Skräddare (Gerridae) är som grupp välkänd för de flesta men kunskapen
om de enskilda arterna har varit förvånansvärt bristfällig i Sverige.
Denna artikel och en ny digital artnyckel (artnyckeln.se) är två insatser för
att öka kunskapen om denna fascinerande insektsfamilj.

Vatteny tans
mästare

G

lobalt känner man till omkring 750
Skräddarna har alla likartad livsstil
arter av skräddare varav 10 finns i
och samtliga är rovdjur på vattenytor,
Sverige. Den mest artrika delen av
vilka de kan röra sig över genom en kombi
världen är de asiatiska tropikerna
nation av vattnets ytspänning och långa
med ca 300. Palearktis hyser runt ben vilka är täckta med starkt vatten
50 arter. Skräddarna är i systematiken en avstötande behåring.
familj inom ordningen halvvingar
Skräddare livnär sig främst
(Hemiptera) och underordningen
text: Ulf Bjelke &
på insekter som fallit ned på
skinnbaggar (Heteroptera). De
J ohannes Bergsten
vattnet samt sådana som är på
närmaste släktingarna är bäck
Foto: Ulf Bjelke
väg att kläckas från larvstadiet.
löpare (Veliidae), men även vat
Typiska p
 redatorer på skräd
tenmätare (Hydrometridae), vattenspringare
darna själva är ryggsimmare (Notonec
(Mesoveliidae) och vitmosseskinnbaggar
tidae) och spindlar samt faktiskt andra
(Hebridae) står dem nära.
skräddare.

Tandskräddare Gerris odontogaster.
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Skräddare lever nästan uteslutande på
sötvatten. Men några arter finns i bräckt
eller till och med salt vatten. I Sverige finns
kustskräddare Gerris thoracicus som kan
påträffas i vikar, men den mest karakte
ristiska miljön är hällkar. På kontinenten,
i Storbritannien och åtminstone i södra
Sverige kan den dock hittas även i sötvat
tensmiljöer.
Arternas habitatval är delvis speciali
serade, men det finns stora överlapp. Arter
som främst bebor småvatten trivs också
i vegetationsrika inre delar av vikar i
större sjöar, eller liknande lugna parti
er av rinnande vatten. Strömskräddare
Aquarius najas, som är enda svenska arten
tydligt knuten till rinnande vatten, kan
också hittas vid exponerade sjöstränder.
Habitatvalet är alltså till viss hjälp vid
artbestämning men räcker sällan ensamt.

Inga, korta eller långa vingar

Liksom de flesta insekter har skräddare
oftast flygförmåga, men gruppen har s k
vingpolymorfism; olika arter kan vara
långvingade, kortvingade eller vinglösa,
och detta kan också variera inom en och
samma art. För några arter som revär
skräddare Gerris lacustris och rostskräd
dare G. lateralis kan man hitta både lång
vingade och kortvingade individer året om
och där handlar det om genetisk variation.
Men hos andra arter som tandskräddare
G. odontogaster, småskräddare G. argen
tatus och sjöskräddare Aquarius paludum
är alltid generationen som övervintrar
långvingad medan en tidig första genera
tion som reproducerar sig samma sommar

Skräddare har s k vingpolyformism, d v s vingarnas storlek kan variera från inga vingar, via
förkrympta vingar till långa vingar – även inom arten. Detta kan försvåra artbestämningen. Hos
tandskräddaren Gerris odontogaster är den övervintrade generationen alltid långvingad och första
sommargenerationen kort- eller långvingad. Tandskräddaren på bilden har korta vingar.

och inte övervintrar kan vara kortvingade
eller en blandning. Här är det de ökande
eller minskande dagslängderna under
nymfens utveckling som styr vingformen,
den är alltså miljöbetingad. Brun sam
metskräddare Limnoporus rufoscutellatus,
kustskräddare och knölskräddare G. gibbi
fer är (nästan) alltid långvingade medan
strömskräddare (nästan) alltid är kort
vingad (dock inte på kontinenten).
De olika arternas ving- och flygstrate
gier är nära knutet till stabiliteten av deras

Skräddare är rovdjur och livnär sig på insekter som fallit ned på vattenytan.
Även insekter som är på väg att kläckas från larvstadiet ingår i dieten.
Här har en sjöskräddare Aquarius paludum fångat en bladlus.
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habitat. I permanenta vatten behövs inte
vingar (som hos strömskräddare) medan de
som föredrar temporära småvatten behöver
kunna hitta nya habitat regelbundet och
är därför långvingade (t ex brun sammet
skräddare). Det har forskats mycket kring
detta ämne hos skräddare.
Skräddare har ofullständig förvandling
och genomgår äggstadium, fem nymfsta
dier och därefter vuxenfasen. Tiden från
ägg till vuxen individ är starkt beroende
av vattentemperaturen. Vuxna individer

Nymf av sjöskräddare Aquarius paludum. Ofta finner man en blandning
av unga och fullvxuna individer på vattnet. Juveniler är ofta bredare i
förhållande till längden samt har fötter med ett segment (två hos vuxna).
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Skräddare mitt ute i
oceanerna

Det har forskats mycket på skräddarnas våldsamma parningsakter där kullerbyttor
och häftig kamp är några inslag. Hanar har utvecklat metoder för att hålla fast i
honan som i sin tur har mekanismer som kan hindra ovälkomna hanar. Här har
två rostskräddare Gerris lateralis till slut ändå funnit varandra. Notera också
vingpolymorfismen där honan (underst) är bevingad och hanen (överst) vinglös.

övervintrar genom att gå i dvala bland
växtmaterial vid strandkanten eller flyger
till övervintringsställen som kan vara flera
hundra meter från vatten. Så snart isarna
smält vaknar de till liv och kan därför ses
tidigt på våren, vanligen i april, åtmins
tone i Göta- och Svealand. Det är också
på våren som flygaktiviteten har sin topp
och de lockas då till vattenytor men de
kan luras av andra blanka ytor som bilar,
studsmattor, glasbord eller presenningar
som reflekterar polariserat ljus på ett lik
nande sätt som vattenytor. Gruppen är
därmed väl lämpad för insektsintresserade
som törstar efter att göra observationer
tidigt på våren.

Häftigt p arningsbeteende

Vid vattenkanten kan man också sitta
och studera skräddarnas parningssystem.
Man kan se hanar hoppa upp på honor
varvid honor svarar med kullerbyttor, reser
sig på frambenen och flippar över bakåt
för att kasta av hanen. Det handlar om
sexuella konflikter mellan könen, att honor
och hanars optimum vad gäller t ex par
ningsfrekvens inte är desamma. Förutom
kullerbyttor på vattenytan så kan detta
leda till regelrätta vapenkapprustningar
i anatomin för att få kontroll över par
ningsbeslutet. Även detta har det forskats
mycket om och skräddare är ett av de mest

Än mer specialiserade än våra svenska arter
är de i släktet Halobates, som fått sitt namn
av den tydliga saltvattensanknytningen
(halo = salt). Några arter lever mitt ute på
oceanerna och är därmed de enda insek
ter som koloniserat de stora havsvidderna
och genomgår hela sin livscykel till havs.
De oceaniska arternas födoval är bristfälligt
studerat men man tror att de främst lever
av djurplankton. Äggen fästs på fjädrar och
andra flytande föremål. Man tror också att
den alltmer ökande nedskräpningen av
plastföremål faktiskt gynnar dessa arter
då stora mängder ägg har observerats på
sådana objekt. Före nedskräpningen var
äggläggningsytor sannolikt en begränsan
de faktor. Som fiende har dessa skräddare
arter i den pelagiskt levande fågelgruppen
stormsvalor, vilka aktivt födosöker efter
dem genom att med vingarna skrämma fram
skräddare ur skumbildningar på vattnet, där
de ofta söker skydd.

kända modellsystemen för forskning kring
sexuella konflikter och kapprustningar
mellan könen. Hanarna hos några arter
har utvecklat könsdelar som fäster och
håller dem kvar, samt en plattare kropp
för att enklare kunna hålla fast vid honan.
Honorna i sin tur har utvecklat utskott
och nedåtböjd bakkropp, för att göra det
svårare för hanen, så att honan själv kan
välja när och med vilken hane parningen
bör ske.

Att artbestämna en skräddare

Kroppslängden är ofta en bra karaktär för
att om inte direkt artbestämma, åtmins
tone utesluta majoriteten av arterna. Är
skräddaren 15 mm eller mer kan det bara
vara ström-, sjö- eller brun sammetskräd
dare. Minsta arten är småskräddare med
sina 5,5–8 mm. Ibland, men långtifrån
alltid, fungerar ett bra makrofoto. Helst
bör man håva in dem och ha en handlupp
redo. Skräddare är mycket tåliga och kan
undersökas i handen och sedan släppas
tillbaka i vattnet utan problem. Ving
polymorfismen som beskrivs ovan gör att
samma art till det yttre kan vara väldigt
varierande, något som kan skapa huvudbry
för nybörjaren.
Även färgerna kan variera starkt, men
främst beroende på om djuret är torrt,
blivit blött vid håvning, lagts i sprit eller
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torrmonterats. Oftast syns kontrasterande
färger tydligast på torkade eller spritlagda
djur. Längst ut på antennerna finns fina
hår som i sol- eller kamerablixtljus kan
reflekteras så att denna del ser tydligt
ljus ut, trots att ytterdelen i grunden är
mörk. Detta kan försvåra bestämning av
de arter där antennernas färg används.

Fototip s

För ickekännaren kan det vara förvånans
värt svårt att från foto identifiera en art.
Men om man fotograferar skräddare på
vattenytan utan att ta upp djuret, så är
en bild snett uppifrån att föredra. Från
en sådan brukar man kunna se de flesta
karaktärerna listade nedan (men inte alla).
Har man tur kan man i sådant foto även
se karaktärer underifrån, i vattenspegeln!
För att med makrofoto helt säkert doku
mentera arttillhörighet bör man dock ta
tre bilder – om man har djuret i handen
– uppifrån, från sidan och underifrån.
Uppifrån får man helheltsintrycket,
vingform, bakroppshörnens utdragen
het, färg på halssköld och antenner. Från
sidan kan man dels på bakkroppspetsen
direkt se om det är tandskräddare (hanen
med två piggar, honan med konkavitet,
båda karaktärerna unika), dels se om
halssköldens gula sidolinje saknas helt
(strömskräddare), saknas framtill (sjö-,

Nymfer

Nymfer (juveniler) kan av den oinitie
rade tas för vuxna individer av små
arter och det är viktigt att känna till
nymfernas speciella utseende: ofta bred
are kropp i förhållande till längden.
Vuxna skräddare kan skiljas från alla
fem nymfstadierna på att fötterna är
tvåsegmenterade medan de är enseg
menterade hos nymferna. Den nya digi
tala nyckeln (artnyckeln.se) behandlar
inte nymfer men för den som vill för
söka bestämma nymfer kan vi rekom
mendera Vepsäläinens & Krajewskis
artikel Identification of the waterstrider
(Gerridae) nymphs of Northern Europe
(se nedan). 

Alla 10 svenska

Brun sammetskräddare

Sjöskräddare

Limnop orus rufoscutellatus
Längd upp till 18 mm och är en av de tre stora
arterna, något större än de andra två. Trots
detta återfinns den ofta i de allra minsta vatt
nen, inte sällan i vattensamlingar som de som
bildas i hjulspår av skogsmaskiner. Arten är
tydligt rostbrun och detta tillsammans med
storleken gör att det är den art som är enklast
att artbestämma. Antennerna är längre än
halva kroppen, första antennsegmentet är
kortare än segment två och tre tillsammans.
Arten har utdragna hörnspetsar på bakkrop
pen och är alltid långvingad. Götaland, Svea
land, Norrlands kust och delvis inland men
sparsamt västerut.

Aquarius p aludum
Längd upp till 16 mm och är därmed en av de
tre stora arterna. Som det svenska namnet
anger lever den främst på sjöar. Sjöskräddare
är den art som de flesta badare ser, då den
tycker om att samlas vid badbryggor och andra
ur vattnet uppstickande objekt. Gråbrun. Kan
ha korta eller långa vingar. Långa utskott vid
bakkroppens hörn. Dessa når lika långt som
eller längre än bakkroppens spets. Götaland,
Svealand, och längs södra Norrlandskusten.

Strömskräddare

Knölskräddare

Aquarius najas
Längd upp till 17 mm, men hanar kan vara
betydligt kortare än så, ned till 12 mm. Den
tydligast strömvattenlevande av de svenska
arterna. Mörk, ger i fält ofta ett närmast svart
intryck. I Sverige sannolikt alltid utan vingar.
Liksom övriga arter som kan sakna vingar syns
en streckad linje mitt på bakkroppen. Hörnspet
sarna utdragna, men når inte lika långt som
bakkroppens yttersta del. Götaland, Svealand
och södra Norrlandskusten, men ska finnas
bekräftad även från Norrlands nordliga delar.

Gerris gibbifer
Längd upp till 13 mm. Stor och kraftig jäm
fört med de övriga arterna i släktet Gerris. En
ovanlig och dåligt känd art som dock hittats
både i alldagliga diken och i en vattentunna
i en trädgård. Dess ekologiska krav får anses
otillräckligt kända.Halssköldens sida har ljus
linje endast på bakre delen. Mellan bakbenens
fäste undertill finns en tydlig gul utbuktning/
knöl; en doftkörtel som är särskilt tydlig på
hanar. Troligtvis alltid långvingad. Dåligt känd
utbredning. Götaland, framför allt sydvästra
delarna. Kan den hittas i Svealand?

Foto: Johannes Bergsten.

kust- och k
 nölskräddare) eller finns både
framtill och baktill (resterande arter).
Framlåren hålls ofta framåtriktade och
då ger den laterala vyn en bra bild av
infärgningen av dess bak/utsida och
man kan direkt avgöra om det är den
vanliga revärskräddaren med längs
gående revärer. Bilder underifrån kan
avslöja en gul knöl mellan bakbenens
fästen hos knölskräddare och man kan
se en silverlinje längs sidorna av bak
kroppens undersida om det är rostskräd
dare. Helst ska bakkroppsspetsen synas
tydligt underifrån så man kan se om det
är en enkel (rostskräddare) eller dubbel
urgröpning på hanens sjunde segments
bakkant.
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arter av skräddare (Gerridae)

Kustskräddare

Revärskräddare

Tandskräddare

Gerris thoracicus
Längd 9–12 mm och är en av de större Gerrisarterna. Lever främst i brackvattenmiljöer men
verkar i södra Sverige även kolonisera sötvatten
långt från kusten. Bakre delen av halsskölden är
gulbrun, vilket även är färgen på benen, anten
nerna och vingarna. Ljus linje bara på bakre
halvan av halssköldens sida. Kroppen är mer
tydligt parallellsidig än hos övriga arter. Nästan
alltid långvingad, men flygmuskler inte alltid
funktionsdugliga; något förkortade vingar kan
förekomma. Längs kusterna samt i söder även
på inlandslokaler.

Gerris lacustris
Längd 8–10,5 mm. Sveriges sannolikt vanligaste
art. Lever i de flesta typer av vatten. Främre
låret ljust och med ett tydligt svart streck på
baksidans övre del (som en revär). Kan vara
antingen kort- eller långvingad. Utöver strecket
på framlåret är arten utan särskiljande karaktä
rer och är både till storlek och utseende genom
snittlig i förhållande till övriga arter i Sverige.
Hela landet söder om polcirkeln utom fjällen.

Gerris odontogaster
Längd 7–9 mm, liten och mörk. Lever främst
i småvatten. Hanen har två framåtriktade
utskott (”tänder”) på sista bakkroppsegmen
tets undersida. På honan finns längst bak en
konkav inbuktning, synlig i profil. Främre lårens
baksida är svart, med undantag av basen och
undersidans bakre del. Utöver de nämnda
karaktärerna på bakkroppens undersida liknar
den revärskräddaren, men skiljs genom sin
vanligtvis mindre storlek samt tydligt mörkare
framlår. Hela landet, sparsamt i fjällen.

Rostskräddare

Myrskräddare

Småskräddare

Gerris lateralis
Längd 9–11 mm. Lever oftast i småvatten. Van
ligen rostbrun, men vissa individer kan vara
mer brunsvarta. Antennerna är tvåfärgade
vilket är en artbestämmande karaktär; första
och andra segmentet samt basala hälften av
tredje är ljusa, och resterande mörka. En enkel
halvcirkelformad urgröpning på hanens 7:e
segment undertill, är en karaktär som särskil
jer den från övriga Gerris-arter, vilka har en
dubbelurgröpning. Kan vara vinglös, ha korta
eller långa vingar. Vinglösa individer har en
streckad ljus linje på bakkroppens ovansida.
Hela landet.

Gerris sp hagnetorum
Längd 8,5–9 mm. Livsmiljön är dåligt känd, men
sannolikt främst i småvatten. Brunsvart och
relativt kontrastlös. Främre låren är tydligt
korta och breda jämfört med övriga svenska
arter, 4–5 gånger så långa som breda. Oftast
vinglös, men långvingade individer förekom
mer. Har en streckad ljus linje på ovansidans
bakre del. Kan förväxlas med vinglösa indi
vider av rostskräddare. Göta- och Svealand,
men dåligt känd nordgräns (ett äldre fynd från
Norrbotten).

Gerris argentatus
Längd 5,5–8 mm. Vår minsta skräddare. Lever
i vegetationsrika ofta relativt små vatten. Tyd
ligt mörk, ger i fält ett nästan svart intryck. I
övrigt snarlik tandskräddare men skiljs från
denna genom att vara i medeltal något kortare,
att könsdelarna saknar utskott hos hanarna
och genom avsaknad av en konkav inbuktning
hos honan. Vidare är bakbenets nedre delar
endast 2/3 så lång som låret (hos tandskräd
dare är dessa längre). Främre lårets baksida
mörk, endast vid basen och spetsen något ljus.
Ryggsköldens bakre del har silverfärgade hår.
Dessa kan dock vara svåra att se. Göta- och
Svealand samt längs Norrlandskusten.
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