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Det grandiosa 
stortapetserar biet



Den speciella känslan

Häromdagen gick jag ut och tömde min fjärilsfälla på tomten. Och där 
satt den, det tvärbandade gulvingflyet. Allra överst på äggkartongen 
närmast lampan. Vackert gulorange och brun. Alldeles fräsch. Jag 
känner hur pulsen stiger. Jag börjar andas fortare. Paniken och ång-
estkänslorna börjar infinna sig. Fumligheten är ett faktum. Tiden står 

fullkomligt still. Jag förvandlas till obeslutsamhetens mästare. Ska jag ta den i 
en burk? Eller ska jag ta fram kameran eller mobilen?  

Att hitta en ny art i ens tomtfälla eller att håva in den där arten man 
suktat efter länge är en speciell känsla. Det är just den känslan som får en att 
fortsätta leta, år efter år. Det är en fantastisk känsla. Men i år förändrades 
den där känslan för mig. Den gick från att vara absolut till att vara tveeggad. 
Två saker var annorlunda i år. Den första var att i år fick jag flera nya arter 
på min tomtlista. Fler än jag någonsin tidigare fått. Det andra var att mitt 
intresse för första gången inte var väderberoende. Jag har nog aldrig tidigare 
behövt bry mig så lite om vädret. Det var soligt och varmt hela sommaren. Det 
är också de här två företeelserna som fått mig att bli mycket mer bekymrad 
än jag tidigare varit. 

I år har man nästan bokstavligt kunnat ta på ordet klimatförändringar. Det 
faktum att det varit så nära en i år har liksom lagt sordin på den där speciella 
känslan när man skriver upp en ny art på tomtlistan. Den har som jag nämnde 
tidigare gått från att vara absolut till att bli tveeggad. Det är inte så att jag 
är besviken över att den där speciella känslan har förändrats utan att jag har 
gått från att vara bekymrad till uppriktigt orolig. Orolig för hur det ska gå för 
våra insekter. Orolig över hur klimatförändringarna påverkar den biologiska 
mångfalden som vi vet är så viktig. Jag känner mig också väldigt maktlös. Jag 
vill inte att det ska finnas ett mörkt moln som vilar över vårt insektsintresse. 
Visst gör jag, som så många andra, allt vad jag kan för att bidra på gräsrotsnivå, 
men det är på beslutsnivå som man måste höja ambitionsnivån och börja agera 
i rätt riktning och hålla vad man lovar. Visst har de flesta partier ökat tempot 
i miljöfrågorna ... Men nu är det upp till bevis! Så jag hoppas att beslutsfat-
tarna går i rätt riktning. Och vi vet ju att det finns bara en riktning – den som 
främjar biologisk mångfald. 

Linda Strand
ordförande i Sveriges Entomologiska förening
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”Under Kristihimmelfärdshelgen åkte jag till Öland 
med några vänner för lite allmän skådning av allt 
från alg till älg. Hade sedan ett år tillbaka blivit 
sugen på att se den smått legendariska alvarslarv
mördaren och föreslog för några vänner att vi skulle 
göra ett försök. En bra bit alvar genomsöktes utan 
resultat och vi avbröt efter någon timme. Dagen 
efter dök det upp en bild på skalbaggen på Face
book, och det beskrevs att den hittades inte långt 
ifrån lokalen vi hade varit på dagen innan. Vi gjorde 
ett nytt försök och fick förstärkning av ytterligare 
några vänner. Vi hittade och fick glädjas åt två al
varlarvmördare som var ute och sprang och det blev 
en dag många av oss kommer minnas med värme 

lång tid framöver.”
www.sef.nu

Framsidan: Alvarlarvmördare Callisthenes reticulatus

Foto: Moa Pettersson



För tjugo år sedan valde Sveriges Entomolo-
giska förening ut insekter för alla svenska 
landskap. Det är arter som är karaktäristiska, 
och också lite ovanliga eller uppseendeväck-
ande, för just det landskapet, till exempel har 

Västergötland alkonblåvinge, Jämtland stormhatts-
humla och Öland rosenvingad grähoppa.

När jag tittar på listan över landskapsinsekterna 
ser jag att jag faktiskt sett ganska många av dem. Jag 
börjar fundera över var och när och hur dessa möten 
varit. Bohusläns myskbock hade jag t ex länge velat se, 

men aldrig fått syn på. Men så en kväll vid middagen 
i trädgården landade den stor och glänsande rakt ner 
på bordet. När jag plockade upp den mellan tummen 
och pekfingret gav den ifrån sig små ljud. Och inte 
hade jag anat att den var så glänsande!

Nu startar vi i Yrfän en serie där vi vill presentera 
alla Sveriges 24 landskapsinsekter. Sidan 35 kommer 
framöver vara vigd åt artfakta och personliga skild-
ringar av möten med dessa arter. Har du träffat på 
någon av våra landskapsinsekter och vill berätta om 
ditt möte, är du välkommen att höra av dig!

Magnus Bjelkefelt
redaktör
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Intressanta småkrypsfynd

Poul Ulrik från Danmark besökte 16–17 juli 
Kristianstad, Skåne, på sin semester. Vid 
ett besök i Vattenriket passade han på att 
skaka på en cypress. Direkt kände han igen 
”cypressfröskinnbaggen”, en art han tidigare 
sett i västra Köpenhamn. Men han tänkte inte 
så mycket mer på detta då … Väl hemma sökte 
han på Artportalen och kunde inte hitta arten! 
Kontakt togs med Carl-Cedric Coulianos som 
kunde bekräfta att det rörde sig om ett nyfynd 
för Sverige. Orsillus depressus är ursprungligen 
från södra Europa men på spridning norrut. 
Till Danmark kom den 2008 och nu alltså även 

till Sverige!

Andreas Grabs hade läst Nationalnyckelns 
mångfotingsvolym och fått blodad tand. Så 
efter lite planerande gick resan till Nävekvarn 
vid Sörmlandskusten. Målarten var svanskej-
sarfoting Kryphioiulus occultus, en art som Hans 
Lohmander fann vid Nävekvarn 1954, hittills 
första och enda fyndet i Sverige. Mycket har 
hänt på platsen men några byggnader finns 
kvar och vid gaveln av en lada, där det även var 
lite fuktigt och fanns gamla löv gjorde Andreas 
sitt fynd. Där låg nämligen Sveriges andra fynd 
av svanskejsarfoting! Slutgiltig artbestämning 

gjordes senare av Freddy Persson.
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ANDRA FYNDET I LANDET

Svanskejsarfoting
Kryphioiulus occultus

NY FÖR SVERIGE

Fröskinnbaggen
Orsillus depressus

SPÄNNANDE FYND

Trädgårdsborre
Phyllopertha horticola

var. ustulatipennis

Olle Robin bor granne med det blivande natur-
reservatet Skarpnäs i Orminge, Nacka, Uppland. 
Där hittade han en för honom ny skalbagge 
på kirskål den 13 juni. Carl-Cedric Coulianos 
bestämde den senare till trädgårdsborre Phyl-
lopertha horticola, fast den sällsynta variationen 
ustulatipennis. Denna variation av arten känne-

tecknas av den svarta-blåsvarta översidan. 

 VU
FYND AV OVANLIG KNÄPPARE

Gul jätteknäppare
Stenagostus rufus

Karin Leandersson tittar mest på fjärilar, men 
ibland kommer det även andra spännande 
insekter i hennes väg. Som när hon på morgo-
nen 24 juli, i sin nattfjärilsfälla, hade en gul jät-
teknäppare Stenagostus rufus. Fällan står i 
Malexander, Östergötland och enligt Artporta-
len så är det första rapporten från västra delen 

av Östergötland sedan 1930. 

David Lundgren gjorde ett trevligt landskaps-
fynd i sin ljusfälla, som fick följa med på en 
veckas semester till barndomshemmet, i 
Torslanda, Bohuslän. En morgon, 9 juli mer 
bestämt, satt det en hieroglyfpraktmal Bisigna 

procerella i fällan.

NY FÖR BOHUSLÄN

Vitryggsbrokmal
Mompha propinquella

Den 27 juni gjorde Hans Petterson ännu ett 
nytt landskapsfynd vid Torp, Lane-Ryr, Udde-
valla: vitryggsbrokmal Mompha propinquella 
– en vacker liten malfjäril med karaktäristisk 

ryggteckning.

NY FÖR ÖLAND

Ängsskinnbaggen
Brachyarthrum limitatum

Patrik Hall hittade en ängsskinnbagge 2 juli när 
han var ute och slaghåvade på asp, vid Viksjö, Löt-
torp, Öland. Arten heter Brachyarthrum limitatum 
och har inte rapporterats från Öland tidigare.
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NY FÖR BOHUSLÄN

Hieroglyfpraktmal
 Bisigna procerella

SÄLLSYNT BLOMFLUGA

Tajgablomfluga
Sphecomyia vespiformis

Helena Andersson fick syn på denna insekt 
på insidan av det inglasade uterummet. Den 
verkade slö, solen lyste fortfarande in så det 
var varmt. Hon hämtade lite vatten, den drack, 
piggnade till och flög sedan iväg. Fyndet av taj-
gablomfluga Sphecomyia vespiformis gjordes 
24 juni i Toböle, Nordmaling, Västerbotten. 
Tajgablomflugan är en mycket sällsynt blom-
fluga som har en tydligt nordlig utbredning.
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Sverker Hultengren hade lyckan att hitta hög-
nordisk glasvinge Synanthedon polaris så långt 
norrut som vid Abisko, Torne Lappmark, Lapp-
land. Fjärilen håvades in bland lågt vide och 
dvärgbjörk vid en myr längs Kungsleden 12 juli. 
Arten är förvisso nordlig men detta är det hit-
tills nordligaste inrapporterade fyndet av arten.

NORDLIGASTE FYNDET

Högnordisk glasvinge
Synanthedon polaris

Det var en speciell natt mellan 31 juli och 1 
augusti, med ca 24 grader och hög luftfuktig-
het. Andreas Grabs var ute och lyste på Kul-
laberg, Skåne och hade som målart murlavfly 
Cryphia muralis, som setts på platsen några 
dagar tidigare. I den tropiska natten flög det 
oerhört mycket insekter, inte minst skinnbag-
gar, och plötsligt satt en bärfis på lakanet. 
Det visade sig vara en sydlig rovbärfis Pint-
haeus sanguinipes. Detta är en art som tidigare 
endast hittats sporadiskt i landet och det är 
inte osannolikt att just detta exemplar flugit 

in från Danmark, där arter är etablerad.

Under helgen 13–15 juli satte Malin Larsson upp 
en UV-lampa och ett lakan på sjöbodsväggen i 
Sankt Anna skärgård, Östergötland. Ett bra val 
visade det sig. På lakanet dök nämligen en ny 
art för landskapet upp – den vackert tecknade 

enblomvecklaren Aethes rutilana.

NY FÖR HÄLSINGLAND 

Rosenvinge
Miltochrista miniaata 

Anita Östlund fann en rosenvinge Miltochrista 
miniata 3 augusti i ett litet våtmarksområde i 
anslutning till en vik vid Bottenhavet i Morfjärd, 
Söderala socken Hälsingland. Fjärilen rörde sig 

lågt i vegetationen. 

NY FÖR BLEKINGE

Ängsskinnbaggen
Phytocoris reuteri

På en balkong i Karlskrona, Blekinge, lyser ofta 
en stark lampa. Där håller Tommy Lindberg 
lite koll på småkrypsfaunan. Ibland är det en 
blandljuslampa som lyser och ibland är det 
ljusfällan med ett aktiniskt lysrör. Morgonen 
21 juli gjorde Tommy ett fint landskapsfynd då 
ett exemplar av ängsskinnbaggen Phytocoris 

reuteri satt i fällan. 

Rödlistekategorier
NT Nära hotad. VU Sårbar.

EN Starkt hotad. CR Akut hotad. RE Utdöd.

NY FÖR SKÅNE

Sydlig rovbärfis
Pinthaeus sanguinipes

NY FÖR ÖSTERGÖTLAND

Enblomvecklare
Aethes rutilana

Rapportera dina fynd!
Yrfän vill gärna publicera dina spektakulära eller 
ovanliga fynd! Har du hittat något du vill berätta 

om så skicka ett mejl till: yrfan@sef.nu.
Rapportera också gärna på Artportalen.se.

Jan-Åke Noresson var på väg till norra Öland 
för att fira midsommar, men hade lite tid 
över. Så strax väster om Vedby och Isman-
torps borg gjordes ett fikastopp inkluderande 
bankning på några unga askar. Några små 
smalpraktbaggar infångades och de brukar 
vara svårbestämda. Men en art var lätt: 
askpraktbagge n Agrilus convexicollis – trots 
endast ett fåtal rapporter på Artportalen och 
enbart fyra fynd på Öland sedan 1900. Bengt 
Andersson i Nybro konfirmerade fyndet. Så 
visst lönar det sig att fika i Mittlandsskogens 

mosaiklandskap.

           SÄLLAN SEDD PRAKTBAGGE

Askpraktbagge 
Agrilus convexicollis

 VU

NYA FÖR SÖDERMANLAND

Nattsländorna
Oxyethira tristella & 
Agraylea sexmaculata

Två nya landskapsfynd av nattsländor upp-
täcktes under Entomologmötet 3–5 augusti. 
Första kvällen var lampor uppsatta i Ryssber-
gens skidbacke i Nyköping där en liten natt-
slända samlades in. Malin Larsson bestämde 
den till Oxyethira tristella. Natten efter sattes 
lampor upp i Brannäs våtmark norr om Oxe-
lösund och där plockade Malin in två nattslän-

dor av arten Agraylea sexmaculata.
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Insektslokalen

Hovdala och dess omgivning har 
en mycket lång och händelserik 
historia. De äldsta bosättning-
arna är från 7000 f Kr, närmast 
Finjasjöns strand. Själva slottet 

spelade en viktig roll under 
de svensk-danska krigen på 
1600-talet. Slottet och dess 
omgivning har i omgångar skövlats av både 
svenska och danska trupper genom åren.

Under militärens tid sparades många 
skogar, och i både fuktiga och torra sand-
miljöer var störningen från bl a pansar-
fordon lämplig för många ovanliga arter. 

Minskad störning i området är idag ett hot 
mot många av fältets ovanliga arter, även 
om skötseln på flera platser är inriktad 
mot fortsatt lämplig störningsnivå. Skogar 
som fått utvecklas fritt under lång tid, den 

varierande miljön och den 
sandiga marken gör Hov-
dala till ett mycket artrikt 

område som studerats flitigt genom åren. 
Drygt 2 600 arter (varav 162 rödlistade) har 
registrerats på Artportalen från området, 
bland vilka nästan 1 500 är ryggradslösa 
djur. Området är stort och växlande, och 
även om det är väl  studerat finns det goda 

Hovdala naturområde

Hovdala slott i norra Skåne omgärdas av ett varierat landskap med lövskogar, 
ängar och betesmarker, och inte långt bort ligger Finjasjöns strand. Hovdala var 

tidigare militärt övningsfält men nu driver Hässleholms kommun det ca 2 000 ha 
stora området som ett rekreationsområde med inslag av jord- och skogsbruk. 

TEXT & FOTO: Pål Axel Olsson

Mjölmöllans äng är mycket rik på insekter en varm sommardag.
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Hovdala naturområde
Hovdala naturområde. 1. Slottet. 2. Mjölmöllans äng & ravin. 3. Äspehöjden & Ellestorp.  

4. Grustaget. 5. Guldkusten. 6. Dalleröd. 7. Lörup & Filesjö.

möjligheter till nya fynd. Vandrar man i 
området hittar man snart egna smultron-
ställen, ibland med en intressant historia 
berättad på en skylt. Hovdala är känt för 
sin rika förekomst av fladdermöss och hela 
16 av Sveriges 19 arter har noterats här. 
Det är en god indikation på att insektslivet 
är rikt och att luften under sommarkväl-
larna är fylld av olika yrfän som flad-
dermössen kan fånga. 

Skalbaggsfaunan på fältet är artrik 
och har undersökts av både lokala och 
tillresta entomologer. Hela 34 rödlistade 
skalbaggsarter har hittats. Framför allt 
är det miljöer med död ved på höjderna 
och fuktiga sandmiljöer som har visat sig 
hysa sällsynta arter. Det är till och med 
så att en skalbaggsart upptäckts som ny 
för vetenskapen på fältet. Nämligen den 
rödlistade viveln Pelenomus olssoni som 
beskrevs 1972. Den lever på rödlånke som 
växer i fuktiga sänkor. Det är gott om 
jordlöpare på fältet och på ett tidigare 
skjutfält vid Filesjö i sydväst finns t ex en 
lokal för guldlöpare Carabus nitens.

De sandiga och blomrika slänterna, 
fälten och vägkanterna är hemvist för en 
rikedom av pollinerande insekter som bin 
och fjärilar. En varm sommardag är det 
en fröjd att vandra runt på alla vägar 
på de öppna delarna av fältet och kanske 
stöta på långhornsbi Eucera longicornis, 
violettkantad guldvinge Lycaena hippothoe, 
mindre bastardsvärmare Zygaena viciae 
eller åkerväddsantennmal Nemophora 
metallica. Många rödlistade bin finns 
på fältet och idag är kanske ett tidigare 
grustag bästa platsen för de ovanligaste 
arterna. 

1. Slottet
Vid och omkring slottet finns rikligt med 
blommande vägkanter där man kan leta 
efter fläckig glansspinnare Callimorpha 
dominula och violettkantad guldvinge 
under juni och början av juli. Under tidig 
vår kan larven av glansspinnare ses på 
uppländsk vallört. På de odlade växterna 
i slottsträdgården kan det löna sig att leta 
blombesökande insekter och på nätterna 
kan humlerotfjäril Hepialus humuli och 
många andra nattfjärilar ses. Brunflammig 
fältmätare Perizoma flavofasciata och grönt 
hedmarksfly Calamia tridens är två arter 
som också noterats här. Vissa jordkällare 
är öppna för besökare och där kan man 
se källarspindel Meta menardi och nordlig 
grottspindel Nesticus cellulanus. Och under 

vintern ses övervintrande vägtornsmätare 
Triphosa dubitata och flikfly Scoliopteryx 
libatrix i dessa jordkällare.

2. Mjölmöllans äng & ravin
I en dalgång vid Hovdalaån ligger ett par 
gamla trädor som är rika på blommande 
örter som gynnar många fjärilsarter. En het 
sommardag kan denna äng vara en mycket 
fjärilsrik plats med bastardsvärmare Zyga-
ena spp., ängsmetallvinge Adscita statices, 
violettkantad guldvinge, sälgskimmerfjäril 
Apatura iris och skogsnätfjäril Melitaea atha-
lia. Bland nattfjärilar har tandat johan-
nesörtsfly Actinotia polyodon noterats. Vill 
man svalka sig kan man gå in i den skuggiga 
ravinen vid Hammarmöllans vattenfall.

3. Äspehöjden & Ellestorp
Längs med grusvägen över Äspehöjden 
blommar det rikligt i den sandiga väg-
kanten. Detta är en bra plats för violett-
kantad guldvinge och mindre bastards-
värmare och många andra fjärilar. Här 
finns rikligt med väddsandbi Andrena 
hattorfiana och en stor mångfald av andra 
arter av bin. Själva höjden är en fårbetes-
mark med förekomst av ljung. I kanten 
mot skogen ses ofta sälgskimmerfjäril och 
kanske finns fortfarande almsnabbvinge 
Satyrium w-album kvar. I södra kanten av 
Äspehöjden ligger det som en gång var 
Ellestorps by. Här finns resterna av gamla 
ängar omgärdade med ädla lövträd som 
ask, ek och alm. 

1

6

7

2

4

3

5

Källarspindelns Meta menardi 
äggkokonger i en jordkällare.

Fläckig glansspinnare Callimorpha dominula.
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4. Grustaget
När den militära aktiviteten upphörde 
på skjutfältet har många av de sandiga 
miljöerna vuxit igen och då har grustaget 
blivit en refug för många störningsbero-
ende arter. Här finns sandmarksfjärilar 
som spårjordfly Agrotis vestigialis och 
sandmott Platytes alpinella. Grustaget är 
kanske det finaste området för vildbin med 
arter som mosshumla Bombus muscorum, 
nyponsandbi Andrena nitida, slåttersandbi 
A. humilis, sandsmalbi Lasioglossum sabu-
losum och dynsmalbi L. tarsatum. Här 
finns också en stor ek som varit föremål 
för entomologiska studier och visat sig 
innehålla bl a bålgetingkortvinge Quedius 
dilatatus. 

5. Guldkusten
Finjasjöns strand vid Hovdala kallas 
Guldkusten. Här finns en bred bård av 
strandvegetation som hindras från igen-
växning genom slåtter. Detta är en säker 
lokal för nittonprickig kärrpiga Anisosticta 
novemdecimpunctata. Under sommaren 
2018 upptäcktes en rik förekomst av den 
rödlistade fackelblomskinnbaggen Adelpho-
coris ticinensis här vid Finjasjöns strand. 
Fackelblomster finns det gott om, gynnad 
av slåttern.

6. Dalleröd
Vid Dalleröd finns ädellövskog med örtrika 
bryn och vägkanter. Här finns mycket död 

ved i skogen, och en mångfald av olika träd-
slag. Bokpraktbagge Chrysobothris affinis 
är en rödlistad art som finns i området, 
nattfjärilsfaunan är synnerligen rik med 
bl a blåfläckig träfjäril Zeuzera pyrina, 
gråvit gaffelsvans Furcula bifida och åsfly 
Moma alpium. I fuktiga områden finns 
rödpudrad lövmätare Idaea muricata. Vid 
Dalleröd finns t ex hundkäxbock Phytoecia 
cylindrica, sexfläckig blombock Anoplodera 
sexguttata och prydnadsbock Anaglyptus 
mysticus. I skogen vid Dalleröd ligger det 
omtalade Trädhuset där man kan fika på 
sommaren, med en fantastisk utsikt.

7. Lörup & Filesjö
Vid Lörup möts betesmarken och skogen 
och här finns skogsbete i vissa partier. 
Här finns stora lövskogar med gläntor 
ned mot Filesjös stränder. Gläntor som 
är spår av skyttebanor från den militära 
tiden. I en av de gamla skjutbanorna 
finns troligen fortfarande guldlöpare. Väg-
kanterna och betesmarkerna vid Lörup 
är breda och rika på blommor vilket ger 
förutsättningar för ett rikt insektsliv. En 
av de ovanligare arterna som noterats är 
ögontröstsfält mätare Perizoma blandiata, 
och inne i skogen flyger brunrött rovfly 
Cosmia pyralina. Hela området är rikt 
på trollsländor, och både Filesjö och små 
dammar vid Lörup är exempel på det.

Hovdala ligger en halvmil söder om Hässle-
holm och mitt emot Tormestorps samhälle 
finns infarten till området. Det går bussar 
och cykelvägar hit från Hässleholm. Slottet 
ligger inbäddat i lummig lövskogsgrönska 
mellan Finjasjön och urbergshorstarna 
Matterödsåsen och Göingeåsen. Även 
om det är ett välbesökt område är det 
inte svårt att hitta platser där man är 
ensam, och chansen är stor till nya fynd 
som kanske kan utöka områdets redan 
långa artlista!

Hovdalafältet har ett mycket varierande landskap. Bokpraktbagge Chrysobothris affinis funnen på en stockhög vid Dalleröd.

Blommande fält av fackelblomster vid Guldkusten. Den rödlistade fackelblomskinnbaggen 
Adelphocoris ticinensis.

Sandmott Platytes alpinella och många andra 
torrmarksarter trivs i Hovdalas grustag.

På Äspehöjden finns rikligt med 
väddsandbin Andrena hattorfiana.
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Vattenytans 
mästare

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.

Globalt känner man till omkring 750 
arter av skräddare varav 10 finns i 
Sverige. Den mest artrika delen av 
världen är de asiatiska tropikerna 
med ca 300. Pale arktis hyser runt 

50 arter. Skräddarna är i systematiken en 
familj inom ordningen halvvingar 
(Hemiptera) och underordningen 
skinnbaggar (Heteroptera). De 
närmaste släktingarna är bäck-
löpare (Veliidae), men även vat-
tenmätare (Hydrometridae), vattenspringare 
(Mesoveliidae) och vitmosse skinnbaggar 
(Hebridae) står dem nära.

Skräddarna har alla likartad livsstil 
och samtliga är rovdjur på vattenytor, 
vilka de kan röra sig över genom en kombi-
nation av vattnets ytspänning och långa 
ben vilka är täckta med starkt vatten-
avstötande behåring. 

Skräddare livnär sig främst 
på insekter som fallit ned på 
vattnet samt sådana som är på 
väg att kläckas från larvstadiet. 
Typiska  predatorer på skräd-

darna själva är ryggsimmare (Notonec-
tidae) och spindlar samt faktiskt andra 
skräddare.

TEXT: Ulf Bjelke & 
Johannes Bergsten

FOTO: Ulf Bjelke

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 

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 

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).

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.

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.
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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 parningsbeteende
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 

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 

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.
 

Fototips
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-, 

Skräddare mitt ute i 
oceanerna

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.
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.
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kust- och  knölskräddare) 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 under ifrån 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. 

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).   

Brun sammetskräddare
Limnoporus 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.

Strömskräddare 
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.

Sjöskräddare
Aquarius paludum

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.

Knölskräddare
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?

Alla 10 svenska  arter av skräddare (Gerridae)
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Kustskräddare
Gerris thoracicus

Längd 9–12 mm och är en av de större Gerris
arterna. 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.

Rostskräddare 
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 Gerrisarter, vilka har en 
dubbelurgröpning. Kan vara vinglös, ha korta 
eller långa vingar. Vinglösa individer har en 
streckad ljus linje på bakkroppens ovansida. 

Hela landet.

Revärskräddare 
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.

Myrskräddare 
Gerris sphagnetorum

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).

Tandskräddare
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.

Småskräddare
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.

Alla 10 svenska  arter av skräddare (Gerridae)
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N amnet larvmördare avslöjar att 
dessa jordlöpares föda består 
av larver, främst fjärilslarver 
men även fjärilspuppor (det 
tyska namnet är ”puppenräu-

ber”, pupprövare). Larvmördare 
kan nog sägas vara just en mör-
dare, då den hugger tag i fjärils-
larven och sedan sakta suger ur 
kroppsvätskan medan larven fortfarande 
lever. En larvmördare kan konsumera 

300 fjärilslarver på en säsong. Olika 
arter av larvmördare är ofta knutna till 
någon eller några specifika arter av fjärilar 
som med jämna mellanrum uppträder i 
massförekomst. Detta har utnyttjats vid 

försök med biologisk kontroll av 
skadeinsekter. Stor larvmördare 
Calosoma sycophanta släpptes ut i 
USA på tidigt 1900-tal vid utbrott 

av den införda lövskogsnunnan Lymantria 
dispar. 

Mellan massutbrott av fjärilslarver lever 
larvmördaren på vad den kommer över och 
så går den in i diapaus i väntan på nästa 
massutbrott. Diapaus är en form av dvala 
där larvmördaren kan ligga i marken under 
ett eller flera år. Hur detta fungerar är 
inte känt i detalj och frågorna är många. 
Hur får de reda på att ett nytt utbrott av 
fjärilslarver är på gång? Hur kan de vakna 
upp ur diapausen på en och samma gång? 
Hur länge kan en diapaus vara?

Larvmördarna lever av fjärilslarver som de suger kroppsvätskan ur, de 
förekommer främst under år med massutbrott av speciella fjärilsarter och mellan 
dessa utbrott går de in i en lång vila. I Sverige finns tre arter av larvmördare, som 

alla har spännande och på många sätt outforskade levnadssätt.

TEXT: Håkan 
Lundkv ist

De sällsynta 
larvmördarna

De tre arterna av larvmördare bofasta i Sverige: mindre larvmördare Calosoma inquisitor, alvarlarvmördare 
Callisthenes reticulatus och hedlarvmördare Calsoma auropunctatum. Foto: Christoffer Fägerström.
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I Sverige har vi tre arter larvmördare 
som är mer eller mindre bofasta och 
ytterligare två arter med endast enstaka 
äldre fynd. De som är bofasta är mindre 
larvmördare Calosoma inquisitor, hedlarv-
mördare C. auropunctatum och alvarlarv-
mördare Callisthenes reticulatus.

Minde larvmördare
Den larvmördare som man har störst chans 
att få syn på i Sverige är mindre larv-
mördare. Den förekommer från Skåne upp 
till Svealand och lever i lövskog med ek. 
Den kan ibland ses springande på träd-
stammar eller fångas i olika insektsfäl-
lor. Nästan alltid är fynden enstaka men 
vid utbrott av fjärilslarver som kaläter 
ekar, kan man se mindre larvmördaren 
i mängd. Vid ett sådant utbrott i Otten-
bylund kunde jag i skymningen se minst 
en mindre larvmördare på så gott som 
varje ek, alla på väg upp för att kalasa på 
fjärilslarver. Då undrar man hur många 
av dem som varit nergrävda i skogen i 
diapaus och bara väntat på detta utbrott …

Det är främst lindmätare Erannis 
defoliaria och ekvecklare Tortrix viridana 
som står för dessa utbrott på ekar och 
vilka mindre larvmördaren är knuten till. 
Larvmördarna är beroende av dessa mass-
utbrott för det är troligen endast då som de 
reproducerar sig. I studier på andra arter 
av larvmördare visade det sig att honan 
inte la ägg förrän en stor mängd fjärils-
larver fanns att tillgå. Så vid nästa utbrott 
av kalätna ekar, titta närmare på angripna 
träd och då helst i skymningen, så har du 
chans att få se en mindre larvmördare.

Alvarlarvmördare
Den stora grönskimrade alvarlarvmördaren 
har alltid varit ett fabeldjur för många 
entomologer. Få personer har sett den och 
man vet väldigt lite om dess leverne och 
förekomst. I Sverige finns det få fynd men 
den ”dyker upp” lite då och då ute på 
Ölands alvarsmarker. Det finns ytterligare 
en vackert grönskimrande jordlöpare ute 
på Ölands alvarsmarker, nämligen guld-
löpare Carabus nitens, så var vaksam på 
förväxlingsrisken. 

Alvarlarvmördare är så pass ovanlig och 
sällsynt så den fick av Naturvårdsverket 
ett eget åtgärdsprogram. I samband med 
att detta åtgärdsprogram skulle skrivas 
så gjorde jag och Christoffer Fägerström 
en inledande inventering 2007. Av en ren 
händelse så var det ett stort utbrott av 

ängsringspinnare Malacosoma castrense ute 
på Stora alvaret samma år. Vi satte ut 50 
fallfällor i form av låga plastburkar med 
ett skyddande lock av masonit. Fällorna 
vittjades var 2–3 dag och alla infångade 
individer märktes med ett nummer och 
släpptes sedan ut en bit från fångstfäl-
lan. Totalt noterades minst 70 individer 
av alvarlarvmördare med både imago 
och larver. Alvarlarvmördare har sedan 
dess följts upp årligen på två dellokaler 
och det har visat sig att den har en fast 
förekomst på Stora alvaret. Arten verkar 
följa fluktuationen av ängsringspinnare och 
det är bara under år med bra förekomst 
av dessa larver som man hittar larver av 

alvarslarvmördare. Främst finner man 
alvarlarvmördare på en speciell typ av 
alvarmark som kallas för ”grusalvar av 
bergskrabba och ölandssolvändetyp”. För-
utom bergskrabba och ölandssolvända så 
bör det även förekomma masklav. Enligt 
uppgift ska nämligen masklav inte före-
komma på de delar av alvaret som ofta 
översvämmas av regn eller snösmältning. 
Möjligen är det på dessa delar av alvaret 
som alvarlarvmördaren har sin diapaus 
under jord. 

Bästa sättet att få syn på alvarlarvmör-
dare är att under skiftet maj/juni vandra 
på alvaret och då speciellt på grusalvar. 
Man får ha blicken riktad en bit framför 

Alvarlarvmördare Callisthenes reticulatus återfinns på grusig alvarmark med 
bergskrabba och ölandssolvända, och gärna masklav. Foto: Håkan Lundkvist.

Larverna av ängsringspinnare Malacosoma castrense spinner ett stort bo där de lever tillsammans. 
Vissa år sker massutbrott av arten och det är då man har störst chans att se alvarlarvmördare 

Callisthenes reticulatus, som främst livnär sig på dessa larver. Foto: Magnus Bjelkefelt.

De sällsynta 
larvmördarna
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sig, ca 3–5 meter, ungefär som när man 
letar efter ormar. När man väl får syn på 
en alvarlarvmördare blir man förvånad 
över hur snabbt den kan smita ner mellan 
sten och jord om den blir skrämd.

Alvarlarvmördare är mycket sällsynt i 
hela sin världsutbredning som till största 
delen är Mellaneuropa. Idag finns arten 
på några lokaler i östra Tyskland och en 
lokal i östra Holland. Lokalerna är alla 
olika militära övningsfält. Här finns alvar-
larvmördare på glest beväxt ljunghed med 
öppna partier. 

Det finns äldre fynd från andra delar av 
Sverige. Intressant är framför allt ett par 
fynd från Torreby, Munkedal 1926. Där ska 
alvarlarvmördare ha funnits på en sydvänd 
slänt med inslag av ljung i ett par år. Det 
vore väldigt intressant om man kunde hitta 
alvarlarvmördare på fler platser i Sverige. 
Allt är möjligt som vi entomologer brukar 
säga. Mitt förslag är att man håller koll på 
om det är ett större lokalt utbrott på gång 
av ängsringspinnare. Larverna till ängs-
ringspinnare lever i början tillsammans i 
koloni och spinner ett nät på marken. Ser 
man många kolonier tidigt på året och 
kanske larver i olika stadier så kan man 
sätta ut torra fall fällor som man vittjar 
var 2–3 dag i slutet av maj. Varför inte 
alvarlarvmördare på en ljunghed i Halland 
eller på Rinkaby skjutfält i Skåne?

Hedlarvmördare
Om alvarlarvmördare är svår att få se så är 
hedlarvmördare en extrem utmaning. Den 
är en av våra mest sällsynta skalbaggar och 
man vet inte med säkerhet om den före-
kommer varje år i Sverige. Jag tycker den 
är vacker, men den är inte lika glänsande 
som de andra arterna i släktet utan mer 
mattsvart i färgen med några glänsande 
punkter på täckvingarna. Inte helt olik 
trädgårdslöpare Carabus hortensis som den 
kan förväxlas med. Här är halssköldens 
form det bästa sättet att skilja arterna åt. 

Hedlarvmördare lever på sandiga åker-
marker. Naturligtvis inte på vilka sandiga 
åkermarker som helst, utan det ska vara 
med ekologisk odling och gott om larver 
av jordflyn och/eller kålfjärilar. Det verkar 
som arten föredrar trädesåkrar året efter 
en rapsodling eller liknande. Arten har 
just på dessa marker upptäckts i sen tid 
på flera platser i Tyskland. 

Den dök även upp i norra Danmark 
för ett antal år sedan. Det var utifrån en 
artikel med foto om den danska lokalen 
som jag 2005 satte ut några fallfällor på 
Öland i liknande miljöer. Döm om min 
förvåning när det dök upp ett exemplar av 
hedlarvmördare i en fällorna. I en uppfölj-
ningsstudie 2007 fann jag både larver och 
vuxna skalbaggar i området. Troligen finns 
hedlarvmördare kvar på östra Öland, men 
under dåliga fjärilsår är den nästan omöjlig 
att finna. Jag tror dock starkt att den bör 
kunna finnas på fler platser i Sverige. Allra 
helst med tanke på den ökande arealen av 
ekologisk odling. 

Övriga larvmördare
Stor larvmördare lever främst på larver 
av lövskogsnunna och tallprocessions-
spinnare Thaumetopoea pinivora. I Sverige 
finns det endast äldre fynd av arten, flera 
från slutet av 1800-talet och det senaste 
från 1943. Intressant är att samtidigt som 
ett fynd gjordes i Ottenby lund så var 
det ett stort utbrott av lövskogsnunna i 
Kalmar trakten. Det finns även ett fynd av 
Calosoma investigator från Öland i slutet 
av 1800-talet. Men detta får betraktas som 
felflyget och arten är närmast funnen på 
stäppen i Ukraina och Ryssland.  

När den sällsynta alvarlarvmördaren Callisthenes reticulatus dök upp på Öland i maj var det 
många som åkte dit för att se den vackert glänsande jordlöparen. Foto: Moa Pettersson.

Det enklaste sättet att få se de skygga larvmördarna är att sätta ut torra fallfällor. Här har 
tre alvarlarvmördare Callisthenes reticulatus fallit ner. Foto: Christoffer Fägerström.
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Vargspindlar
Vargspindlar har även kallats 

jaktspindlar. Själv föredrar jag 
vargspindlar, bl a för att ”varg” 
är en direkt översättning från 
grekiskans varg (lykos) som 

ingår i familjens vetenskapliga namn 
Lycosidae. Hos oss är vargspindlar kända 
för att springa omkring eller hålla till i 
silkesklädda rör eller håligheter. De jagar 

eller överrumplar sina byten. Mindre känt 
är att vi har en art, vitpalpsspindel Aulonia 
albimana, som gör små trattlika fångstnät.

I Sverige har hittills påträffats 58 
arter vargspindlar. Det är kanske inte så 
många om man ser till att vi i landet 
totalt hittat över 740 arter spindlar, för-
delade på 33 familjer. En av familjerna är 
just vargspindlar, som i hela världen för 
närvarande omfattar 2 420 kända arter. 
En av de största arterna man känner till 
är den akut hotade Hogna ingens, som 
bara finns på ön Deserta Grande utanför 
Madeira. Kroppslängden på denna är hela 
4 cm, och benspannet ca 12 cm. En av de 
minsta är Zoica parvula från Burma som 
inte blir mer än ca 1,5 mm lång. 

De svenska vargspindelarterna är förde-
lade på nio släkten, vilka alla presenteras 
i denna artikel: Acantholycosa (2 arter), 
Alopecosa (11), Arctosa (7), Aulonia (1), 
Hygrolycosa (1), Pardosa (25), Pirata (3), 
Piratula (3), Trochosa (3) och Xerolycosa (2).

Karaktäristiska spindlar
Vargspindlar känns lätt igen på sitt allmänna 
utseende och framför allt genom ögonens pla-
cering i till synes tre rader, fyra mindre fram-
åtriktade ögon, två stora  framåt-sidoriktade 

När våren kommer vaknar vargspindlarna och kutar omkring på det tillplattade 
fjolårsgräset. Ofta är det då unga spindlar som övervintrat även om en och annan 
kan vara en fullvuxen individ. Småkrypsentusiaster uppmärksammar ofta detta 
och plockar fram fotoutrustningen. Här är en exposé över Sveriges vargspindlar 

som kan inspirera till intresse för dessa iögonfallande spindlar.

TEXT & FOTO: Torbjörn Kronestedt

Vargspindlar känns lätt igen på ögonens placering i till synes tre rader: fyra mindre 
framåtriktade, två stora framåt-sidoriktade samt två nästan lika stora sido-uppåtriktade 

längre bak. Här är en alfavargspindel Alopecosa fabrilis. Foto: Kajsa Mellbrand.
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samt två nästan lika stora sido-uppåtriktade 
längre bak på huvuddelen av framkroppen. 
Egentligen räknas de fyra stora ögonen till 
en och samma U-böjda rad. 

Honorna bär med sig äggen i en klot-
rund eller linsformad kokong som är fäst 
vid spinnvårtorna. När äggen kläcks place-
rar sig de nykläckta ungarna på mammans 
bakkropp, vars hår är försedda med en 
liten kula i spetsen så att ungarna lättare 
ska kunna hålla sig kvar med klorna. Där 
sitter de några dagar tills de skingras och 
får klara sig på egen hand. Men det finns 
undantag. Hos trumvargspindel Hygro-
lycosa rubrofasciata saknar honan kula på 
bakkroppshåren och de nykläckta ungarna 
sätter sig inte heller på honans bakkropp 
utan på den tomma äggkokongen. 

Acantholycosa, Alopecosa & Arctosa
Av de båda Acantholycosa-arterna är 
stockvargspindel A. lignaria ett populärt 
fotoobjekt. Den svart-vit-mönstrade arten 
med kontrasterande ringlingar på benen 
är vanlig i hela landet och trivs på fallna 
stockar, även trähus, och i stenskravel. 
Blockvargspindel A. norvegica är mest 
funnen i rasbranter och stenansamlingar 
norrut, inte minst i fjälltrakterna. Själv har 
jag träffat på den i en ganska stor block-
ansamling i barrskog i nordöstra Dalarna, 
där både stock- och blockvargspindel före-
kom tillsammans. Kanske värt att söka 
efter blockvargspindel på liknande lokaler 
i Norrlands skogsland.

Släktet Alopecosa innehåller våra störs-
ta vargspindlar. Störst är alfavargspindeln 
A. fabrilis, som framför allt förekommer i 
södra Sverige. Ett gammalt isolerat fynd 
från det ”varma” sandfältet i Bonäs norr 

om Mora tyder på att arten kan finnas 
på gynnsamma lokaler lite längre norrut. 
Fullvuxna exemplar av alfavargspindel 
liksom hedvargspindel A. barbipes och par-
fläckig vargspindel A. inquilina övervint-
rar. Därför kan man hitta adulta exemplar 
både på hösten och våren. Det gäller inte 
skogsvargspindel A. aculeata, tjockbent 
vargspindel A. cuneata, ängsvargspindel 
A. pulverulenta, barrvargspindel A. pine-
torum, brynvargspindel A. trabalis och 
blåbärsvargspindel A. taeniata, som 
genomgår sista hudömsningen på våren. 
Först ut av dessa på våren är tjockbent 
vargspindel, som man lätt känner igen på 

att hanen har de främre skenbenssegmen-
ten (tibiorna) förtjockade. De kommer till 
användning i det unika förspel till par-
ningen som båda könen tar del i. Körtlar 
i hanens tibior lockar honan att bita tag 
i den ena tibian med sina käkar (cheli-
cerer). Honan håller fast hanen medan de 
båda reser sig mot varandra och honan 
så småningom släpper taget om hanens 
skenben så att han kan kliva på henne 
för parning. 

Klittvargspindel A. cursor och stäpp-
vargspindel A. schmidti är bara påträffade 
i Skåne. Den förra är akut hotad (CR), 
den senare är betraktad som nationellt 
utdöd (RE) eftersom lokalen i Norrekås, 
där den förekom, lär vara förstörd. Kanske 
kan arten förekomma på flera platser i 
närområdet som vi inte känner till. Ingen 
av arterna bör insamlas men gärna foto-
graferas om man har turen att stöta på 
dem. Enligt utländska undersökningar lär 
fullvuxna exemplar av stäppvargspindel 
övervintra.

Arterna i släktet Arctosa skiljer sig från 
våra andra vargspindlar genom att sakna 
ett mittband på framkroppens ovansida. 
Sandvargspindel A. cinerea är en storväxt 
art som lever på sand- och grusstränder 
vid Östersjön och Vänern samt några sand-
lokaler i inlandet. Den håller till i 1–2 dm 
djupa gångar som den gräver i sanden. 
Arten övervintrar som fullvuxen.

Alla vargspindelhonor bär med sig sina ägg i en kokong. Här är en stockvargspindel Acantholycosa 
lignaria som trivs på gamla stockar och i stenskravel. Arten är vanlig i hela landet.

Även fullvuxna individer av parfläckig vargspindel Alopecosa 
inquilina övervintrar, vilket gör att de kan ses tidigt på våren.

Tjockbent vargspindel Alopecosa aculeata 
känns igen på de tjocka framskenbenen 

som används vid parningsritualen.
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Aulonia & Hygrolycosa
Den enda arten som gör fångstnät är vit-
palpsspindel Aulonia albimana. Båda könen 
har vitbehårade knäsegment på palperna. 
Det är en av våra minsta vargspindlar och 
förekommer, vad vi vet, sparsamt, mest 
på kustnära lokaler upp till Stockholms-
trakten, men mer vanligt på Gotland. Den 
håller till på varma, torra ställen som t ex 
hällmarksbarrskog.

Hos trumvargspindel Hygrolycosa 
rubrofasciata har könen en markant färg-

dimorfism. Honan är ganska bjärt mönst-
rad medan hanen är mörkfärgad. Arten 
har sitt namn av att hanen går omkring 
och trummar genom att mycket hastigt 
röra bakkroppen upp och ned så att den 
slår i underlaget. En ”trumvirvel” varar 
ungefär en sekund och kan bestå av cirka 
30–40 ”slag”. Om trumningen görs t ex på 
ett torrt allöv, kan ljudet höras flera meter. 
Finns en parnings villig hona i närheten 
kan hon svara med en mycket svagare 
och inte lika distinkt trumning. Trum-

vargspindel övervintrar som fullvuxen och 
hanarna börjar trumma så fort tempe-
raturen stigit tillräckligt i april. Arten 
förekommer bl a i vissa kärr och mossar. 

Pardosa
Pardosa är till artantalet Sveriges största 
vargspindelsläkte. En del arter kan vara 
svåra eller omöjliga att säkert artbestämma 
enbart från fotografier. Alla är frilevande, 
gracilt byggda och springer snabbt. Inga 
arter övervintrar som fullvuxna. Baserat 

Vitpalpsspindel Aulonia albimana särskiljer sig genom att vara den 
enda vargspindeln som gör fångstnät. Foto: Kajsa Mellbrand.

Barrvargspindel Alopecosa pinetorum trivs i barrskog, 
som denna hona på promenad i mosstäcket.

Hona och hane av trumvargspindel Hygrolycosa rubrofasciata skiljer sig åt i färgerna. Arten utmärker 
sig genom att under uppvaktningen som föregår parningen ge ifrån sig trummande ljud.

Sandvargspindel Arctosa cinerea är en storväxt art som lever på 
sand- och grusstränder där den har ett fantastiskt kamouflage.
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på kopulationsorganens byggnad (palp-
organet, ”boxhandsken”, hos hanarna, epi-
gynet hos honorna) kan arterna indelas i 
olika artgrupper. Bara några få av Sveriges 
25 arter nämns här. 

På våren stöter många spindelintres-
serade på prickvargspindel P. amentata, 
som finns lite varstans, alltifrån havssträn-
der till fuktigare miljöer på kalfjället och 
är vanlig där den förekommer. Själv har 
jag arten i min villaträdgård. Har man 
tur kan man få se dess parningsspel där 
hanen upprepat semaforerar (gestikulerar) 
med palperna och vibrerar kroppen på ett 
stereo typiskt sätt framför honan. 

Även arterna i den s k Pardosa lugubris-
gruppen ses ofta. Handlar det om exemplar 
som påträffats i södra delarna av vårt land 
är det praktiskt taget omöjligt att säkert 
skilja lövvargspindel P. lugubris från brant-
vargspindel P. alacris och lundvargspindel 
P. saltans vad gäller honorna. Av hanarna 
skiljer brantvargspindeln ut sig genom att 
ha en ljusare fläck på yttersta palpledens 
(”boxhandskens”) utsida. Av dessa tre 
har bara lövvargspindel påträffats norrut 
i vårt land.

En väl avgränsad grupp är Pardosa 
pullata-gruppen som omfattar gulbent 
vargspindel P. fulvipes, strumpvargspin-
del P. prativaga, kortbent vargspindel 
P. pullata, gläntvargspindel P. riparia 
och torvvargspindel P. sphagnicola. Av 
dessa sticker hanarna av gulbent varg-
spindel ut genom att ha en nästan svart 
kropp och klargula ben. Dessutom har 
hanen ett för vargspindlar unikt stri-
dulationsorgan, som jag uppdagade för 
många år sedan. Speciel la tandade hår 
på bakbenens höft- och lårringssegment 
”skrapar” mot boklungornas ”lock” som 
är räfflade och sitter på främre delen av 

bakkroppens undersida. Under parnings-
spelet semaforerar hanen med palper och 
framben samtidigt som han stridulerar 
(framkallar ljud) genom att röra bak-
kroppen upp och ned. Det mycket svaga 
ljudet kan höras om man låter hanen 
utföra stridulationen t ex på en pappskiva 
inomhus. 

I släktet finns arter som har sin utbred-
ning begränsad till fjälltrakterna: skravel-
vargspindel P. trailli och fjällvargspindel 
P. septentrionalis förekommer i fjällen 
i Dalarna, Härjedalen och Jämtland. 
Skravel vargspindel är bunden till rasbran-
ter. Lappvargspindel P. lapponica håller till 
i de nordliga fjällen, från Lule lappmark 
och norrut. 

Pardosa-arterna har en linsformad 
äggkokong som hos vissa arter är mörkare 
färgad, ofta i en blå ton, med ett ljusare 
band runt kokongens största diameter. Även 
Acantholycosa-arterna, som släktskapsmäs-
sigt står nära Pardosa, har en liknande ägg-
kokong. Andra vargspindelsläkten har mer 
klotrunda äggkokonger. De är ofta helt vita 
men kan ha en blå (Alopecosa och Trochosa) 
eller svagt rosa (Xerolycosa) ton.

Pirata & Piratula
Pirata och Piratula var tidigare ett släkte, 
vars arter har en karakteristisk mörk 
stämgaffel-formad teckning i framkrop-
pens mittband. De är alla mer eller mindre 
fuktberoende.

Under parningsspelet hos gulbent vargspindel Pardosa fulvipes gestikulerar 
hanen genom att alternerande höja och sänka palper och framben på ett sätt 

som är karakteristiskt för arten. Här är det vänstra palpen som höjts.

Prickvargspindel Pardosa amentata förekommer i många olika 
biotoper, från havstrand till kalfjäll. Foto: Andreas Eichler/CC-4.0.

Honan av lövvargspindel Pardosa lugubris är nästintill omöjlig att skilja från brantvargspindel P. alacris 
och lundvarg spindel P. saltans. Dessa tre arter brukar benämnas som Pardosa lugubris-gruppen.
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Trochosa & Xerolycosa
Trochosa-arterna är medelstora arter som 
känns igen på att framkroppens mittband 
har två parallella längsfläckar. Vanligast 
är nog skogsbjörnspindel T. terricola, som 
liksom myrbjörnspindel T. spinipalpis har en 
mörk kilfläck framtill på bakkroppens rygg. 
Fältbjörnspindel T. ruricola skiljer ut sig 
genom att ha en gulaktig kilfläck. Honorna 
av den senare kan man hitta under stenar, 
där de håller till med sin äggkokong i en 
med spinntrådar tapetserad håla. Trochosa-
arterna är nattaktiva. 

Våra två Xerolycosa-arter liknar vissa 
Pardosa-arter. Vanligast är hedjaktspindel 
X. nemoralis, som till utseendet påminner 
om arterna i Pardosa lugubris-gruppen. 
Släktskapsmässigt står de emellertid långt 
från varandra och förs t o m till olika 
underfamiljer. Hedjaktspindel är mycket 
vanlig t ex i torra barrskogar, gärna med 
lavar i marktäcket. 

Arter i våra grannländer
I våra nordiska grannländer finns varg-
spindelarter som inte påträffats hos oss, 
så kanske det svenska artantalet fort-
farande kan utökas. Så sent som 2005 
kunde en liten grupp danska och svenska 
arachnologer samla in flera exemplar av 
den ganska storväxta Trochosa robusta 
på Bornholm. Ett tveksamt fynd av 
T. robusta gjordes för många år sedan i 
Skåne, varför arten också begåvats med 
ett svenskt namn, klippbjörnspindel. Då 
inget belägg finns kvar, återstår den alltså 
att bekräfta för Sverige. En annan art i 
Danmark är Pardosa purbeckensis (förslag 
till svenskt namn: kustvargspindel), som 
lever på havsstränder och även rappor-
terats från Norge. I Norge finns också 
Arctosa stigmosa, som där bara påträffats 

längs Gaulaälven i Tröndelag. Eftersom 
den även på andra platser lever i sand-
material längs älvar föreslår jag älvvarg-
spindel som svenskt namn. Finland har 
en art, Pardosa maisa (förslag till svenskt 
namn: kärrvarg spindel), som beskrevs så 
sent som 1982 och som påträffats på flera 
lokaler (myrar) bl a i Österbotten. Arten 
har sedan rapporterats från bl a Ryssland, 
Vitryssland och Polen.

Identifiering & insamling
Fotografering i all ära men ibland, när 
man inte är helt säker på en bestämning, 
måste man samla in belägg exemplar som 
förvaras i rör med 80%-ig etanol eller 
annat konserveringsmedel. Detta för att 
man själv, eller någon expert, i efterhand 
ska kunna artbestämma eller kontrollera 
bestämningen genom att studera t ex 
kopulationsorganens byggnad i stere-
opreparermikroskop (”lupp”). Notera att 
beskrivningarna av utseendet i äldre lit-
teratur vanligen avser utseendet hos sprit-
lagda exemplar till skillnad från senaste 
årens fotoböcker, som bygger på bilder av 
levande exemplar.

Vill man närmare undersöka ett områdes 
vargspindelfauna gäller insamling. Eftersom 
vargspindlar springer omkring på marken 
är användande av fallfällor med lämpligt 
konserveringsmedel (t ex till ungefär hälften 
med vatten utspädd ogiftig propylenglykol 
med ytspänningsnedsättande medel) en 

bra metod. Konserveringsmedlet ska fylla 
ungefär halva burken. Vargspindlar och 
andra småkryp, inte minst andra spindlar, 
skalbaggar, tvåvingar och steklar, ramlar då 
ner i fällan, som består av en plastburk som 
grävts ned så att kanten ligger jäms med 
markytan. Efter att vargspindlarna plockats 
ut och lagts i sprit, kan man naturligtvis 
tillvarata övriga djur. Kanske är man själv 
nyfiken på vilka andra spindlar som fångats, 
och olika insekter kanske hittar väg till 
andra intressenter. 

Studera levande vargspindlar
Vill man studera levande vargspindlar så 
är de lätta att hålla i fångenskap t ex i 
små plastburkar. Men bara ett exemplar i 
varje burk för att undvika kannibalism. Det 
är viktigt att de har konstant tillgång till 
vatten. Diverse flugor av passande storlek är 
lämpliga som föda. Många vargspindelarter 
har artegna, stereotypa parningsspel, som 
kan vara intressanta att studera. Släpper 
man in en hane till en hona av samma art 
identifierar de varandra bl a genom fero-
moner. Är honan parningsvillig, kan det 
efter hanens uppvaktning med parningsspel 
leda till parning. För att ha oparade honor 
till hands, får man samla in och föda upp 
subadulta honor tidigt på säsongen.  

Torbjörn Kronestedt har tidigare varit verksam 
på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm med 
spindlar som specialitet.

Hona av hedjaktspindel Xerolycosa nemoralis. Arten förekommer allmänt i torra barrskogar.

Den vanliga skogsbjörnspindeln Trochosa 
terricola är liksom andra arter i släktet 

nattaktiv. Foto: Kajsa Mellbrand.
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Stort bi på tapeten

Du står still vid en ullkardborre. Kring dig finns ett ihärdigt surr av flugor, 
bin och någon skalbagge. Plötsligt far något stort förbi mycket snabbt. Flykten 

är målinriktad och vingljudet är högfrekvent. Från korg till korg flyger det 
raskt för att samla pollen, och du har aldrig sett något så vackert. Du har mött 

stortapetserarbiet Megachile lagopoda.

När Carl von Linné beskrev stor-
tapetserarbi Megachile lagopoda  
1761 fanns arten troligen inne i 
Uppsala. På den tiden var arten 
vanlig i hela södra och mellersta 

Sverige. Idag är stortapetserarbi röd listat 
som nära hotat och har försvunnit från 

stora delar av fastlandet. På Öland och 
Gotland är stortapetserarbi däremot väl-
mående. Glädjande nog återupptäcktes 
arten under 2000-talet efter många decen-
niers frånvaro i Östergötland, Uppland och 
Västmanland.

Stortapetserarbi är en typisk art för juli 
månad. Hanar och honor är på vingarna 
samtidigt under hela perioden. Förväxling 
kan ske med ett par andra arter i samma 
släkte. I släktet tapetserarbin Megachile 
finns 12 arter i Sverige. De största är 
stortapetserarbi och trätapetserarbi M. 
ligniseca, som båda når en längd om 
drygt 15 mm. Även stocktapetserarbi M. 
willughbiella, nävertapetserarbi M. analis, 
vialtapetserarbi M. nigriventris och ärt-
tapetserarbi M. circumcincta är bra att 
känna till då de hör till de mellanstora 
arterna i släktet.

Känn igen honan 
Honan ger ett robust och satt intryck, hon 
har ljus pannbehåring och är en rask och 
precis flygare. Pälsen på mellankroppen 
är ljusbrun, jämn och kort och ger därför 
intrycket av stubbfrisyr. På mellankrop-
pens sidor finns som regel vit behåring 
som bildar kontrast mot den ljusbruna 
behåringen ovanpå mellankroppen. På 
bakkroppen finns en gles grå behåring 
och tvärgående tunna linjer ger ett svagt 

randigt utseende. Under bakkroppen finns 
rödorangea borst som honan använder 
för att transportera pollen till sitt bo. De 
bakre skenbenen är tydligt förtjockade. 

Trätapetserarbi, som ofta födosöker 
tillsammans med stortapetserarbi, saknar 
ljusbrun behåring. Trätapetserarbi skiljs 
också från stortapetserarbi genom det 
breda huvudet som syns tydligt ovan-
ifrån. Stocktapetserarbi, som är mindre, 

skiljs ut genom att pälsen inte är jämn 
på mellankroppens ovansida, och benen 
är inte förtjockade. Nävertapetserarbi och 
vialtapetserarbi rör sig sällan i samma 
miljö som stortapetserarbi och skiljer sig 
genom att de båda saknar ljusa pannhår 
och den typiska ljusbruna behåringen på 
mellankroppen. Ärttapetserarbi saknar 
också ljus pannbehåring och har inte för-
tjockade bakben. 

TEXT & FOTO: Magnus Stenmark

Hona av stortapetserarbi Megachile lagopoda på ullkardborre. Honan 
har typiskt med ljusbrun behåring på mellankroppen. 
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Känn igen hanen
Hanen är en mycket kvick flygare. Hanar 
ses då och då attackera andra hanar, andra 
arter av bin och även mindre insekter, som 
blomflugor. Attacken består av en påflyg-
ning som ofta gör att båda insekterna faller 
av blomkorgen. Detta revirbeteende håller 
andra hanar borta från parning i området. 
I flykten kan man se den ljusa hårtofsen i 
pannan och de vitbländande frambenen. 
Hanen är, i jämförelse med andra tapetse-
rarbin, robust byggd, har kraftigt svällda 
ben och är väl behårat med långa ljusbruna 
hår ofta på både huvud, mellankropp och 
bakkropp. De vita frambenstarserna är 
breda som skovlar och har på baksidan en 
jämn arttypisk ljus plym av borst. Denna 
hårplym blir mörkare mot spetsen. När 
hanen hittat en hona håller han fast honan 
med skovlarna över hennes ögon till dess 
att parningen är fullbordad.

Hanar av trätapetserarbi är som regel 
inte ljust behårade på hela mellankrop-
pens ovansida och saknar alltid vitt på 
frambenen. Hanar av stocktapetserarbi 
har som regel gles ljusbrun behåring på 
mellankropp och bakkropp. Frambenen 
liknar de som hanar av stortapetserarbi 
har, men saknar alltid hårplymen. Hanar 
av stocktapetserarbi saknar också de för-
tjockade skenbenen, främst bakre, som 
är typiska för hanar av stortapetserarbi. 
Nävertapetserarbi och vialtapetserarbi 
finns som regel inte i samma miljö. De 
skiljer sig från hanar av stortapetserarbi 
genom att frambenens tarser inte är for-
made som skovlar. Tarser och skenben för 
både nävertapetserarbi och vialtapetserarbi 
har ofta inslag av rött. Ytterligare en art, 
ärttapetserarbi, saknar också skovelfor-
made tarser på frambenen och skiljs på 
så vis från stortapetserarbi.

Favoritväxter, biotoper & lokaler
På de flesta lokaler på Öland, Gotland 
såväl som på fastlandet flyger honorna 
främst till väddklint för att samla pollen. 
Populationen i Västerås avviker då de 
samlar pollen främst från ullkardborre och 
därefter från vägtistel och krustistel. Även 
på Fårö har stortapetserarbi en alternativ 
favoritväxt, nicktistel.

På Öland och Gotland är stortapet-
serarbi spridd i torrängsmiljö. Du hittar 
arten genom att leta efter trädor eller 
betesmarker med svagt bete av nöt eller 
häst. Även fårbetade marker kan ibland 
ge resultat. Nyckeln är att hitta stora 

bestånd av favoritväxten. På fastlandet 
i Skåne och Småland ser biotopen ut på 
liknande sätt.

I Östergötland, där stortapetserarbi i 
dag är känd på 15 platser, är arten knuten 
till Östgötaslätten. Platserna domineras av 
sandiga och torra områden som använts 
som täkter för industriellt behov eller för 
husbehov. De flesta platserna har historiskt 
sett använts då och då som bete för nöt 
eller häst, och flera används så fortfarande. 
En märk-återfångststudie som gjordes 2016 

uppskattade att det totalt fanns drygt 500 
etablerade bon sammantaget för alla loka-
ler i Östergötland.

I Uppsala län är stortapetserarbi 
numera bara känd från Enköpings station 
där det noterades 2017. Honorna verkar 
samla pollen uteslutande från väddklint 
på denna lokal. Väddklint är spridd även 
i andra delar av länet, till exempel i Älv-
karleby kommun. Men stortapetserarbi har 
inte kunnat rapporteras från fler lokaler 
trots eftersök de senaste åren.

Ullkardborre har visat sig spela en betydande roll 
för vissa populationer av stortapetserarbi Megachile 
lagopoda på fastlandet. Att söka av en ullkardborre 

är en bra metod om man vill se det ovanliga biet.

Hane av stortapetserarbi Megachile lagopoda på väddklint. Notera frambenets 
arttypiska plym på tarserna. Framtarserna bildar en vit skovel och plymen 

övergår i svart. Benen är också typiskt svällda. Foto: Frida Nettelbladt.

Hane av stocktapetserarbi Megachile willughbiella. 
Skiljs från stortapetserarbi genom avsaknad av 
hårplym med mörk kant på frambenstarserna 
samt smalare skenben. Foto: L Anders Nilsson.

Hona av stocktapetserarbi Megachile willughbiella. 
Till skillnad från stortapetserarbi har dessa honor 

ojämn och tufsig behåring på mellankroppsryggen. 
Benen är också smalare. Foto: L Anders Nilsson.
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I Västmanlands län har stortapetserarbi 
ett fäste i östliga stadsdelar i Västerås: 
Talltorp, Lillhamra, Hamre, Framnäs, 
Fågelvik och Hässlö. En studie gjordes 
under 2016 som visade att stortapetse-
rarbi fanns på ett 20-tal dellokaler som 
har kontakt med varandra. Studien visade 
också att det fanns totalt ungefär 2 000 
etablerade bon av arten i Västerås.

I de områden där stortapetserarbi befa-
ras vara utdöd finns goda chanser att hitta 
nya lokaler. Störst chans att återupptäcka 
stortapetserarbi finns i Stockholms, Gävle-
borgs, Södermanlands, Örebro och Västra 
Götalands län. I dessa län finns trakter 
med mycket god förekomst av väddklint 
och ullkardborre. Miljöerna kan vara sand-
täkter, betesmarker, vägkanter, parker och 
trädgårdar. Ut och leta på varma, gärna 
sandiga, platser med gott om väddklint, 
kardborrar och storblommiga tistlar!

Försvunnen & återkommen
De populationer av stortapetserarbi som 
finns i Östergötland, Västmanland och 
Uppland kan vara rester av en förmodad 
stark svensk fastlandspopulation. På fast-
landet har troligen stortapetserarbi funnits 
i odlingslandskap och urban miljö under 
100-tals år, och då rimligen varit vanlig. 
Arten drabbades hårt av jordbrukets ratio-
naliseringar som började under slutet av 
1800-talet. Mönstret av dagens förekomst, 
med stora avstånd mellan platserna där 
den finns, talar för att populationer har 
hållit sig kvar i gynnsamma områden.

Stortapetserarbi kan också ha dött ut 
från större delen av södra och mellersta 
Sverige. De spridda förekomster vi ser i 

dag skulle i så fall vara resultatet av sen-
tida nykolonisation. Det faktum att den 
parasitiska arten thomsonkägelbi Coelioxys 
obtusispina helt verkar ha försvunnit från 
mellersta Sverige talar för att stortapetse-
rarbi under en period varit borta. Eftersom 
stortapetserarbi är en spridd art i Finland 
kan förekomsten i mellersta Sverige förkla-
ras av nykolonisation österifrån.

Stortapetserarbi parasiteras också av 
storkägelbi Coelioxys conoidea. Honor av 
dessa kägelbin samlar inte pollen själva. 
De söker efter bon av stortapetserarbi och 
lägger ägg där istället. Varken storkägelbi 
eller thomsonkägelbi är rapporterat efter 
1957 respektive 1952 på fastlandet. Arterna 
är troligen utdöda på fastlandet. Öland 

har dock en population av storkägelbi och 
Gotland en population av thomsonkägelbi. 
Thomsonkägelbi är en endemisk art för 
Sverige, och verkar numera vara begränsad 
till enbart Gotland.

Så hjälper du bina
Bäst gynnar du stortapetserarbi genom att 
verka för att väddklint, vägtistel, ullkard-
borre och andra storblommiga korgblom-
miga växter gynnas. Mycket talar för att 
stortapetserarbi som regel är begränsat av 
mängden favoritväxter. Därför är det bra 
att öka mängden av dessa växter genom 
att gynna bete, röjning och vid behov 
plantering. Lokala populationer kan ha 
god tillgång på favoritväxter men istället 
begränsas av boplatser. Då bör sandiga 
slänter öppnas i solvarma lägen. Det finns 
än så länge få observationer av bon av 
stortapetserarbi, därför vet vi inte vilka 
åtgärder som bäst ökar förutsättningarna 
för fler bon. Det är dock klart att ytskrap-
ning och utläggning av sand i bibäddar är 
en bra åtgärd för stortapetserarbi, liksom 
för de en rad andra markbyggande arter 
av vildbin. 

Mer information om stortapetserarbi finns på 
nätet: På Naturvårdsverkets hemsida finns rap-
porten Åtgärdsprogram för stortapetserarbi, 
storkägelbi och thomsonkägelbi. Regionala 
rapporter finns publicerade av Länsstyrelsen i 
Västmanlands län, Östergötlands län samt Got-
lands län. Rapportera också gärna dina fynd av 
stortapetserarbi på Artportalen.

En uppskattning av populationens storlek kan göras genom märk-återfångst-metoden. Här sätter 
artikelförfattaren en färgklick på ryggen på ett stortapetserarbi Megachile lagopoda. Foto: Daniel Segerlind.

Hona av stortapetserarbi Megachile lagopoda på väddklint. Denna hona är sliten med avskavd behåring 
och slitna vingar. Honan är märkt med gul färg i samband med en märk-återfångststudie.
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Som arrangör i år stod Sörmlands-
entomologerna, och platsen för 
mötet var Nyköping under helgen 
3–5 augusti. Vädret var som vanligt 
den här sommaren soligt och under 

både lördagen och söndagen genomfördes 

flera exkursioner, både dagtid och nattetid 
– för en del nattlysare blev det minimalt 
med sömn.

Nattlys vid Ryssberget
Redan på fredagskvällen efter middagen 
var det dags för ett imponerande nattlys 
på Ryssberget, en skidbacke som fungerar 
som en magnet på sensommarens nattflyn 
med sin rikedom av blommande renfana, 
såpnejlika och blålusern. Nio olika lampor 
lyste upp skidbacken i den tropiskt varma 
natten – det var fortfarande 23°C vid 
midnatt. Det blev bra motion att springa 
upp och ner i backen mellan de olika laka-
nen, och en katt tyckte det var festligt 
med så många besökare och följde oss 
under kvällen och natten. Tidigt sågs 
brunsprötad skymningssvärmare Hyles 
gallii och mellantaggmätare Aplocera pla-
giata bland såpnejlikorna, och det dröjde 
inte länge innan en mängd andra spän-
nande arter dök upp. Vi förundrades av 
mängden av käringtandmott Oncocera 
semirubella, en art som för inte så länge 
sedan var en raritet. Under natten sågs 
kanske 100 stycken. En annan vanlig 
art var borstfly Thalpophila matura, en 
nattfjäril med vackert gula bakvingar. 

Nattlys & nya fynd 
på Entomologmötet

Varje år anordnas Sveriges Entomologiska förenings entomologmöte där såväl 
årsstämma som föredrag och olika exkursioner står på agendan. Viktigt är 

också att få mingla med likasinnade under några dagar. Om man är medlem i 
någon av de entomologiska lokalföreningarna så är man hjärtligt välkommen 

att delta på detta trevliga möte som i år hölls i Nyköping. 

TEXT: Redaktionen
FOTO: Pål Axel Olsson

Nattlys vid Ryssberget, Nyköping.
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Andra intressanta arter var kungligt 
ljusmott Pyralis regalis, grön pilspinnare 
Earias clorana, poppeltandvinge Noto-
donta tritophus, punktjordfly Eugnorisma 
depuncta, askgrått lavfly Bryophila raptri-
cula, snedstreckad fältmätare Perizoma 
bifaciata och hela 11 kungslavspinnare 
Lithosia quadra. Fjärilskännaren Mats 
Lindeborg räknade till nära 200 fjärils-
arter under kvällen!

En trevlig sak med entomologmötet är 
att det är en bra möjlighet att träffa på 
personer med vitt skilda entomologiska 
kompetenser. Därför ges det nästan oänd-
liga möjligheter till att lära sig nya saker. 
Det är kanske föga förvånande att det på 
ett fjärilslakan dök upp en mycket liten 
nattslända, som troligen hade gått obe-
märkt förbi om det inte funnits en natt-
sländespecialist på plats. Malin Larsson 
kunde relativt snabbt säga att det hand-
lade om den 3 mm stora Oxyethira tristella 
vilket också betydde nytt landskapsfynd 
för Sörmland!

Linudden & Brannäs
Lördagens exkursion gick till Linuddens 
naturreservat, strax utanför Nyköping. 
Det är ett område dominerat av mycket 
fin lövskog där träden har fått växa sig 
jättelika. En viss restaurering har skett 
på senare tid, och mer gran ska rensas 
bort, där syftet har varit att öppna upp 
området. De flesta av exkursionsdeltagarna 

rörde sig sakta genom lövskogen för att 
sedan gå ut mot strandängarna. Trots 
sommarens torka så gjordes en del roliga 
insektsfynd. På strandängarna blommade 
fackelblomster och bland dessa hittades 
flera ovanliga arter. Genom att strandäng-
arna hålls öppna med slåtter och bete finns 
här många sällsynta arter, bl a piltecknad 
fältmätare Gagitodes sagittata, men för den 
var det för sent på året. Arter som hit-
tades var bl a rödhalsad svartbagge Neo-
mida haemorrhoidalis i en fnöskticka på en 
björkhögstubbe, storfläckig pärlemorfjäril 
Issoria lathonia och mängder med vitfjäri-
lar, mest rovfjäril Pieris rapae.

Efter middagen var det dags för ännu 
mer exkurerande och ett gäng åkte ut till 
Brannäs våtmark vid Oxelösund på lör-
dagskvällen för ännu ett nattlys. En fasci-
nerande plats med uppdämda reningsdam-
mar inne bland klipporna, inte långt från 
kusten. Som tur var missade åskskurarna 
som drog in över Nyköping oss, och endast 
ett lättare duggregn föll. Vassen var full 
av bladlöss (Aphidoidea) och deras söta 
utstötningar, ofta kallat honungsdagg, var 
kalas för mängder av nattflyn. På vassen 
sågs jordgrått ängsfly Apamea oblonga, 
vassrörfly Archanara dissoluta, tvilling-
fläckat rörfly Lenisa geminipuncta och 
snedstreckat mottfly Schrankia costaes-
trigalis, bland många vanligare arter.

Ute i våtmarken hörde någon en bäver 
som plaskade och på avstånd hördes slam-
mer från järnverket i Oxelösund. När mörk-
ret föll granskades lakanen vid lamporna 
där ovanliga arter som hedjordfly Xestia 
castanea, ockragult sprötfly Paracolax 
tristalis och sebrasvampmal Nemapogon 
nigralbellus gladde. På vinbetet dök det 
tidigt upp ett vågbandat ordensfly Catocala 
sponsa. Åter igen var Malin på plats vid 
lakanen och inte var denna kväll sämre 
än den första. Ännu ett nytt landskaps-
fynd av en nattslända damp ned. Det var 
Agraylea sexmaculata, både hona och hane, 
som vänligt passade på att visa upp sig.

Trumgräshoppa i Nynäs
Sista dagen bar det av till Nynäs natur-
reservat vid slottet med samma namn. 
Klippor med urkalksten gör floran artrik 
och specifik. Vi fick höra om hur trum-
gräshopporna Psophus stidulus i området Större dallerspindel Pholcus phalangioides. Foto: Kajsa Mellbrand.

Ny art för Sörmland: nattsländan Agraylea 
sexmaculata. Foto: Malin Larsson.

Totalt hittades över 200 fjärilsarter 
under helgen, bl a borstfly 

Thalpophila matura och snedstreckad 
fältmätare Perizoma bifaciata.

Spindlar och skalbaggar studeras på en slagskärm.
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Fjärilsmöten
Nu har min bok Fjärilsmöten kommit från tryckeriet. Berättelser från då 
till nu, där fonden utgörs av fladdrande fjärilar. Från ungdomens spring 
med tyllhåven till dagens kameraströvtåg på myr och äng. Boken är rikligt 
illustrerad med egna bilder över de 112 sidorna.

”Det finns många fina skildringar av fjärilmöten i Mikael Skalstads 
bok och dessa tillsammans med författarens kulturhistoriska och 
självbiografiska utvikningar gör den vackra Fjärilsmöten till en bok 
man gärna tar med sig in i den svenska sommaren” 
 MATS DAHLBERG, NYA WERMLANDSTIDNINGEN

Beställning av boken via mail: skalstad.mikael@telia.com eller 
telefon 070 597 12 98. Pris 240:-  Ev. frakt tillkommer.

hade ökat efter att buskage och träd röjts 
bort. Väl uppe på en avrundad kalkklippa 
fick alla se och höra de färgglada hanarna 
flyga omkring med ett smattrande läte, 
visande sina tegelröda vingar. När de satt 
stilla på marken var de svårare att få syn 
på. Vi hittade även flera honor som är 
praktfullt stora djur, utan den röda färgen 
på vingarna. Under en ask hittades även en 
mäktigt stor och kraftfull larv av liguster-
svärmare Sphinx ligustri.

Efter lunch vandrade vi runt i slotts-
parken och fick se bl a silversmygare 

 Hesperia comma och eldsnabbvinge Thecla 
betulae, och samtliga tre arter röda 
skinnbaggar: eldlus Pyrrhocoris apterus, 
riddarskinnbagge Lygaeus equestris och 
rödlus Corizus hyoscyami. Några besökte 
orangeriet för att titta på knätofsspindlar 
Uloborus plumipes och på väggen av ett 
tegelhus satt en laduhoppspindel Sitticus 
terebratus. Vi fick också höra om hur 
riddarskinnbaggar i mängd sökte sig in 
i orangeriet under hösten för sin vintervila. 
Inne i butiken sågs många exemplar av 
större dallerspindel Pholcus phalangioides 

som elegant visade sitt dallrande så fort 
någon nuddade deras spinntrådar.

Lagom till att regnmolnen började 
hopa sig över Nynäs slott så var det dags 
att säga på återseende till alla som varit 
med på entomologmötet. Nästa år är det 
Föreningen Sydostentomologerna som står 
som värd för mötet. Då kommer mötet 
att hållas på Öland med exkursioner till 
insektsparadiset Hornsö med omnejd. Vi 
ses väl där? 

AN
N

O
N

S

Vid Nynäs hittades alla de tre röda skinnbaggsarterna: 
eldlus Pyrrhocoris apterus, riddarskinnbagge Lygaeus 

equestris och rödlus Corizus hyoscyami (bilden).

Hona av trumgräshoppa Psophus stridulus vid Nynäs naturreservat.
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Resereportaget

Gotska Sandön – ett 
paradis för stora & små

Blunda och smaka på namnet Gotska Sandön … i tanken förflyttas du  
40 kilometer norr om Fårö, rakt ut i Östersjön. Hos mig smakar det saltstänk från 
havet, kåda från tallskog, torrt gräs och inte minst sand i alla dess former. Addera 
en unik insektsfauna och ett erkänt skönt klimat så har du ett resmål i världsklass.

Gotska Sandön är kanske vår mest 
svårtillgängliga nationalpark, då 
ön ligger utslängd i 
Östersjön 2–3 tim-
mars båtfärd från 

närmaste land. Jag antar att 
detta har bidragit till det mytiska skim-
mer som omger ön. När jag frågar bekanta 

som tidigare besökt Sandön om hur deras 
resa varit så får man ofta till svar att 

vara där är som att vara i en 
annan värld. Tänk dig själv. 
En ö mer eller mindre helt 
bestående av sand, isolerad 

från närliggande landområden och med en 
flora- och fauna som till viss del är helt 

unik för hela Norden. Dessutom är antalet 
nattbesökare på Sandön begränsat till 165 
personer, så det finns alla möjligheter att 
hitta ett eget smultronställe på ön.

Jag har länge velat åka till Gotska 
Sandön men det har liksom aldrig blivit 
av. Främst för att det har varit svårt att 
få in det i det allmänna sommarkaoset 

Bland gamla tallar, gråsälar, fläckiga myrlejonsländor och salta bad, erbjuder Gotska Sandön naturupplevelser i mängd.

TEXT & FOTO: Thomas 
Persson Vinnersten
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Gotska Sandön – ett 
paradis för stora & små

av semester, barnens sommarlov och jobb. 
Men även för att en resa till Sandön omges 
av att det är lite ”extra krångligt” att åka 
dit. Och om man är bekväm, som jag ten-
derar att vara, så tar det emot att behöva 
ta med sig all mat och material som man 
kommer att behöva under de dagar man 
är på ön. En bra jämförelse är nog med 
att vandra i fjällen. Då behöver du också 
packa med dig allt du behöver. Men är det 
egentligen så krångligt att besöka ön? Nej! 
Den stora skillnaden mellan en Sandöresa 
och en fjällresa är att du egentligen inte 
behöver bära din packning mer än några 
få meter. All transport av packning sker 
nämligen med traktor från landstignings-
platsen till lägerplatsen, så du kan faktiskt 
ha med dig hur mycket mat och övrig 
packning som helst, något som jag inte 
visste innan denna resa började planeras. 
Lägg dessutom till att samtliga passagerare 
hjälps åt med ilastning- och urlastning av 
båten, så inte heller det utgör något hinder 
för att resa dit.

Så i år skulle då äntligen resan till 
Gotska Sandön bli av. Min familj ingick i 
ett sällskap med nio vuxna och nio barn 
som besökte ön i slutet av juli. Resan var 
en aktivitet i Upplands Ornitologiska för-
ening och Entomologiska föreningen i Upp-
lands ungdomssatsning, Småfågelskådarna 
respektive Småkrypsspanarna. Tidigare 
resor har gått till Öland (se Yrfän 4/2016) 
och Fulufjällets nationalpark. 

Lugn resa
Till Gotska Sandön kan man bara resa på 
ett sätt, nämligen med båt, antingen från 
Fårösund eller från Nynäshamn. Då rese-
sällskapet kommer från Uppsalaområdet 
fick det bli morgonfärjan från Nynäshamn. 
Det går utmärkt att åka kollektivtrafik 
hela vägen till färjeläget, då pendeltågs-
stationen endast ligger ett stenkast från 
hamnen. Kommer man med bil så finns 
det även bra parkeringsmöjligheter. Färjan, 
som man måste förboka, går inte riktigt 
varje dag, men under säsongen finns det 
allt ifrån dagsresor till om man vill stanna 
sju nätter. För vår del så hade vi valt en 
resa med tre nätters övernattning, vilket 
skulle ge oss lagom med tid för att få se 
lite olika delar av den spännande ön.

Vid utfärden valde de flesta av oss att 
sitta ute på däck då vädret, som vanligt 
den här sommaren, bjöd på strålande sol 
och en lugn sjö. Då överfarten till Gotska 
Sandön är en erkänt gungig historia, mer 

om det senare, hade vi laddat med sjösju-
kepiller, armband och tuggummin i långa 
banor. Men vi slapp sjögång och efter 
tre timmar anlände vi till stranden Las 
Palmas, på Sandöns östra kust. Efter att 
all packning lastats i land och de flesta av 
våra medpassagerare börjat den fyra kilo-
meter långa promenaden mot lägerplatsen 
så gjordes resans första fynd. En ägrett-
häger stod i strandkanten och funderade 
över livet. Tubkikarna sattes snabbt upp 
och alla kunde få se denna ståtliga fågel i 
all sin prakt. Av nationalparkspersonalen 
som mötte oss på stranden hade vi tidigare 
fått tipset om att gå söderut för att få se 
gråsälar vid Säluddden. Sagt och gjort. En 
rask promenad senare fick vi se sälar på 
mycket nära håll, vilket var otroligt kul.

Död tallved längs stigarna
Las Palmas är en långsträckt sandstrand 
som kantas av gamla tallar, både levande 
och döda. I dessa finns det rikligt med 
kläckhål av de ståtliga långhorningarna 
smedbock Ergates faber och kronbock 
Monochamus galloprovincialis samt åtta-
fläckig praktbagge Buprestis octoguttata. 
Ansamlingen av död äldre tallved är fan-
tastisk att se och det är lätt att förstå 
att tallälskande insekter trivs på ön. Just 
insektsfaunan är unik och det finns fak-
tiskt flera arter som har sin enda förekomst 
i Norden på Gotska Sandön. Varför det är 
så är inte glasklart men det har säkerligen 
att göra med öns gynnsamma klimat, god 

tillgång på lämpligt substrat samt att ön 
ligger isolerad och därför ”frikopplad” från 
konkurrens och parasittryck utifrån. 

Efter sälskådningen valde de flesta av 
vårt sällskap ett svalkande bad. Efter 
sommarens ”onaturligt” ihållande värme 
så var förresten vattnet inte så svalkande, 
men skönt var det i alla fall. Något svalare 
vandrade vi efter badet den fina stigen 
genom tallskogen bort till Lägerplatsen, 
som ligger på Sandöns nordsida. Stigarna 
på ön är mycket bra, lättgångna och väl 
utmärkta med skyltar. Systemet av stigar 
täcker in stora delar av ön, men man kan 
även välja att gå längs stranden och då är 
det ca tre mil om man vill gå runt hela ön. 

Väl framme i lägret, som består av 
stugor, vandrarhem, dass och servicehus, 
gjorde vi oss hemmastadda. Ungdomarna 
bodde i vandrarhemmet medan vi vuxna 
tältade. Servicen i lägret är utmärkt och 
en väldigt positiv sak är det väl utrus-
tade köket i servicebyggnaden. Valet av 
induktionshällar är fantastiskt smart, då 
det går snabbt att laga mat och säkert 
är energieffektivt på alla sätt. Det finns 
inga kylskåp, om man inte bor i stuga, 
men det finns en bra matkällare där vi 
förvarade kylvaror under hela tiden. Under 
middagen planerades för fullt vad vi skulle 
göra nästa dag. 

Fåglar & insekter i sommarvärmen 
De fågelintresserade valde att gå upp i 
gryningen för att vid Bredsandsudde få se 

Att hålla i en levande smedbock Ergates faber är få förunnat. Men på Gotska 
Sandön, där arten är relativt vanlig, kan du testa om du vågar!
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måsar, tärnor och andra sjöfåglar i perfekt 
medljus. Övriga hade sovmorgon och efter 
en stärkande grötfrukost kände vi oss redo 
för dagens prövningar. Ungdomarna fick 
i uppdrag att själva ta reda på lite infor-
mation om en del av de fåglar man kan 
hitta på ön. De fick sedan presentera detta 
för varandra, vilket fungerade jättebra. 
Då värmen var påtaglig redan tidigt på 
förmiddagen så var det sedan bad som 
gällde. Dessvärre hade algblomningen nått 
även Gotska Sandön och lite beroende på 
hur vindarna låg så var det ibland inte så 
trevligt att bada. Det positiva var att det 
sällan var alger överallt, så man kunde 
gå till en annan strand om det nu visade 
sig vara algsoppa på den strand man först 
valt. Från lägerplatsen och Fyrbyn är det 
ungefär 500 meter till havet åt öst, väst 

och norr. Så det finns åtminstone tre olika 
stränder man kan gå till. 

Det säregna landskapet är slående vack-
ert där gles tallskog med ljung i buskskik-
tet präglar stora delar av ön. Närmare 
stränderna öppnar skogen upp sig och 
övergår i ett dynlandskap med strandrör 
som binder sanden. Här och där flög en 
sandgräsfjäril Hipparchia semele upp, när 
man gick på stigen ner mot havet. De är 
så väl kamouflerade att man först har 
svårt att se dem, men det visade sig vara 
en av de vanligaste dagfjärilarna på ön. 
Torkan hade verkligen tagit ut sin rätt 
och det var väldigt ont om blommande 
växter som lockade insekter. Rallarros 
var dock i full blom och vid Fyrbyns hus 
fanns såpnejlika och ett litet bestånd av 
mattram. När solen gått ned efter 22 så 

lockades många fjärilar till dessa blommor 
och det var spännande att med pannlampa 
vara ute och se detta myller av insekter. 

Strax öster om Fyrbyn ligger en såg där 
det lagras brädor och där finns även en såg-
spånshög. Detta visade sig vara en hot spot 
för insekter och redan första dagen hittade 
jag en smedbock krypande i sågspånen. På 
kvällen svärmade brun barkbock Arhopalus 
rusticus och bitbock Spondylis buprestoides 
vid brädstaplarna, som visade sig vara en 
riktig bockmagnet. En riktig raritet är den 
drygt centimeterstora svarta gnagmjölbag-
gen Menephilus cylindricus som bara finns 
på Gotska Sandön och Gotland i Sverige. 
Den kröp omkring i sågspånen vid sågen, 
där den fanns i mängd.

Precis när vi skulle gå från sågen kom 
det en fläckig myrlejonslända Euroleon 
nostras flygande. Samtliga tre svenska myr-
lejonsländearter finns på Gotska Sandön, 
och den ovanliga och rödlistade fläckiga 
myrlejonsländan har en stark ställning 
på ön. Myrlejonsländor är verkligen ett 
bra exempel på insekter med fullständig 
förvandling. Som larv lever de nedgrävda 
i sanden, i ständig väntan på att ett byte 
ska ramla ner i den grävda gropen, men 
som adult flyger de gracilt runt på natten 
med sina stora genomskinliga vingar. 

Artbingo i full fart
Följande dag var det småkrypsbingo för 
ungdomarna. Jag hade satt ihop ett bingo 
baserat på inrapporterade arter på Art-
portalen. Då det var extremt torrt och vi 
endast höll oss runt lägerplatsen i norr 
så fick bingot modifieras något. Men med 
liv och lust sprang ungdomarna runt för 

En riktig raritet: svart gnagmjölbagge Menephilus 
cylindricus. Foto: Magnus Martinsson.

Sveriges största nyckelpigeart, ögonfläckig 
nyckelpiga Anatis ocellata, lät sig vackert 
fotograferas på en Småkrypspanar-arm.

Artbingo med både fåglar, småkryp 
och växter i fokus. Här skärskådas en 

större korsnäbb i tubkikaren.

Att vara Småfågelskådare innebär tidig uppstigning, för att kunna studera 
fåglar i det vackra gryningsljuset. Foto: Birgitta Sund.
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Jag visste inte att det fanns så många andra människor som är 
så tokiga i insekter att de stannar bilen mitt i vägen för att 
rädda en larv, väjer för en fjäril som kommer flygande eller 
vars hökögon ser en skalbagge sittande högt upp i ett träd och 
måste ta sig dit, oavsett hinder. 

Men det jag har förstått är att jag nog har haft väldigt förutfat-
tade meningar om hur insekts- och småkrypsintresserade människor 
ser ut och är. Jag tänkte mig män, ja i min värld var det nog män, 
medelålders och så lilla jag som älskade och fascinerades av insekter. 
Alla andra sa ju bara usch, vad äckligt, när jag visade upp mina 
små vänner för dem. Männen jag såg framför mig hade beigea byxor 
och jacka, vandringskängor och solhatt. De luktade myggmedel och 
bar omkring på kikare, kamera och håv. Men så var det ju inte alls!

När jag började som administratör för gruppen Vilken insekt på 
Facebook, så upptäckte jag plötsligt att människorna där, var helt 
vanliga människor. Det var blandat kvinnor och män. Kunskapen är 
inte fördelat på kön och heller inte åldersrelaterat, utan alla har olika 
inriktningar och specialiteter och svarar utifrån sina egna förutsätt-
ningar. Nykomlingarna i gruppen, som i början är så imponerade av 
de mer kunniga medlemmarna, börjar snart snappa upp lärdom och 
plötsligt vågar de också vara med och svara på frågor, till både deras 
och min stolthet. 

Från början vet många inte ens vad som klassas som en insekt. 
Vi är därför ganska tillåtande när folk ställer frågor om icke-insekter 
i gruppen. Bland dessa har vi till exempel haft med frågor om allt 
från grodor och gråsuggor till sniglar och maskar, men den icke-insekt 
som förekommer mest är spindlar. De allra flesta delar generöst med 
sig av sin kunskap eller hänvisar annars vänligt vidare till en annan 
grupp som passar bättre för just deras fråga. 

Det händer ibland att någon ovetandes lägger in en bild på en för 
dem okänd insekt som visar sig vara något sällsynt. Det skapar positivt 
kaos i gruppen om de också avslöjar var de har hittat insekten. Folk 
kastar sig i sina bilar och åker många mil för att kanske ha turen 
att få ta del av fyndet. Som när en tjej la ut en bild på en dödskalle-
svärmare som satt på en stolpe i Slottsskogen i Göteborg. Folk blev 
som tokiga. Men när alla nådde fram, var den borta. 

Så även den gången när en kvinna hittade en larv av dödskal-
lesvärmare, då utbröt samma kaos. Otroligt roligt! 

Det händer även att folk bjuder hem varandra för att någon har en 
önskan om att få se just den insekt personen har lagt ut. På det sättet 
skapas vänskapsband som man kanske aldrig hade funnit annars. Det 
ger så fantastiskt mycket att få vara en del av allt detta och numera 
ha vetskapen om att man inte är ensam om att fascineras och värna 
om de allra minsta i naturen.

Yvonne Grunelius
Administratör för Facebooksidan Vilken insekt

Vanligt folk gillar 
insekter

Krönikanatt få bingo, dvs fem arter i rad. Svårast 
visade det vara att hitta ögonfläckig nyckel-
piga Anatis ocellata (den dök däremot upp 
följande dag), medan både amiral Vanessa 
atalanta och kronbock lämpligt behagade 
visade sig i lägret under bingoaktiviteten. 
En annan art som fanns inne bland husen 
var strandblombagge Nacerdes carniolica, 
en art som har sin enda förekomst i Norden 
på Gotska Sandön. För att öka på den bio-
logiska bredden något så var det inte bara 
insekter utan även växter, fåglar, kräldjur 
och groddjur med i bingot. Efter en timme 
så hade samtliga grupper fått minst en 
bingorad! Och lagom svettiga fick det åter 
bli gåsmarsch till badstranden!

Före kvällsmat hann några av oss 
vandra ned till Kappellängen, strax söder 
om lägerplatsen. Det är en oas av lövträd 
insprängd i tallskogen och med en öppen 
äng runt det fina gamla träkapellet. Dock 
hade sommaren minst sagt tagit hårt på 
vegetationen och det var närmast en stäpp 
som vi vandrade över. En hel del småfåglar, 
mest bofinkar och talgoxar, sökte sig till 
en konstgjord damm i sin iver att få släcka 
sin törst. 

Mersmak på Gotska Sandön
Tre dagar led mot sitt slut och vi kände 
oss rätt nöjda på det stora hela, även om vi 
inte hade sett så mycket mer än de norra 
delarna av ön. Det ska sägas att man inte 
förrän avresedagen får reda på var färjan 
kommer att lägga till, allt beror på rådande 
vindar. I vårt fall blev det Varvsbukten 
nere i sydvästra hörnet av ön ungefär 5–6 
kilometer från lägerplatsen. Och då båten 
inte skulle gå förrän sen eftermiddag hade vi 
gott om tid att i lagom takt vandra söderut. 
Jag lovade ju att återkomma till hemre-
san. Vinden hade tilltagit ordentligt och 
det blåste rejält, vilket fick båten att gunga 
med ordentlig översköljning av däck som 
följd. Man kan lugnt säga att sjösjukepillren 
var en bra investering! Men så småningom 
kom vi förstås fram till Nynäshamn och lika 
snabbt som man kan tycka det är otäckt 
när det gungar så glöms detta bort när man 
har fast mark under fötterna. 

Rejält saltstänkta samlades vi på kajen 
för att säga hejdå till varandra. Vi var sam-
stämmiga i att det varit en fantastisk resa 
i naturens tecken till en underbar ö. Nästa 
gång blir det nog utforskning av de södra 
delarna av ön, det finns numera en enklare 
tältplats vid S:t Annae. Så det får nog bli 
utgångspunkt vid besök nummer två! 
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Fotografen

Lukas Knutsson

Fotoförteckning

1. Ängsblåvinge Cyaniris semiargus. 
20170713. 300 mm, 1/800s, f8, ISO200.

2. Vitfläckig guldvinge Lycaena virgaureae. 
20170713. 285 mm, 1/1000s, f8, ISO200.

3. Skogspärlemorfjäril Argynnis adippe. 
20170713. 300 mm, 1/1000s, f8, ISO200.

4. Ängspärlemorfjäril Argynnis aglaja. 
20170713. 300 mm, 1/1000s, f8, ISO200.

”Jag har alltid varit intresserad av att fotografera, men det 
var först 2016 som jag köpte min första systemkamera och 
sedan dess har jag fotat en hel del. Inte bara fjärilar utan 
också väldigt mycket annat. Jag fotograferar mitt liv helt 
enkelt, men här handlar det om fjärilar. Det är jag och min 
pappa som är ute på fjärilsjakt ibland, jag fotograferar och 
pappa håller koll, ett väldigt bra team om du frågar mig. 
Och jag är 15 år gammal om du inte visste det.”

Namn: Lukas Knutsson
Bor: Ängelholm, Skåne

Fotograferat sedan: 2016 
Favoritmotiv: Inget speciellt

Favoritlokal: Alla med bra ljus
Utrustning: Canon EOS 760D, 

Canon 100–300 mm/5.6,
Canon 50 mm/1.8.
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Recensionen

Lekfull guide till krypens värld

”D in bästa vän i markerna är 
ändå kryploggen”, skriver 
Cecilia Ottenby i inled-
ningen av Börja krypleta! 
Att skriva ner och måla av 

(eller fotografera för den delen) vad man 
ser i naturen är och har nog alltid varit 
biologens mål; att skaffa sig 
kunskap om världen och livet 
runtomkring och förmedla det 
till andra. När jag läser Börja krypleta! 
vaknar fältbiologen i mig. Den här boken 
vill liksom kasta ut oss i landskapet och 
där hjälpa oss att upptäcka småkrypens 
värld.

När jag gick med i Fältbiologerna blev 
jag verkligen fångad av vad man kunde 
upptäcka, vad som hela tiden funnits inom 
räckhåll men som mitt öga missat. Att 
fältstudier är oslagbara, när det gäller 
inlärning, är för mig en sanning allt sedan 
dess. I Börja krypleta! märks det att Cecilia 
Ottenby är inne på samma spår. I stycket 
om makaonfjärilen står det att fjärilen 
sällan sitter stilla och så fort den anar 
fara sticker den iväg och man får kanske 
aldrig se den igen. Min första makaon-
fjäril såg jag precis så. Den kom med faslig 
fart rakt emot mig och jag fångade den i 
min håv. Men i en håv ser man inte det 
man vill. Visst kan man artbestämma en 
makaonfjäril i håven, men det är inte det 

jag främst är ute efter. Jag släpper den 
och bestämmer mig för att springa efter, 
kanske kan jag fotografera den om den 
sätter sig. Den drar iväg. Och jag efter 
med höga kliv. Nu vet jag att det inte alltid 
går att springa ifatt en fjäril. Några dagar 
senare får jag se en annan makaonfjäril, 

fridfullt sittande på blommor 
i solnedgången. Tänk om jag 
skrivit om alla upplevelser 

som denna i en kryplogg. Vilken samling 
jag hade haft!

Börja krypleta! utgår från att det är 
fantastiskt att ge sig ut i världen och se 
vad som finns där, speciellt genom att 
rikta blicken på de små. Boken riktar 
sig nog främst till barn, men jag tror 
att målgruppen snarare blir föräldrar 
och pedagoger som vill vara ute med 
barnen. Upplägget är att det finns bio-
toper som hyser många småkryp och 
boken är som en första guide till dessa 
platser: skogen, trädgården, sjön, ängen 
och heden. Varje kapitel har en inle-
dande text om biotopen och vad som 
händer där, sedan presenteras några 
arter varav en lite mer ingående. Det 
som gör störst intryck på mig och lyfter 
boken över en klassisk naturbok i ämnet 
tycker jag är ”Visste du att …”-kapitlen 
där man får se lite mer prov på Cecilia 
Ottenbys idérikedom. Här lyfts speci-

ella och uppseendeväckande fakta fram 
tillsammans med idéer om hur man kan 
närma sig småkrypens värld genom att 
t ex klä ut sig till gräshoppa, hoppa som 
en hoppspindel, fundera på myrornas 
och spindeltrådens styrka, eller uppfinna 
saker inspirerade av insekter.

Jag hajar till när jag läser att värl-
dens största myrsamhälle är 6 000 km 
långt och att blomkrabbspindel kan 
byta färg – är inte det orimligt? Men 
å andra sidan har jag med tiden fått 
större förståelse för att småkrypsvärlden 
rymmer så många ”orimligheter” som 
visar sig vara fullt rimliga! Dessutom är 
Börja krypleta! faktagranskad av Håkan 
Elmqvist, en av Sveriges kunnigaste 
entomologer.

Börja krypleta! är en läckerhet till bok 
med sina idérika och suggestiva bilder 
och den fina formgivningen. Kanske är 
den för fin att ha med ut i fält, men 
det är nog ändå där den gör sig bäst. 
Tillsammans med barn, eller barnet 
i dig själv, som är redo att upptäcka 
världen med ogrusade ögon och inte 
minst – kryploggen! 

TEXT: Magnus Bjelkefelt

Börja krypleta. En guide till småkrypens 
storslagna värld.

Cecilia Ottenby.
Natur och Kultur. 2018.
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UPPLAND:

Cinnoberbagge
Cucujus cinnaberinus

M in första bekantskap med cinnoberbaggen Cucujus 
cinnaberinus var på en t-tröja med Upplands 
landskapsinsekt som motiv. Det var sommaren 
2007 när Sveriges Entomologiska förening hade 
årsmöte tillsammans med entomologer från de 

baltiska länderna i Uppsala. När min son Nic lycka-
des fotografera arten nära sitt hem i Uppsala i fjol 
återväcktes mitt intresse.

Det är en imponerande skalbagge till både form 
och färg som gör att man vill se den i verkligheten. Att den 
är extremt sällsynt och praktiskt taget begränsad till Uppland 
gör den ännu mer spännande. Cinnoberbaggen är ca 14 mm 
lång, platt och har ett brett huvud med stora käkar. Larven 
är väldigt platt och anses leva på barkvävnad av framförallt 
nyligen död asp men andra trädarter kan förekomma. En 
död asp kan hysa 2–3 generationer cinnoberbaggar innan den 
blir för murken eller torr. Det är fortfarande omtvistat om 
larven är ett rovdjur eller äter bark och trä och utvecklingen 
tar ca två år.

Den är rödlisteklassad som starkt hotad (EN) och dess 
starkaste fäste i Norden är Uppland i lokaler kring Uppsala. 
Den förekommer även i Norge, Finland, Baltikum, Ryssland och 
östra delar av Mellaneuropa. Den är fridlyst i Sverige sedan år 
2000 och kräver noggrant skydd där den finns även i Europa.

I maj i år träffade jag coleopterologen Mats Jonsell i 
Uppsala. Han hade rapporterat flera exemplar av cinnober-
bagge på en död asp vid Hågadalens kant. Han berättade att 
substratet asp ska ha varit dött ungefär 1–2 år och utsöndra 
en jäsande doft för att vara attraktivt för cinnoberbaggen. Nic 

och jag gick till samma lokal och vid ett andra försök 
såg vi två cinnoberbaggar. Rätt lågt ner på en stående 
död asp och efter en stunds fotografering märkte jag en 
relativt stor fluga vilande på ett löv intill stammen. Det 

visade sig vara en vedfluga, Xylophaga ater. Xylophaga betyder 
träätare men varken som vuxen eller larv äter vedflugan trä. 
Istället är dess larv ett rovdjur som har xylofag-larver, t ex 
larver av långhorningar (Cerambycidae) och kardinalbagge 
Pyrochroa coccinea, som dess byte. Cinnoberbaggelarver kan 
troligen också inkluderas på vedflugelarvens meny. Man blir 
påmind om att olika insektsarter, inklusive landskapsinsekter, 
ingår i det biologiska kretsloppet.

Största hotet mot cinnoberbaggen är brist på gamla aspar 
och skyddsåtgärder består bl a av naturvårdsförbränning för 
att gynna aspfortplantning och att spara gamla aspar vid 
avverkning. 

Landskapsinsekten

TEXT & FOTO: 

Ivan Kruys

Vedflugan Xylophaga ater har larver som i sin tur 
möjligen livnär sig på cinnoberbaggens larver.

Cinnoberbagge Cucujus cinnaberinus har 
ett brett huvud med stora käkar.

Cinnoberbagge Cucujus cinnaberinus är 
en platt skalbagge som är ca 14 mm lång. 

Färgen är krafitgt röd (cinnober).
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