Den bruna guldbaggens larv lever
i ihåliga träd där de under flera år mumsar
på den mulm som bildas i träden. Oftast är
det ek som erbjuder lämpligt habitat, men
arten kan även hittas i t ex bok och ask.

En riktig juvel är ädelguldbaggen som är
lika grönglänsande som gräsgrön guldbagge, men den har en framtill tydligt
avsmalnad kroppsform. Halsskölden är
inte ens vid basen så bred som täckvingarna är över skuldrorna. Täckvingarna har
ofta, men inte alltid, vita prickar utspridda
över vardera vingen. Storleken är oftast
något mindre, 15–18 mm, än för de övriga
gröna guldbaggarna. Ädelguldbaggen är
relativt sällsynt och dess larver lever på
ett liknande sätt som brun guldbagge, d v s
i mulmen i ihåliga träd.

Om man har tur kan man få se den svarta
guldbaggen, som verkligen lever upp till sitt
namn. Både över- och undersida är djupt
svart med endast några få vita prickar
utspridda på täckvingarna. Svart guldbagge har en liknande kroppsform som
sin nära släkting ädelguldbaggen, och den
blir större 16–22 mm. Även om den lever
i samma typ av substrat och i samma
trädslag som både brun- och ädelguldbagge så är svart guldbagge mycket mer
ovanlig, till följd av artens höga krav på
habitat och miljö. Utbredningen av svart
guldbagge i Sverige är ytterst lokal och
idag påträffas arten endast sporadiskt och
glest från Mälardalen och söderut.

EN

Foto: Siga/CC3.0.

Svart guldbagge

Foto: Siga/CC3.0.

Foto: Kalle Bergström.

NT

Foto: Kalle Bergström.

Foto: Kalle Bergström.

Brun guldbagge
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Foto: Andreas Eichler/CC4.0.

Foto: Håkan Sandin.

Foto: Thomas Persson Vinnersten.

NT

Oxy thy rea funesta

Läderbagge är en stor och klumpig art,
28–32 mm, som kan hittas i riktigt fina
ekmiljöer med lång kontinuitet. Läderbaggen är brunsvart på både över- och undersida och med rynkiga täckvingar. En sak
som utmärker läderbaggen är dess säregna
lukt. Mest påminner den om torkad frukt,
t ex plommon. Lukten är ett feromon som
läderbaggen, främst hanar, utsöndrar för
att kommunicera med artfränder. Även om
feromoner är vanligt i insektsvärlden, så
är det mycket ovanligt att dessa även kan
uppfattas av oss människor. Den fullvuxna
skalbaggen besöker inte blommor som de
andra guldbaggarna utan kryper sävligt
omkring i ekens mulm eller på ekstammar
i högsommarvärmen. Larvutvecklingen tar
flera år och sker i mulmen, inte sällan i
sällskap med brun guldbagge. Till följd av
att läderbaggens habitat är en ”sällsynthet” i
landskapet så är även läderbaggen en hotad
art. Den tillhör till och med den exklusiva
skaran av fridlysta insekter. Vill man se och
lukta på läderbaggar är tipset att bege sig
till Eklandskapet söder om Linköping under
juli månad, då läderbaggarna ”svärmar”.

Den spektakulära humlebaggen är en
mycket vanlig och iögonfallande art. Den
är inte så stor 10–16 mm för att vara en
guldbagge men väldigt karaktäristisk, då
dess färgteckning lite påminner om en
humla. Hela kroppen inklusive halssköld
och huvud har nämligen riklig tät och lång
beigegul-brunvit behåring, som bidrar till
humleutseendet. Dock är täckvingarnas
behåring betydligt glesare. Där framträder
istället ett tydligt orange C på en svart
botten. Vardera täckvinge har detta C
med ”baksidan” av C:et liggandes mot
täckvingesömmen. Behåringen och det
orangesvarta mönstret kan möjligen föra
tankarna till humlor eller andra liknande
steklar. Humlebagge är en flitig bombesökare och påträffas gärna i tistlar under
sommarens andra hälft. Även humlebaggens larver lever i murket trä, dock är
den inte lika starkt knuten till ek utan
påträffas gärna i björk men kan till och
med påträffas i myrbon.

Under senare år har det hittats enstaka
exemplar av målarguldbagge Oxythyrea
funesta i Sverige. Arten är mindre än de
grönglänsande guldbaggarna, helsvart med
många vita prickar. Denna art är vanlig
på kontinenten och är sannolikt inte etablerad i landet. Kanske har de liftat med
växtmaterial till handelsträdgårdar eller
så har de på annat sätt slunkit in i landet.
Närmast finns arten i Tyskland, Polen och
Baltikum.

Foto: CC-SA-BY3.0.

Målarguldbagge

T richius fasciatus

Foto: Anders Lindström.

Humlebagge

Osmoderma eremita

Foto: Kajsa Mellbrand.

Läderbagge

Luden guldbagge
T rop inota hirta

Ytterligare en guldbaggeart som har hittats
i landet men som i dagsläget får räknas till
de tillfälliga gästerna är luden guldbagge
Tropinota hirta. Även den är svart med
vita prickar men har som namnet antyder
en utbredd ludenhet, i form av långa hår
på kropp och täckvingar.
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För den som gillar ambrosiabaggar finns en intressant Facebooksida som heter
Frass & Noodles. På denna sida kan man, liksom Åke Lindelöw, förkovra sig i
dessa barkborrars liv och (vilda) leverne – för att sedan göra egna fynd.

Barkborrar dras till sp rit

A

mbrosiabaggar är en grupp skalbaggar där larverna enbart äter
svamp. I gångar, som ofta gnags
djupt in i veden, planterar honan
svampsporer som kan bryta ner
cellulosa och ge näring åt skalbaggen och
dess avkomma. Framför allt är det arter
TEXT & FOTO: Åke

Lindelöw

i familjen Platypodidae och underfamiljen
Xyleborinii som utvecklat detta beteende.
Hos de sistnämnda finns en hel del egen
heter i beteendet och en sned könskvot med
få vinglösa och blinda hanar. Gemensamt
för alla är dock deras begivenhet på sprit.
Sprit, d v s etanol, är en substans som
bildas i samband med nedbrytning av
organiskt material. När träd dör eller är
stressade bildas etanol, som tillsammans
med andra doftämnen karakteristiska för
växtarten/arterna, ger en mycket tydlig
signal till honorna när de söker lämpligt
yngelmaterial under svärmningsperioden. De arter som lever i barrträd lockas
starkt till olika kombinationer av etanol
och terpenämnen. Motsvarande gäller för
lövträdsarter. Ett fåtal arter håller till godo
med både löv- och barrträd. Hos många

Riggat för barkborrefångst. En solig plats
och frottéhandduk indränkt i etanol.

arter räcker det med doften av etanol för
att locka honorna. Veden ska innehålla
lämplig mängd fukt för att svampen ska
trivas. Lämpliga träd och stammar finner
baggarna ofta i skuggiga lägen där risken
för uttorkning är mindre.
Alldeles nyligen har forskare också visat
att etanol har fler funktioner som gynnar
ambrosiabaggarnas liv i veden: konkurrerande svampar kan hållas tillbaka.

Sextandad barkborre Pityogenes chalcographus.

Locka till sig ambrosiabaggar

Barkborreforskaren Jiri Hulcr är verksam
vid universitetet i Florida och har skapat
Facebooksidan Frass & Noodles som är helt
inriktad på ambrosiabaggar. På Frass &
Noodles presenteras en enkel fångstmetod
med en liten demonstrationsfilm. Genom att
använda sprit fångar Jiri bekvämt massor
med baggar! Se filmen på Youtube genom
att söka på ”bark beetling in the tropics”.
Denna metod testade jag hemma hos
Hans Jälminger på Munsö den 9 maj 2017.
En varm dag, massor med ved på tomten
och en altan. Vi riggade en frottéhandduk på altanräcket. Stänkte på ett par
deciliter 96-procentig etanol och väntade.
Klockan var två på eftermiddagen. Först
hände ingenting, men efter en halvtimme
började de första baggarna komma. Mot
det sneda solljuset syntes de tydligt och de
flesta landade på handduken. Simsalabim!
Med en pincett plockade jag in ett stort
antal. När solen gick ned bakom skogen
upphörde aktiviteten.
Efter preparering, etikettering och
artbestämning kunde jag summera ihop
följande: totalt fångades 75 individer,
fördelade på 5 släkten. Brun vedborre
Xyleborinus saxesenii 55 ex, sextandad
barkborre Pityogenes chalcographus 15 ex
(14 hanar), svart lövvedborre Anisandrus
dispar 3 ex, aspbarkborre Xyleborus cryptographus 1 ex samt mångtandad barkborre
Orthotomicus laricis 1 ex.
Brun vedborre, svart lövvedborre och
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Barkborrar dras till sprit

Brun vedborre Xyleborinus saxesenii och
svart lövvedborre Anisandrus dispar.

aspbarkborre är typiska vedborrar vars
larver livnär sig på svamp. Den förstnämnda är, som många ambrosiabaggar,
polyfag, d v s kan utnyttja många olika
trädslag, för denna art t o m barrträd.
svart lövvedborre hittar man ofta på försvagade/döende fruktträd. Den är också
känd som en skadegörare då den bidrar till
fruktträds död. Aspbarkborre lever enbart
på döda aspar. Sextandad barkborre och
mångtandad barkborre lever i huvudsak
på döda granar, mellan bark och ved.
Arterna som fångades återspeglar bra
den närmaste omgivningen. Granar som
toppkapats och ved av allehanda lövträd
i stora mängder samt förekomsten av grov
asp, varav ett par stycken fällts för ett
par år sedan.
Ännu bättre resultat kan säkert fås om
handduken läggs direkt på veden, som då
bör vara just fuktig och huggen 1–2 år
tidigare.

Vi lever i en allt mer digital värld och även artbestämningen
flyttar ut på internet. Här presenteras Artdatabankens interaktiva
verktyg för artbestämning: Artnyckeln.se.

Artnyckeln – interaktiv t
verktyg för artbestämning

A

rtnyckeln har funnits i lite drygt
En- & flerv alsny cklar
ett år och vid denna artikels De flesta nycklar i tryckt media är så kal�publicering har säkert ytterligare lade dikotoma nycklar. Namnet syftar på
någon nyckel publicerats utöver
att nycklingen följer ett spår där karakde sju som nämns här. De flesta
tärerna hela tiden grenar sig, oftast i två
av dessa nycklar omfattar organismer som
val. De kan också kallas envalsnycklar
inte publicerats i litteratur på svenska i
då man bara kan göra ett val åt gången,
modern tid.
eller sekventiella nycklar då
Denna digitala satsTEXT: Artur Larsson
valen kommer i en bestämd
ning är ett resultat av att
sekvens. Sådana nycklar kan
regeringen för några år sedan drog ner
lätt överföras till digital form där de fungpå anslagen till Svenska artprojektet erar på samma sätt – efter att du under
som bland annat publicerade bokverket
första karaktären valt ett av alternativen
Nationalnyckeln. Med anledning av detta öppnar sig karaktär nummer två där du
tvingades man stänga ner publiceringen
kan välja nästa alternativ, o s v. Den stora
av Nationalnyckeln, och i stället fick Art- fördelen med digitala nycklar är att man
databanken i uppdrag att vidareutveckla
också kan skapa flervalsnycklar, d v s nyckde digitala verktygen, www.artfakta.se och
lar där du själv kan välja vilken karaktär
Artnyckeln. Nu när anslagen återigen har
du vill titta på och bedöma, och i vilken
höjts och utgivningen av Nationalnyckeln ordning. Du är alltså inte bunden till att
har återupptagits, kommer publiceringen
göra det i en särskild sekvens, utan kan
av nytt material ändå först att publice- välja den karaktär du tycker är lättast.
ras i de digitala verktygen, för att senare
En fullständigt utvecklad flervalsnyckel
eventuellt tryckas i bokserien.
kräver att alla karaktärer är bedömda för

samtliga arter och kallas därför ibland för
matrisnycklar, där karaktärsmatrisen är
en tabell med karaktärerna på en axel och
arterna på den andra. Att skapa en sådan
matris är tidskrävande och i praktiken kan
det ofta räcka med att ett fåtal karaktärer
är fullständigt ifyllda för att komma fram
till rätt art.
Nycklarna i Artnyckeln kan vara såväl
envalsnycklar som flervalsnycklar. De
befintliga nycklarna kan också komma
att utvecklas i framtiden, genom att nya
karaktärer läggs till eller att tveksamheter
rättas till. Det är ju ytterligare en fördel
med de digitala nycklarna, man kan enkelt
korrigera och förbättra.
Man hittar nycklarna genom att skriva
in www.artnyckeln.se i sin webläsare. Artnyckeln är konstruerad så att den anpassar
sig efter den skärm man använder och den
fungerar lika bra på datorskärm, surfplatta
och mobiltelefon. Ett tips är att lägga till
hemsidan som en ikon på hemskärmen på
mobiltelefonen, då fungerar det ungefär
som en så kallad app. Under respektive
art eller organismgrupp i Artfakta hittar
man också länkar till rätt nyckel när en
sådan finns.

Så här går nycklingen till

De åtta första nycklarna i Artnyckeln, men många fler är på gång.
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Börja med att välja rätt nyckel för den
organismgrupp du vill bestämma. I själva
nyckeln listas en till flera karaktärer till
vänster, och de möjliga arterna till höger.
När det är relevant visas honor och hanar
för sig. Genom att klicka på en karaktär
visar sig de möjliga tillstånd som karaktären kan ha, d v s de möjliga val man kan
välja. När det finns flera karaktärer kan
man börja med de som man känner sig
bekväm med, men i allmänhet ligger de
bästa karaktärerna överst.

Artnyckeln – interaktivt verktyg för artbestämning

Artnyckeln fungerar bra i mobiltelefonen så
länge man har åtminstone 3G-uppkoppling.

Karaktärernas olika tillstånd har ibland
bilder som kan förstoras genom att klicka
på förstoringsglaset i bildens övre högra
hörn. Artbilderna går också att förstora
på samma sätt. När du väljer ett tillstånd
genom att klicka på det, ser du hur artlistan blir kortare. De uteslutna arterna
placerar sig längst ner i listan. De mest
sannolika, om det finns en skillnad, placerar sig längst upp i listan. Efter hand
dyker nya karaktärer upp (med blå ram)
och karaktärer som inte påverkar resultatet
blir nedsläckta. När man nycklat fram till
en art rekommenderas att man klickar på
den och därefter klickar på länken Läs

Du väljer en karaktär och ett av tillhörande tillstånd. Här har vi valt mörka vingar
med röda fläckar. Till höger listas vilka arter som är sannolika (överst) och ej
sannolika (nederst). Fler karaktärer dyker upp när du gjort ditt val.

mer i Artfakta. Där kan man stärka sin
bestämning med hjälp av beskrivningen
av kännetecken, utbredning, ekologi och
ibland med fler bilder. Och glöm inte
att rapportera ditt nybestämda fynd i
www.artportalen.se.

Många nycklar p lanerade

Artdatabanken arbetar med ett antal
projekt som kommer att leverera presentationer av arterna i www.artfakta.se, men
även fler nycklar i Artnyckeln. Även informationen som publicerats i Nationalnyckeln
kommer gradvis att lyftas över till Artfakta, och eventuellt också nycklarna. Tills

vidare fokuserar man dock på nya nycklar.
De flesta nycklarna från Nationalnyckeln
finns i interaktiva pdf-dokument som man
hittar under respektive organismgrupp.
Även tekniskt kommer nyckeln att utvecklas. För närvarande arbetar man för att
bättre integrera nyckeln med Artfakta.
Pågående arbeten bland insekterna
att nämna är bland annat ambitionen att
publicera nycklar till samtliga 270 arter
svenska bin inom ett par år. Redan under
2018 kommer det att publiceras några
bisläkten samt en nyckel till släktena.
Dessutom kommer de första nycklarna till
parasitsteklar – i första hand bisteklarna
Gasteruption och nästa år nattflysteklar
(Ophioninae). Nattflysteklarna blir en
milstolpe, det har under arbetet visat sig
finnas tre gånger så många arter i landet
som man tidigare trott.
Vidare arbetas det på en nyckel till
våra tio arter skräddare (Gerridae). Bland
skalbaggarna pågår ett projekt som omfattar ca 70 arter stumpbaggar (Histeridae).
I år påbörjas också ett projekt som ska
leverera presentationer och nycklar till
nattsländorna (Trichoptera).
Grupper som entomologen kanske inte
intresserar sig för men som ändå får kallas
för småkryp är vatten- och landlevande
snäckor, samt räkor, kräftor och krabbor – de så kallade tiofotade kräftdjuren
(Decapoda). Och då nämner vi inte mossor,
kärlväxter och svampar, som också är på
gång att få digitala nycklar. Det blir ett
spännande år för entomologen!

Snart kommer de första nycklarna till parasitsteklar. Först ut blir bisteklarna i släktet
Gasteruption. Här är en Gasteruption erythrostomum. Foto: Krister Hall.
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Resereportaget
Fredrik Tegnér har spenderat totalt ett år i Tahuayo i nordöstra Peru. Där
har han studerat pilgiftsgrodan Ranitomeya flavov ittata, men även mött och
fotograferat många småkryp. Följ med Fredrik under en dag i regnskogen.

En dag i Perus
regnskogar

En märklig skalbagge som Fredrik träffade på i Perus djungel var den vackra ljusblå trädsvampbaggen med det passande namnet Cypherotylus dromedarius.
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J

ag har spenderat totalt ett år i Tahuayo, ca fyra timmars båtresa från
staden Iquitos i Nordöstra Peru. Det
hela började med att jag reste dit för
att studera den lilla pilgiftsgrodan
Ranitomeya flavovittata för mitt examensarbete. Det dröjde inte länge innan jag
TEXT & FOTO: Fredrik

Tegnér

blev svårt förälskad i regnskogens djur och
natur, framförallt den extrema mångfalden
och artrikedomen som Amazonas har att
erbjuda och jag har rest tillbaka vid två
tillfällen för att jobba som guide och fotograf. Det är svårt att veta riktigt i vilket
hörn jag ska börja, jag har varit med om
så väldigt mycket i dessa skogar. Men här
berättar jag om en dag som innehöll många
intressanta fynd och händelser.

Dagen gryr

Jag vaknar tidigt på morgonen av att min
vän Ludvig, eller Ludde som han kallas,
skriker: ”Jag har blivit stucken av en
skorpion!”. Han dansar runt och sliter av
sig sina byxor. Hur vet du det?, undrar
jag, och samtidigt som Ludde skakar sina
byxor så ramlar det ur en ganska stor
och svart … skorpion. Ludde hade kvällen innan hängt ut sina blöta byxor på
tork och hade med lite otur fått med sig
denna fripassagerare. Han känner inga
kraftiga biverkningar efter sticket, förutom att det ömmar, så vi tar oss ner till
Tahuayo-floden för en kopp kaffe. Ett gäng
blågula aror flyger över oss och skriker ut
sina karaktäristiska högljudda kraxanden,
värmen stiger och luftfuktigheten ökar
när solen letar sig upp över de jättelika
epifytklädda träden.
Efter frukost beger vi oss uppströms
för bifloden Blanco som är vit (blanco
betyder vit på spanska), eller lattefärgad
till skillnad från den tannin-rika Tahuayo
som är väldigt mörk. Denna skillnad blir
ett häftigt fenomen där floderna möts och
Blanco mynnar ut i Tahuayo.

Upp ströms Blanco

Planen för dagen är att ta sig till ett lite
speciellt ställe några timmar uppströms
Blanco, till ett område av skog som aldrig
blir översvämmat under regnsäsongen, ett
så kallat ”terra firme-område”. Dessa
områden har extra hög biodiversitet,
och en väldigt stor mängd djur söker sin
tillflykt dit under regnperioden. Det är

I områden där skogen inte översvämmas vid regnperioderna är mångfalden extra stor.

Fredrik och Ludde på väg uppför floden Blanco.

Bladhorningen Oxysternon conspicillatum.

också i dessa områden som jag bedrivit
min forskning på pilgiftsgrodor och fotograferat en mängd av regnskogens små
och stora djur.
Blå morpho-fjärilar Morpho spp., med
ett vingspann på upp till 20 cm hos vissa
arter, segelflyger intill vår aluminiumbåt
medan vi sakta puttrar floden uppströms.
Det är enbart hanarna av dessa fjärilar
som har den karakteristiska starka blå
färgen, honorna är istället oansenligt
bruna. På undersidan av vingarna så har
blå morpho-fjärilar ett flertal ögonfläckor,
troligtvis för att förvilla predatorer.
När man åker på små floder i regnsko-

gen så behövs en väldigt speciell båtmotor,
en ”peke-peke”, där propellern sitter längst
ut på en lång stång som är lätt att dra upp
om det blir grunt eller om man behöver
passera över ett nedfallet träd. Just den
här dagen står vattnet lågt som ett resultat
av att det har varit ovanligt varmt och
regnfattigt senaste veckan. Vid ett flertal
tillfällen får vi hoppa ur båten och skjuta
på för att ta oss över trädstammar och
dylikt. Väl på plats gör vi upp läger och
packar upp våra kameraprylar.
Även om vi har befunnit oss i Amazonas djungel i över en månad så har vi inte
helt och hållet hunnit acklimatisera oss,
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Ett s k ”svettbi” lapar i sig salt från en ryggsäck. Bina sticks inte men kan ändå bli
besvärliga när de uppträder i mängder runt om svettiga regnskogsbesökare.

och som de nordbor vi är svettas vi något
kopiöst. Detta leder ofta till att många
salttörstande bin söker sig till oss. Dessa
bin sticker inte, men de kan bli ganska
påträngande om man sitter stilla för länge
och har en hel svärm som kryper omkring
överallt, in i näsan och munnen.
Intill vår lägerplats hittar vi en mycket
vacker bladhorning (Scarabaeidae) Oxysternon conspicillatum och en ljusblå trädsvampbagge Cypherotylus dromedarius.

Myror & myrimitatörer

Vi fortsätter in i skogen och hugger oss
fram med våra nyslipade machetes och

Många insekter i Tahuayo liknar myror. Här är en
spindelstekel i släktet Hoplomutilla.

passerar förbi otaliga myrstigar med bland
annat bladskärarmyror, eldmyror och
vandrarmyror. Tar man en närmare titt
på en myra så är det inte alltid säkert att
det är en myra man ser. Det finns nämligen
ett flertal arter som genom evolutionen
har kommit att likna myror, så kallad
mimikry. Detta för att många predatorer
undviker myror av den enkla anledningen
att de ofta är aggressiva, osmakliga och
har ett otrevligt gift. En av dessa myr
imitatörer är en stekel. Honorna hos dessa
spindelsteklar (Mutillidae) rör sig precis
som myror, saknar vingar, är ofta håriga
och har en giftgadd. Enligt Schmidts

smärtindex, så ska det göra extremt ont
att bli stucken av en.
En annan vanligt förekommande insekt
som ligger etta på detta smärtindex är
den solitära myran Izula, Paraponera
clavata. Izula, ”bullet ant” eller ”hormiga
venticuatro” (24-timmars-myran) – (o)kärt
barn har många namn. Denna myra på
ca 3 cm är en av världens mest fruktade
och ryktet säger att ett stick av en Izula
kan jämföras med att bli skjuten. En rolig
anekdot är hur lokalbefolkningen ribereños
(flodfolket) endast namnger insekter, ormar
o s v som är farliga eller har otäcka bett,
Izula är en av de namngivna.

In i det ihåliga jätteträdet

Hoppspindlar finns det rikligt av i Peru. Att få fram information om dem är desto svårare.
Många av dem är säkert inte vetenskapligt beskrivna ännu. Men häftiga är de!
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Vi kommer snart fram till en glänta med
ett stort ihåligt träd som ligger vält. Vi tar
på oss våra pannlampor för att bege oss
in i trädet som säkert är 1,50 meter brett
och 150 m långt. Precis när jag är på väg
att stiga in genom öppningen i trädet så är
det nära att dagens andra olycka inträffar.
Precis över huvudet vid ingången hänger
en stor och fin vandringsspindel Phoneutria
sp., ett släkte som är känt för att kunna
leverera ganska läskiga bett med tråkiga
följder. Spindeln varnar med sina framben
på klassiskt vandringsspindelmanér och jag
ser att den vaktar över en stor äggkokong
som hon har under sig.
Väl inne i trädet hittar vi förutom massvis av fladdermöss också en annan raritet,
Cruziohyla craspedopus, en lövgroda som

Krönikan

P
Izula, The bullet ant, Paraponera clavata, är en av
världens mest fruktade insekter. Ryktet säger att ett
stick av en Izula kan jämföras med att bli skjuten.

är lite av en helig graal för herpetologer.
Slående vacker och väldigt ovanlig. Denna
lövgroda påträffas vanligtvis högt uppe i
trädtopparna och kommer enbart ned för
att leka och lägga ägg i vattensamlingar
inuti ihåliga träd.
Efter att vi har fotograferat grodan,
spindeln och diverse fladdermöss så
sluddrar Ludde: ”Fredrik, jag tror att det
är dags att åka hem, jag har svårt att
fokusera när jag fotar och som du hör så
sluddrar jag när jag talar”. Det visar sig att
giftet från skorpionincidenten har börjat
ge effekt, vilket såklart är oroväckande.
Vi tar oss så snabbt som möjligt tillbaka
till lodgen, Ludde blir sämre och hans andning börjar påverkas. Men vi hittar som
tur är en läkare bland turisterna. Han har
med sig starka antihistaminer och snart
är lyckligtvis Luddes symptom helt borta.
Medan han återhämtar sig beger jag
mig ut på en kort tur och fotograferar
mina absoluta favoritmotiv: hoppspindlar
(Salticidae). Det är svårt att få fram artinformation om peruanska hoppspindlar, och
jag misstänker att en stor del av arterna
inte är beskrivna ännu. Om någon vet mer
om spindlarna på bilderna här intill får ni
gärna höra av er.
Kvällen avslutas med några kalla öl i
hängmattan till nattens orkester av grodor
och syrsor.

Några meter
längre bort

å 1980-talet var en särskilt åtråvärd art för mig den som
senare fick namnet tundratrollslända. På den tiden var den
närmast känd från en enda lokal i norra Finland (om man
inte ville – eller vågade – resa till Sovjet). Jag minns att alla
utbredningskartor i den delen av Finland visade ett likartat
mönster av fyndprickar – en hundraprocentig överensstämmelse med
vägarnas sträckning i landskapet. Kunde det vara så att entomologerna
var så trötta efter allt bilåkande när de väl nådde dessa breddgrader
att de bara orkade gå några få meter från bilen?
En varm sensommardag 1986 vandrade därför jag och min fru
några extra kilometer in i väglöst land där i norr och inte helt oväntat
(för oss, fyllda av ungdomlig självsäkerhet) hittade vi arten redan
första kvällen. Några år senare fick vi för oss att vi borde kunna
hitta arten också i nordligaste Sverige varvid vi inhandlade lämplig
fjällkarta, studerade var det kunde finnas en miljö som överensstämde
med den vi sett i Finland och gav oss iväg. Vi kom till sjön Dávvajávre efter en fem kilometer lång vandring från närmaste P-plats
och – naturligtvis – hittade vi arten i fråga. Det här var ju enkelt!
Leta några meter längre bort än alla andra så händer det saker ...
Det finns ett talesätt att man aldrig ska upprepa ett lyckat experiment – men varför tycks då många entomologer göra återbesök på
samma lokaler år efter år om de inte studerar populationsstorlek eller
något? Jag har också hemfallit åt sådant beteende t ex när jag skulle
samla in ägg av större sjötrollslända och då besökte kända lokaler.
Vid ett sådant tillfälle snubblade jag på jakt efter en äggläggande
hona ute över vattnet, tittade uppåt och noterade på en meters håll
en passerande hane av kejsartrollslända, än idag det nordligaste
fyndet i Sverige.
En händelse som bekräftar mitt resonemang kommer jag ihåg
från zoologen i Uppsala innan man renoverade bort allt fint från
huset och målade väggarna i blekt sjukhusvitt. Förr fanns en mängd
horn och monterade huvuden av hjortar, antiloper, älgar och annat
på väggarna i trapphuset och utanför föreläsningssalen fanns bl a
hornen från en blåbock (nej, inte skalbaggen, utan antilopen). Inför
ett föredrag anlände Thure Palm, en av de riktigt stora bland landets
skalbaggssamlare, med ett entourage av yngre skalbaggsentusiaster
omkring sig. En stol drogs fram och Thure trycktes ned i den med
uppmaningen att han såklart inte skulle behöva stå upp och vänta.
Den gamle nestorn sjönk djupt ned i stolen, riktade blicken upp mot
väggen och utbrast: ”Men se, här har vi ju en vacker hornsamling!
Det har jag faktiskt inte observerat förut!”
Ja, många upptäckter väntar om man bara tittar någon meter
längre bort ...
Göran Sahlén
Trollsländeforskare och universitetslektor i
biologi vid Högskolan i Halmstad

Se fler av Fredriks bilder på
instagram.com/tegnerphotography.
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Krönikan

Fotografen

Henrik Larsson
Namn: Henrik Larsson
Bor: Dalarna
Fotograferat sedan: ungefär 2006
Favoritmotiv: Småkryp. En vanlig art i fint
ljus tycker jag är mycket värt även om det
också är roligt med lite ovanligare arter.
Favoritlokal: Gärna söderut. Jag tycker
ljuset är finare eftersom landskapet är
mer platt.
Utrustning: Canon och diverse
macroprylar

”Jag har sedan jag var liten alltid vara
intresserad av natur och småkryp. Det
är roligt att kunna saker om allt fint
man ser i naturen och jag stannar
gärna ute till sent på kvällen när solen
nästan försvunnit. Det varma mjuka
ljuset man får precis innan solen går
ner och de blå tonerna ett litet tag
efter tycker jag är allra finast. Ofta
hittar man då djur som vilar på blommor och grässtrån. Jag fotograferar
en hel del makrofoton men jag uppskattar mer att få med omgivningen
i bilden för att få mer helhet. Om
man har tur stöter man på likasinnade som man kan dela upplevelsen
med och få tips. En sådan person är
Björn och hans käresta Ing-Marie som
jag träffade på en resa söderut. Det
har blivit en del turer tillsammans,
något jag uppskattat väldigt mycket
och många roliga fynd på Öland har
vi gjort tillsammans.”

Fotoförteckning
1. Vitvinge Leptidea sp. och stickmygga (Culicidae) på
midsommarblomster. 180 mm, 20 sek, f5.6, ISO100.
2. Ekoxehona Lucanus cervus på ekgren.
180 mm, 40 sek, f5, ISO100.
3. Ekoxar Lucanus cervus på gren.
180 mm, 40 sek, f10, ISO100.
4. Skäckspinnare Endromis versicolora.
180 mm, 4 sek, f11, ISO200.
5. Puktörneblåvinge Polyommatus icarus på
överblommad makros. 180 mm, 1/4 , f4, ISO200.

1

Yrfän 2 · 2018

32

Fotografen

2

3

4

5

Yrfän 2 · 2018

33

Fotografen

Recensionen

Fälthandbok om nyckelp igor

V

ANNONS

i som sedan tidigare är förtrog- tar upp alla våra 67 svenska arter och
na med de små behändiga fält- presenterar dem med artbeskrivningar
guider som ges ut av Entomo- och fantastiskt vackra illustrationer av
logiska föreningen i Stockholm
författaren Peter Wärmling. Boken inne(se Yrfän 1/2015) har väntat och
håller inga bestämningsnycklar, men arthoppats länge på nästa bok i serien – den
beskrivningarna är sorterade först efter
om nyckelpigor! Nyckelpigorna
släktskap (underfamiljer) och
TEXT : Kajsa Mellbrand
är djur som de flesta lär sig
sedan i grupper baserat på
känna igen redan som barn,
färg och teckningar, vilket
och även den som inte är småkrypsintres- gör att man vid bestämning snabbt kan
serad har ofta en positiv inställning till
begränsa urvalet artbeskrivningar man
just nyckelpigor. Det är därför kanske lite
behöver titta närmare på.
märkligt att vi fått vänta ända till 2018
Nyckelpigor i Sverige säljs (liksom de
på en fullständig guide till de svenska
övriga fältguiderna i serien) av Entoarterna i denna populära, färgglada och mologiska föreningen i Stockholm för 60
vackra djurgrupp? Tidigare har man varit
kronor. Förutom att vara väldigt prisvärd
hänvisad till utländsk litteratur, som inte har boken ett litet pocketformat som är
täcker upp alla våra arter och som i de väldigt praktiskt för den som vill ha den
flesta fall saknar färgbilder. Undantaget är
med sig ut i fält (i det här fallet innebär
en bok om centraleuropeiska nyckelpigor
”pocket” verkligen att boken är liten nog
som kom ut 2015 (se Yrfän 2/2016).
att bära med sig i fickan). Nyckelpigor
Men väntan har inte varit förgäves, är en mycket lämplig artgrupp för att
Nyckelpigor i Sverige lever upp till förvänt- presenteras i det här formatet, både
ningarna. Boken följer samma format som
med avseende på gruppens storlek och
tidigare böcker i serien. Den inleds med en svårighetsgraden vad gäller bestämning.
allmän genomgång av nyckelpigorna som
Det här är helt enkelt en mycket prakdjurgrupp och på ett lättöverskådligt sätt
tiskt användbar bok, både för den vane
presenteras systematik, livscykel samt entomologen och för nybörjaren. Ska vi
praktiska tips på hur och i vilka miljöer
gissa på att nyckelpigor blir sommarens
man studerar nyckelpigor i fält. Boken
fluga?
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Nyckelpigor i Sverige – en fälthandbok.
Peter Wärmling.
Entomologiska föreningen i Stockholm. 2018.

Föreningssidan

Sörmlandsentomologerna
Föreningen bildades 1985 och har sin huvudsakliga verksamhet inom Sörmlands län, delvis också i den del av Stockholms län som ligger i landskapet
Sörmland. Vi anordnar möten, exkursioner och gör inventeringar. Våra
inomhusmöten äger oftast rum i Gnesta eller Nyköping. Varje vinter ordnar
vi i slutet av januari Öppet hus i Nyköping, ett möte som alltid brukar vara
välbesökt. I oktober har vi alltid ett kombinerat föredrag och bildmöte där
deltagarna får möjlighet att visa egna bilder och berätta om årets fynd.
Föreningen är också remissinstans i naturvårdsfrågor.
1986 började föreningen ge ut medlemstidskriften Graphosoma (släktnamnet på Sörmlands landskapsinsekt strimlus). I början kom Graphosoma ut med fyra nummer per år. Sedan 2007 är det ett, mer omfattande,
nummer per år som gäller.
I samarbete med länsstyrelserna i Södermanlands och Stockholms län
gav föreningen 2017 ut boken Dagfjärilar i Södermanland. Där redovisas
resultatet av den inventering av dagfjärilar i landskapet som genomfördes
2005–2009. Mer information om boken och hur den kan köpas får man på
föreningens hemsida eller genom att kontakta någon i styrelsen.
Sedan 2006 har föreningen deltagit med en monter på Rådgivningsgatan vid den årliga Trädgårdsmässan i Älvsjö. Den här mässan lockar
varje år över 50 000 besökare så det är ett unikt tillfälle att nå en bredare
publik. De senaste två åren har vi haft god hjälp av Sveriges Entomologiska
förening (SEF) som fått disponera en del av montern för marknadsföring
av sin verksamhet, inte minst Yrfän och Entomologisk Tidskrift. Vi hoppas
att det samarbetet kommer att fortsätta.
2018 är det för tredje gången Sörmlandsentomologernas tur att vara
värdar för SEF:s riksmöte. De tidigare gångerna har vi hållit till på Stensunds folkhögskola utanför Trosa och i Fiskeboda vid Hjälmaren. I år är
riksmötet förlagt till Nyköping och vi hoppas kunna bjuda på intressanta
exkursioner i stadens närområde. Mer information finns på föreningens
och SEF:s hemsidor. Vi önskar alla varmt välkomna!

Trädgårdsmässan i Älvsjö är ett utmärkt tillfälle
att sprida kunskap om entomologi.

Exkursioner är alltid uppskattat, och väldigt lärorikt!

Staffan Kihl

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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Posttidning B
Tidskriften Yrfän
c/o Bjelkefelt
Kärrstorp 219
241 75 Stehag

I nästa nummer:

Kustskräddare Gerris thoracicus. Foto: Ulf Bjelke.

Skräddare

Utkommer 20 september.

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.

