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Svampens 
invånare
Forskning om apollo
fjärilens tillbakagång

Patrik Hall letar där han står

Högnordiska arter i Abisko



Ljusglimtar i 
vintermörkret

Nu är vi där igen … den där tiden på året då det är grått och mörkt 
dygnet runt. Eller åtminstone känns det som det. Det känns lite extra 
svårt att gå upp ur sängen på morgonen. Det bästa med vinter är att 
man i alla fall har tid att sortera upp sina fynd från sommaren. Man 
har tid att titta en gång extra på de där insamlade djuren eller på 

de där bilderna man tog i all hast. Det är också en tid för reflektion – hur var 
egentligen säsongen 2018?

Om mörkret blir för tungt och man känner en allt för stark längtan till 
sommaren och sina småkryp vill jag passa på att slå ett slag för en underbar 
Youtube-kanal som verkligen får mig att glömma bort vintermörkret för en stund. 
ESA (Entomological Society of America) utlyser årligen en tävling som heter 
YouTube Your Entomology Contest. Ni hör ju redan på namnet att den är bra. 
Jag kan varmt rekommendera att gå in och kolla på dessa fantastiska bidrag. 
Ett klipp som garanterat kommer få er att dra på smilbanden är ”How to Collect 
Small Insects”. Om ni någon gång känner er ensamma om ert intresse, så lovar 
jag er att den känslan försvinner efter att ha tittat på några av dessa filmer.

En annan glädjebringande aktivitet som jag också vill påminna er om är att 
de flesta lokalföreningar har sammankomster minst en gång i månaden där man 
kan träffa människor som delar ens intresse för småkryp. Vad sägs om aktiviteter 
som ”Entomologisk filmfestival” eller ”Luciafika med bildvisning”. Eller varför 
inte passa på att lära dig mer om stritar genom att delta på EFU:s ”Baggträff”. 
Ni kan enkelt hitta aktiviteterna på vår hemsida www.sef.nu eller gå in på din 
lokalförenings hemsida. Är ni inte medlemmar så gå med i er lokalförening redan 
idag. Vi ses kanske där!

 Linda Strand
ordförande i Sveriges Entomologiska förening
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Prenumerera!
Helårsprenumeration kostar 200 kronor och 
inkluderar fyra nummer. Tidigare utkomna 

nummer, under perioden som prenumerationen 
avser, skickas ut med viss fördröjning.

Betala genom att sätta in 200 kronor på SEF:s 
plusgiro 6 60 47-2 eller betala med Swish till 
nummer 123 483 69 95. Ange alltid namn och 

adress i meddelandefältet. Får inte all info plats? 
Komplettera med mejl till yrfan@sef.nu.

Prenumeranter utanför Sverige betalar 250 
kronor för en helårsprenumeration av Yrfän. 

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

och 600 kr utanför Sverige.

Material till Yrfän
Vill du skriva eller bidra med fotografier till Yrfän? 
Hör då av dig till redaktören eller någon annan i 

redaktionen. Vi ser fram emot att höra dina idéer!
Redaktionen tar dock inte ansvar för ickebeställt 
material. Redaktionen kan komma att redigera 

inkomna texter samt justera inkomna bilder. 

Sveriges Entomologiska förening
Sveriges Entomologiska förening (SEF) är en 

riksorganisation för entomologiska föreningar i 
Sverige. SEF ger ut Yrfän och Entomologisk Tidskrift.

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

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

över hela Sverige, se baksidan.
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”Bilden är ett resultat av ett inlägg i någon av Facebookgrupperna 
om att Yrfän skulle handla om krypen i svamp. Jag kom på att den 
miljön hade jag förbisett. Så jag begav mig ut och plockade hem 
några små svampar. Det fanns några pyttekryp som var för små 
för att jag skulle få bra bilder på dem. Förutom dessa kröp det 
omkring några små, juvenila gråsuggor. Jag väntade tills gråsug-
gan kröp där det blev bäst bild och tryckte av. Teknik: Canon 5D 
Mkll och objektivet MP E-65, plus ett par blixtar. Skala 1:1 och f16.”

www.sef.nu

Framsidan: Gråsugga på svamp

Foto: Kjell Nilsson



En gång bestämde jag mig för att öppna en 
fnöskticka. Det var när jag höll på med en 
bok om insektsgnag och just lärt mig att 
fnösktickor på björk kan hysa en massa spän-
nande djur. 

Fnösktickans yta hade en massa hål i sig, björken 
den satt på var död sedan länge och när jag knackade 
på själva tickan lät det som om den var ihålig. Jag 
tog försiktigt loss en bit av det gråa svamphöljet och 
tittade in. Där var fullt av brunt mjukt bös, men 
halva tickan var fortfarande hård och höll sig fast i 
trädet. Jag tog en liten pinne och grävde runt lite ... 
där rörde sig något! En centimeterstor svart och röd 

skalbagge vältrade sig i böset, och i dess närhet gjorde 
ett gäng larver samma sak.

Jag fotograferade djuret i sin miljö och tog för en 
gångs skull hem några larver och lite av tickan i en 
burk. Några veckor senare blev larverna till skalbaggar, 
samma svartröda bagge som jag sett i tickan. Efter 
att ha gjort efterforskningar på internet och genom 
att läsa den bok jag höll på att jobba med, kom jag 
fram till att det var en rödhalsad svartbagge jag hittat 
och kläckt fram – vilken fröjd!

I detta nummer av Yrfän kan du läsa mer om 
insekter som trivs i svampkroppar. Jag hoppas också 
att du blir sugen på att kika in i en ticka!

Magnus Bjelkefelt
redaktör
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Intressanta småkrypsfynd

Per Ahlgren gjorde fyndet 3 september 2018 
i en, sedan några år tillbaka, efterbehandlad 
grustäkt i Svalehult, Nybro kommun, Småland. 
Platsen har två skapade dammar där en del 
arter av kärlväxter glest börjat etablera sig. 
Biotopen består av sandiga partier varvat 
med lerinslag. Fångstmetoden var vattenbe-
gjutning och tramp dels i strandlinjen, dels 
på mera gräsbevuxen fuktig, låglänt yta nära 
strandlinjen. Den gulbrokiga göllöparen hitta-
des tillsammans med bl a Bembidion dentellum 

och B. obliquum samt Elaphrus riparius.

19 augusti var Johan Ennerfelt ute och håvade 
på familjens sommarstugetomt på Brännö i 
Göteborgs södra skärgård, Västergötland. I ett 
hörn av tomten med lite ris och buskvegetation 
slog han på en enbuske och fick ner en liten 
skalbagge i håven. Johan hann ta några bilder 
och efter lite letande stod det klart att det 
rörde sig om Clitostethus arcuatus, en nyckel-

piga rätt nyligen funnen i Sverige. 
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NY FÖR VÄSTERGÖTLAND

Nyckelpigan
Clitostethus arcuatus

NY FÖR SMÅLAND

Gulbrokig göllöpare
Stenolopus teutons

NY FÖR JÄMTLAND

Tallsommarvecklare
Archips oporanus

Curt Malting var 15 juli ute och håvade längs 
en örtrik skogsvägkant i ett område med äldre, 
grov tall och gran några kilometer utanför Öst-
ersund, Jämtland. Till sin glädje hamnade en 
tallsommarvecklare Archips oporanus i håven, 
vilket var ett nyfynd för Jämtland. Området som 
är ett äldre militärt övningsområde med många 
fina biotoper hyser ett för övrigt rikt insektsliv.

NY FÖR SKÅNE

Öronviveln
Otiorhynchus armadillo

Olof Barr hade inhandlat en persikoplanta och 
tagit hem den till sin bostad i Vittseröd, Munk-
arp, Skåne. 19 juni dök då den fina öronviveln 
Otiorhynchus armadillo upp. Det är en art som 
tidigare enbart är hittad i Uppland, även då i 

anslutning till handelsträdgårdar.

Mats Engquist var ute i parken runt Psykiatris-
ka kliniken i Visby för att fotografera insekter, 
när han upptäckte en liten vårtbitare. Han såg 
direkt, att det inte var en av de ”vanliga” och 
lade upp bilder på Facebookgruppen Vilken 
insekt där Tommy Lindberg hjälpte till att iden-
tifiera att det var en långvingad lövvårtbitare. 
Första fyndet på Gotland och möjligen femte 

fyndet i Sverige. 

Fo
to

: C
ur

t M
al

ti
ng

.

Rödlistekategorier
NT Nära hotad. VU Sårbar.

EN Starkt hotad. CR Akut hotad. RE Utdöd.
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NY FÖR GOTLAND

Långvingad lövvårtbitare
Phaneroptera falcata
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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.
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NY FÖR UPPLAND

Buxbomsmott
Cydalima perspectalis

Lena Wennersten gjorde ett spännande fjä-
rilsfynd 8 september när hon vittjade sin 
ljusfälla. Då hon är relativt ”ny” på området så 
behövde hon hjälp med artbestämning. Och 
då passar det bra att vara kompis med Håkan 
Elmquist! Han identifierade fjärilen som ett 
buxbomsmott Cydalima perspectalis. Tidigare 
noteringar är från Skåne och detta var således 

första fyndet från Uppland.
 NY FÖR VÄSTERGÖTLAND

Saltängsdvärgpiga
Nephus limonii

Johan Ennerfelt och Freddy Persson var 25 
augusti på Brännö och skärskådade marrisp 
på jakt efter saltängsdvärgpigan Nephus limo-
nii, som har marrisp som värdväxt. På Brännö 
växer marrisp endast på ett ställe och i när-
heten av växtplatsen, under en planka satt en 
liten skalbagge som visade sig vara rätt art. 

Nytt landskapsfynd för Västergötland! 

NY FÖR ÖLAND

Skogskackerlacksbagge
Ripidius quadriceps

Birgitta Andersson är en flitig småkrypsskåda-
re. Hon har hittills fler än 1200 tomtarter! 26 
juni kom ännu en art. Det var den förunderliga 
skogskackerlacksbaggen Ripidius quadriceps 
som togs i en ljusfälla som hängde i Strand-

skogen, Öland.
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Hur fungerar det egentligen när insekter växer? Kjell Nilsson lyckades 
på ett väldigt vackert och pedagogiskt sätt fånga en hagtornsbärfis 
Acanthosoma haemorrhoidale som ömsar skinn. Hagtornbärfisen har 
liksom andra  skinnbaggar ofullständig förvandling. Den genomgår 
alltså flera, oftast fem, nymfstadier innan den når fullvuxet stadium 
(imago). När de växer och behöver ett större skelett – insekter har ju 
skelettet på utsidan – behöver de helt enkelt ömsa. I bildserien kan 
man se hur bärfisen gör sig av med sin sista nymfhud för att sedan 

komma ut som imago.
Thomas Persson Vinnersten

Notiser

Svartpälsbi i oktober
Att sommaren 2018 går till histo-
rien vad gäller långvarig värme är 
det ingen tvekan om! Det alltid 
solsäkra Öland hade i genomsnitt 
flera grader varmare än ”vanligt” 
under stora delar av sommaren. 
Ett exempel på hur detta påver-
kade insektlivet upptäcktes av 
Kerstin Duveborn i Färjestaden. 
Hon har följt svartpälsbin Anthop-
hora retua vid Bårby på Öland från april ända till oktober. Det remar-
kabla är att i år har svartpälsbina haft två generationer. Ett fenomen 
som troligen inte har uppmärksammats tidigare i Sverige. Vanligtvis 
uppträder svartpälsbin från slutet av april till slutet av juni, lite bero-
ende på var i landet man befinner sig. Men Kerstin som följde kolonin 
under hela säsongen såg de sista individerna flyga den 21 oktober!

Thomas Persson Vinnersten

Del av det linneanska arvet i digital version
Vid Europas furstehus var det under mitten av 1700-talet ett rådande mode att hålla naturalie-
kabinett och i början av 1750 inrättades ett sådant av drottning Lovisa Ulrika på Drottning-
holm. Drottningen lät den berömde Carl von Linné jobba med samlingen och beskriva 
denna vetenskapligt, vilket han gjorde i katalogen Museum Ludovicae Ulricae Reginae. Efter 
drottningens död donerades hennes samling till Uppsala universitet och är idag en del av 
samlingarna vid Evolutionsmuseet. Den linneanska samlingens vetenskapliga värde ligger 
främst i att den beskrivits av Linné och att många ingående exemplar legat till grund för 
Linnés artbeskrivningar. För forskare är samlingen särskilt viktig då både artbegreppen och 
Linnés taxonomiska arbete reviderats sedan 1800-talet. Att utnämna typföremål och spåra 
komplexa nätverk av namngivning och klassificering är helt avgörande för vår förståelse av 
den biologiska mångfalden och hur man skyddar den. Som ett led i ett pågående digitali-
seringsprojekt av Linnesamlingen på Evolutionsmuseet finns nu insekter och andra leddjur 

tillgängliga online via Alvin-portalen: tinyurl.com/y95pt8d2. 
Erica och Hans Mejlon

En solroshistoria
På min öppna balkong fyra trappor upp i centrala Åkersberga har jag 
blommande solrosor i en låda. En riktigt varm dag i början av augusti 
får jag se en långhorning i en solrosblomma! Lätt att känna igen som 
en smalbandad ekbarkbock Plagionotus arcuatus och inte ovanlig i trak-
tens ekskogar. Men på fjärde våningen mitt i Åkersberga? Snart sitter 
där ännu en långhorning och nu tror jag knappt mina ögon! En bred-
bandad ekbarkbock P. detritus! Arten har sin enda kända förekomst 
på norra Djurgården, i Kungliga nationalstadsparken. Fågelvägen är 
det 15 km Djurgården–Åkersberga. Har ett exemplar flugit därifrån 
till min balkong eller finns det en okänd population på närmare håll?

Rune Axelsson

Bärfis ömsar när den växer
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Insektslokalen

Expansiva samhällen är beroende 
av tätortsnära naturområden för 
rekreation, friluftsliv och utbild-
ning där ortsbor kan hämta kraft 
i vardagen. Gredelby hagar och 

Trunsta träsk nås lätt genom 
en promenad norrut utmed ån 
från Knivsta järnvägsstation. 
Området består av en träd- och 
buskbärande naturbetesmark som i öster 
gränsas av skogsmark och i norr av träsk, 

en våtmark med vassbälten, videsnår och 
en mosaik av småöar och klarvattensytor. 
I hagmarken finns fågeltorn, bänkar och 
utsiktsplatser placerade på lämpliga ställen 
utmed träsket.

Områdets karaktär har 
förändrats genom tiderna. 
Pollenanalys från träskkanten 
visar att människan varit på 

plats och odlat hampa eller humle redan 
för 2 500 år sedan, en tid då hagarna 

gränsade till en mycket större insjö. 
Kartor från 1700-talets slut visar vilka 
ytor som odlats, slåttrats och betats av 
kreatur. Spår av mänsklig påverkan kan 
tydas i form av en fornåker, även kallad 
fossil åkermark, med säregen vegetation 
som idag domineras av rödkämpar och 
toppljungfrulin, den senare rödlistad som 
sårbar. Här växer även ormtunga, möjli-
gen en rest från tiden då fornåkern var 
sjöstrand.

Gredelby hagar 
& Trunsta träsk

Gredelby hagar och Trunsta träsk är ett tätortsnära område som kommer att bli Knivstas 
första kommunala naturreservat. Området är lättbesökt och ligger mittemellan Uppsala 
och Arlanda. Länge har markerna slumrat men genom ett restaureringsprojekt och ett 

träget ideellt arbete har området visat sig hysa en rik biologisk mångfald.

TEXT & FOTO: Ulf Swenson 
&  Vigge Ulfsson

Mjölmöllans äng är mycket rik på insekter en varm sommardag.

Gredelby hagar med vy över Trunsta träsk.
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Gredelby hagar 
& Trunsta träsk

Restaurering med LONA-bidrag
Hagmarkerna kring Gredelby var ohäv-
dade och vanskötta långt in på 1990-talet. 
”Området är inte vanskött, vilket det 
kanske är lätt att tro. Hagarna genomgår 
en välplanerad föryngringskur för att även 
kommande generationer skall kunna njuta 
av dem”, sade Uppsala kommuns åkerfogde, 
Hans Lustig, som då ansvarade för arbe-
tet i Upsala Nya Tidning 1986. Dagens 
synsätt på skötsel av hagmarker omfattar 
inte föryngringskurer men metoden var 
effektiv för när vi flyttade till Knivsta 
2001 var hagarna verkligen igenväxta – 
men med potential att restaureras till ett 
smultronställe.

Med ideella krafter, en välvillig kommun 
och LONA-bidrag påbörjades år 2005 en 
restaurering som fortgår än idag. Hagarna 
röjdes och den vassdominerade våtmarken 
grävdes upp i klarvattenytor och småöar, 
som genast blev till gagn för ett rikt fågel-
liv. Småkrypen var föga kända tills Jonas 
Sandström, entomolog vid Artdatabanken, 
rapporterade ett 30-tal spindelarter under 
åren 2007–2008. Den övriga småkrypsfau-
nan var helt enkelt okänd.

Fjärilsfaunan
Som underlag till en skötselplan och en 
reservatsbildning utfördes en inventering 
av fjärilar sommaren 2017. Året präglades 
av en märklig säsong. Först en kall vår 
som hindrade vegetationens tillväxt som 
följdes av torr och kall väderlek. Dessutom 
släpptes betesdjuren på alldeles för tidigt, 
vilket begränsade antalet blommor för insek-
terna att besöka. Räddningen var kanske 
att området trots allt är rikt på biotoper 
med en mosaik av skogsmark, öppna och 
trädbärande hagmarker, gammal vall och 
videsnår intill träsket. Totalt är nu 297 fjä-
rilsarter kända, fördelade på 37 dagfjärilar, 
69 mätare, 61 nattflyn, 35 mott, 37 vecklare, 
32 övriga makron och 26 övriga mikron.

Rödklint är frekvent förekommande, 
särskilt på fornåkern, där mindre och sex-
fläckig bastardsvärmare Zygaena viciae 
och Z. filipendulae ofta observeras. Båda 
arterna är rödlistade men tycks här före-
komma med stabila populationer. För att 
gynna dessa arter är förslaget att växel-
vis undanta ett blomrikt område med 
värdväxter, främst käringtand, från bete 
vartannat eller vart tredje år.

Dagfjärilar är kanske allra lättast att 
inventera, bl a för att de flyger på dagen, 
är relativt få till antalet och lätta att iden-

tifiera. Hagmarkerna bjuder på ett antal 
pärlemorfjärilar såsom prydlig Boloria 
euphrosyne, silverstreckad Argynnis paphia, 
storfläckig Issoria lathonia och ängspärle-
morfjäril Argynnis aglaja.

Violettkantad guldvinge Lycaena hip-
pothoe är i dagsläget rödlistad som nära 
hotad, en status som beror av att ängs-
marker med sen slåtter blir allt sällsyntare 
i landskapet. Fjärilen har syror som värd-
växt, särskilt ängssyra, och förekommer 
på ett tiotal lokaler i Knivsta kommun. I 
Gredelby hagar finns en stabil population 
med fäste i nordöstra hörnet vid gränsen 
mot träsket, där den ofta ses i en gammal 
vall som får allt mer en prägel av betad 
högörtsfuktäng. Blåvingar (Lycaenidae) 
är alltid lite knepiga att bestämma men 
den som måste lyftas fram är brun blå-
vinge Aricia eumedon, en utpräglad hag-
marksart med endast fyra kända fynd i 
kommunen.

Med lampa & lakan
Vad som flyger nattetid blir man först 
varse när man spänner upp ett lakan och 
belyser det. Att lysa där hagmarken möter 
träskets videsnår eller skogsmark ger ett 
formidabelt myller av praktfulla fjärilar 
som bandad hallonspinnare Habrosyne 
pyritoides, med nordgräns vid Dalälven, 
näckrosmott Elophila nymphaeata som 
inte är ovanlig men väldigt vacker och 
oxhuvudspinnare Phalera bucephala som 
i vila liknar en avbruten pinne. Har man 
tur flyger ”nattens zebra” förbi, nämligen 
blåbandat ordensfly Catocala fraxini.

Hotade arter
Av hotade fjärilar finns i dagsläget åtta 
kända arter i kategorin nära hotad. För-
utom bastardsvärmarna och violettkantad 
guldvinge finns grå klaffmätare Philereme 
vetulata, humlerotfjäril Hepialus humuli, 
jungfrulinsfly Phytometra viridaria och 
sidengult ängsmott Paratalanta hyalinalis. 
Sidengult ängsmott har en tydlig östlig 
utbredning i Sverige med flest förekomster 
i Uppland och på Öland och Gotland. 

Största överraskningen är nog fyndet 
av jungfrulinspraktmal Hypercallia citri-
nalis, som har en östlig utbredning och 
är knuten till torrare ängsmarker rika på 
jungfrulin. Gredelby hagar har rika före-
komster av både vanligt jungfrulin och 
toppljungfrulin.

Prisat projekt
Restaureringen av Gredelby hagar och 
Trunsta träsk har prisats flera gånger. 
Först ut var Lions i Knivsta (2008) följt 
av Upplandsstiftelsen (2009), som även 
utnämnde området till ”Smultronställe”, 
ett utflyktsmål med höga natur- och fri-
luftsvärden. År 2015 tilldelades Trunsta-
gruppen, som är den ideella kraften bakom 
projektet, Artdatabankens naturvårdspris. 
Så sent som vårvintern 2018 prisades pro-
jektet ytterligare två gånger, dels av Linnés 
Vänner och dels av Naturskyddsföreningen 
i Uppsala. I skrivande stund är skötselpla-
nen klar och slutgiltigt beslut väntas snart 
för att avsätta området som Knivstas första 
kommunala naturreservat. Välkomna ut i 
Gredelby hagar och Trunsta träsk! 

Den sällsynta jungfrulinspraktmalen 
Hypercallia citrinalis har vid Gredelby hagar 

sin enda kända lokal i Knivsta kommun.

En vanlig men vacker fjäril: näckrosmott Elophila 
nymphaeata förekommer i anslutning till Trunsta träsk.
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Porträttet

Patrik Hall är professorn i statsvetenskap som till vardags håller till 
på Malmö universitet, i huset med det vackra namnet Niagara. På 

fritiden letas det småkryp, framför allt under sommarmånaderna som 
spenderas på norra Öland där Patrik med familj har en stuga. 

Patrik Hall
När jag ska avtala plats med 

Patrik Hall, föreslår han Bota-
niska trädgården i Lund och 
tillägger: 

– Vet du var det finns ädel-
cypresser i Botan, och har de tamarisk?

Det visar sig att det finns en skinn-
bagge som lever på ädelcypress och som 

är funnen endast en gång i Sverige. Sedan 
mumlar han också något om en häftig strit 
som lever på tamarisk, en odlad buske som 
finns vid Medelhavet. 

Vi träffas i Botan den 10 oktober när 
brittsommarvärmen har slagit till. Patrik 
anländer i röda shorts och med håven i 
hand. Efter att vi har ägnat en timme 
åt att skaka buskar och leta småkryp 
slår vi oss ner vid ett av borden utanför 
växthusen.

Organisation & naturvård
Som barn lärde sig Patrik fågelboken utan-
till, utan att faktiskt gå ut och studera fåg-
larna. Det var först under gymnasietiden 
i Jönköping som naturintresset i fält tog 
fart, då med växter och fågelskådning, och 
med utflykter främst till Öland. Insekts-
intresset tog fart tack vare Nationalnyckeln 
om Sveriges Dagfjärilar som kom 2006 – 
och fågelintresset svalnade då efter hand. 

– Det var ju skönt att slippa gå upp 
tidigt på morgonen, åka långt med bil 
och ofta ge sig ut i dåligt väder. Bland 
småkrypen finns det nya fynd att göra 
hela tiden på nära håll, och man är ute 
mitt på dagen, helst när vädret är fint. 

I lumpen träffade han flera naturintres-

TEXT & FOTO: Pål Axel Olsson

Patrik Hall vid dammen utanför Botans växthus.
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serade som senare blev studiekamrater vid 
Lunds universitet. Men Patrik valde inte 
biologi, utan istället blev det statsveten-
skap. Det förklarar han med sitt stora 
intresse för historia och då särskilt politisk 
historia. 

– Det jag är mest intresserad av är 
människans sociala organisering, vilket jag 
inte tycker är helt kategoriskt skilt från 
att studera insekters beteenden!

Han är kritisk mot hur vi människor 
tar olika former av organisation för givet 
utan att analysera nyttan med dem. Enligt 
hans mening fokuserar forskningen kring 
organisationer ofta på misslyckanden. 

– Kanske vore det intressantare att 
studera hur det går till när något är lyckat? 

När jag ber Patrik kommentera dagens 
naturvård i Sverige, konstaterar han att 
människan ofta kan spela en positiv roll 
för biologisk mångfald.

– Den pågående igenväxningen av 
landskapet är sorglig att se – våtmarker 
och ängsmiljöer försvinner. Något måste 
finnas kvar! 

Han tycker också att miljömålsstyrning-
en är tandlös. Allt bygger på samarbete 
och samverkan mellan olika intressenter. 

Jaktmarkerna
Länge var det jakten på Sveriges dag-
fjärilar som gällde för Patrik. När jag 
frågar vad som fick honom att börja med 
andra insektsgrupper nämner han en resa 
till Lappland 2010. 

– Det var en lyckad tur och fjällslutt-
ningarna gav rik utdelning. Men under 
några dagar var det dåligt väder och vi 
såg inte en enda dagfjäril. Det var då han 
fotograferade ett vitfläckat hedfly Coran-
arta cordigera, och så började det. 

Patrik gillar idag att syssla med många 
olika grupper av insekter samtidigt, men 
om han ska nämna en så blir det skinn-
baggar. 

När man håller på med så många olika 
insektsgrupper kan det vara bra att vara 
några stycken som hjälps åt, och varje år 
drar han, Thomas Kraft och några till iväg 
till en plats någonstans i Sverige för att leta 
arter. Det började med en tur till Grinduga 
i Gästrikland och sedan har det blivit turer 
till Småland, Gotland och Blekinge. Efter 
en intensiv vecka med ytterst lite sömn, 
återvänder de till vardagen. I år gick resan 
till nordöstra Småland, vilket resulterade 
i fynd av ögonfläcksbock Mesosa curculio-
noides och mycket mera.

När jag frågar om favoritlokal blir 
svaret Tage Erlanders väg i Lund, alltså 
hemmet i radhuskvarteret i västra Lund. 
Och faktiskt, omkring radhuset i Lund 
har han gjort två av sina finaste fynd: 
storfläckig mossmal Bryotropha basaltinella 
och fröskinnbaggen Eremocoris podagricus, 
båda premiärfynd för Sverige! 

– Området kring stugan i Kohagslyckan 
på Öland är självklart också en favorit-
plats. Norra Öland är fantastiskt, och lite 
bortglömt.

Här har Patrik hittat sydlig kvistbock 
Pogonocherus caroli vid Bödakusten, en 
långhorning som innan dess bara var känd 

från Gotland och Gotska Sandön i Sverige. 
Vid stugan är fjärilslampan ofta tänd 
under sommarnätterna, och av många fina 
fynd nämner Patrik särskilt ormbunksfly 
Callopistria juventina. Favoritarten är dock 
rostfärgad bladspinnare Gastropacha quer-
cifolia – en stor nattfjäril som är vanlig på 
Öland, men saknas på de flesta andra håll. 

Hur gick det då med småkrypen i Botan? 
Jo, Patrik lyckades leta upp fröskinnbag-
gen Orsillus depressus i ädel cypresserna, 
vilket därmed blev det andra fyndet i Sve-
rige. Ur tamariskens bladverk skakades 
dessutom striten Opsius  stactogalus fram, 
funnen i landet senast 1946! 

Den stora fjärilen rostfärgad bladspinnare Gastropacha quercifolia 
som är vanlig på Öland, är Patrik Halls absoluta favorit. 

Nymfen av fröskinnbaggen Orsillus depressus 
hittades av Patrik i ädelcypresserna 

i Botaniska trädgården i Lund.

Patrik Hall håvar i ädelcypressens grenverk.
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Apollofjäril Parnassius apollo är 
en karismatisk flygare som är 
svår att förväxla med andra 
fjärilar. Apollons flykt kan 
kanske beskrivas som fladdrig, 

men försök hålla jämna steg så märker du 
att den håller god fart! Under de femton 

år jag forskat på apollofjäril hade jag 
många möjligheter att konstatera att den 
flyger just lite snabbare än man förmår 
springa. Min forskning gjordes i Finland, 
huvudsakligen i två apollopopulationer: 
en på kusten i gammalt kulturlandskap 
och en i yttre skärgården på små holmar 
och skär. Där karterade jag larver varje 
vår och gjorde fångst-återfångst på vuxna 
fjärilar om somrarna.

Livscykel
En viktig metod då man studerar fjärilar i 
fält är fångst-återfångst där fjärilar fångas, 
märks med ett nummer och släpps fria 
igen. Om man har tur återfångar man 
individen senare under säsongen. Metoden 
är ett bra sätt att mäta populationsstor-
lek och individernas rörelser, vilket kan 
relateras till tillgång på nektarväxter för 
de vuxna fjärilarna och värdväxter för 
larverna. Med hjälp av detta vet vi idag 
mer om hur den rumsliga fördelningen 
av födoresurser påverkar apollofjärilens 
populationsstruktur och dynamik.

Flygsäsongen inträffar i juli, då man 
oftare hittar hanarna på nektarväxter än 

Apollofjärilen är för många en dröm att få beskåda. Men denna mäktiga fjärils 
har minskat kraftigt i utbredning och populationsstorlek. I Finland arbetade 

Marianne Fred i många år med att studera apollofjärilens livsmiljöer och 
värdväxter, samt med att plantera ut larver på lokaler där fjärilen försvunnit.

Apollofjärilens 
bekymmer

TEXT: Marianne Fred
FOTO: Mikael Skalstad

Apollofjäril Parnassius apollo är en mäktig flygare, med ett vingspann på upp till 92 mm.
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honorna eftersom hanarna behöver mycket 
energi för att orka flyga omkring och söka 
honor som inte parat sig ännu. Honorna 
hittar man oftare på hällmarker där värd-
växten finns. Där lägger honorna sina ägg 
ett och ett under loppet av hela flygsä-
songen. En fjäril kan vid goda väderleks-
förhållanden och tillgång till nektarväxter 
leva många veckor, upp till en månad. 
Långa perioder av blåsigt, kallt och regnigt 
väder förkortar fjärilens liv. 

Då hösten kommer har honorna lagt 
sina ägg och inuti har en ungefär 2 mm 
lång liten larv utvecklats. Larven blir 
kvar i ägget över vintern, vid vårens 
första solstrålar äter den ett litet hål i 
det hårda äggskalet och ger sig ut för att 
söka en värdväxt att äta. Larvperioden 
varar ungefär en månad och larven ömsar 
skinn fyra gånger under den tiden. Då 
den förpuppas har den växt till sig rejält 
och blivit ungefär stor som ett lillfinger. 
Förpuppningen sker på marken i förnan 
där den gråpudrade puppan är väl kamou-
flerad. I juli kommer först hanarna ur sina 
puppor, ungefär en vecka senare kommer 
honorna fram. Hanarna patrullerar häll-
markerna i sitt sök efter en nykläckt hona. 
Parningen föregås inte av någon uppvis-
ning från hanens sida, han grabbar tag i 
honan och inleder parningen omgående. 
Under parningen är fjärilarna sårbara 
eftersom de är sammanlänkade i flera 
timmar. I slutet av parningen lägger hanen 
en plugg (sphragis) över honans genitalier, 
för att försäkra sig om faderskapet till 
avkomman. 

Hot & tillbakagång
Apollofjärilens stjärna har varit dalande 
i årtionden kring Östersjöns kuster. I 
Europa är arten känd som en högalpin 
art, men tyvärr ser trenden inte bättre 
ut där. Med min forskning ville jag bättre 
förstå artens krav på sin livsmiljö i alla 
utvecklingsstadier med målet att bättre 
kunna bevara de populationer som finns. 
Mest har jag studerat populationer på den 
finska sydkusten och i skärgården, men jag 
har även besökt populationer i Stockholms 
skärgård, Askö och Gotland. I Finland har 
vi bara två fastlandspopulationer kvar, 
från att arten varit allmän längs hela kust-
remsan och skärgården upp till Vasa. Apol-
lon fanns tidigare också i skärgårdarna i 
insjösystemen, på Karelska näset och kring 
Ladogas stränder. Nu har Finland bara en 
handfull populationer kvar, med popula-

tionsstorlekar som kan räknas i tiotal till 
några hundratal individer. 

Det är egentligen bara på Gotland som 
arten idag finns i större antal kring Öster-
sjön. Det finns många tiotals förekomster 
av apollofjäril på ön, och även om arten 
typiskt flyger i tiotal snarare än hundratal 
på varje lokal så är den talrikare på Got-
land än någon annanstans kring Östersjön. 
Grundat på besök till förekomster på hela 
ön under flygsäsongen vill jag beskriva 
apollon på Gotland som en panmiktisk 
population, vilket innebär att förekom-
sterna står i kontakt med varandra och 
utbyter genetiskt material. Det är värt 
att värna om. 

Föroreningar & giftiga värdväxter
En hypotes som framförts för apollofjäri-
lens tillbakagång är föroreningar. Speciellt 
tungmetaller som kadmium har utpekats 
som en orsak. I Polen har studier påvisat 
höga kadmiumhalter i apollofjärilens värd-
växt på 1980–1990-talet och att larverna 
påverkas negativt av höga tungmetall-
halter.

För att få svar på frågan om höga 
kadmiumhalter kunde stå bakom tillba-
kagången även i Norden utförde jag under 
mina doktorandstudier experiment där 
larver från två olika populationer fick äta 
av värdväxter som inte innehöll kadmium. 
Den ena populationen fanns i det område 
i Finland som fått störst nedfall av kad-

mium medan den andra utsatts för mindre 
kadmiumnedfall.

Det är känt att vit fetknopp, som apollo-
fjärilen har som värdväxt i Europa och på 
Gotland, kan försvara sig mot angrepp av 
larver genom att producera giftiga ämnen. 
I Finland och på de svenska lokalerna på 
fastlandet och i skärgården äter apollo-
fjärilen emellertid kärleksört. Det är inte 
känt att kärleksört skulle smaka illa eller 
producera för larverna giftiga bitterämnen, 
den är tvärtom känd som en för människan 
ätlig ört som kan användas i sallader. 

Kadmium påverkar tillväxten
Andra våren på mitt doktorandprojekt 
gjorde jag tillsammans med min man Jon 
Brommer ett experiment för att under-
söka tillväxten hos larver från två olika 
populationer. Dessa fick äta dels värdväxter 
från den egna populationen, dels från ett 
område där inga apollofjärilar förekommit 
på åtminstone 50 år. Hypotesen var att 
växter som anpassat sig till larvangrepp 
skulle producera skadliga bitterämnen som 
skulle hämma larvernas tillväxt, medan 
växter utan en sådan bakgrund inte skulle 
göra det i samma utsträckning. Vi mätte 
larvtillväxten dagligen under hela larv-
perioden. Som så ofta var resultaten inte 
entydiga: den ena populationens larver 
växte bättre på värdväxten från den främ-
mande lokalen, medan den andra popula-
tionens larver växte lika bra på växter från 

Apollofjärilen Parnassius apollo trivs i öppna marker där nektarresurserna är stora och där 
värdväxterna inte trängs undan av gräs och sly. Kustnära landskap och skärgårdsmiljöer 

erbjuder ofta detta, även om igenväxning till följd av t ex färre betande djur, sker även där.
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både den egna och den främmande lokalen.
Efter att en kollega, Marko Nieminen, 

samma vår visat att kärleksört med hög 
kadmiumhalt, insamlad vid presidentens 
slott i Helsingfors, påverkade larvernas 
utveckling negativt (de flesta larverna 
dog) skickade jag blad av kärleksörterna 
vi använt på analys för att mäta halterna 
av tungmetaller, speciellt kadmium. Resul-
tatet visade att det fanns mest kadmium 
i växterna från den lokal där larverna 
växte långsammast och hade den lägsta 
puppvikten. Larverna från samma popula-
tion visade ökning i tillväxthastighet och 
vikt då de fick äta av värdväxter som 
inte innehöll kadmium. Värdväxterna från 
platsen där inga apollofjärilar funnits på 
länge visade sig ha låga kadmiumhalter, 
liksom värdväxterna från apollolokalen 
där vi inte såg någon skillnad i larvernas 
tillväxthastighet eller vikt. Ingen skillnad 
i kadmiumhalterna mellan experimentets 
kontroll och behandling alltså, vilket 
stämde väl överens med våra resultat. 

Den mesta kadmiumföroreningen i Fin-
land kom som nedfall från Europa, och från 
kartor över hur nedfallet fördelat sig över 
landet kunde vi konstatera att populationen 
som reagerat starkast låg mitt i det mest 
förorenade området. Vi visste att fjärilen 
funnits där i åtminstone femtio år då pro-
fessor Tom Reuter gjort observationer av 
fjärilen i området under den tiden. Apollon 
hade alltså klarat av att anpassa sig till en 
förhöjd kadmiumhalt i värdväxten, antag-
ligen på bekostnad av tillväxthastighet och 
vikt vid förpuppningen. 

Försämring av livsmiljöer
Sedan 1980-talet har kadmiumnedfallet i 
Finland avtagit betydligt men tyvärr ser 
vi ingen återkomst av apollofjärilen som 
följd. Min tolkning av resultaten är att 
kadmium i mycket höga halter visserli-
gen är giftigt för apollofjärilen, men att 
den har kunnat anpassa sig till rådande 
förhöjda kadmiumhalter. Orsakerna till 
artens tillbakagång anser jag finns i de 
samhälleliga förändringar som påverkat 
vårt jord- och skogsbruk kraftigt sedan 
1950-talet, med stora förändringar i kust-
nära- och skärgårdsmiljöer som följd. Den 
gradvisa minskningen av betande djur 
som inte tilläggsutfodras med vall eller 
spannmål har förändrat livsmiljöerna för 
åtskilliga arter på landsbygden. Kväve-
nedfall gödslar naturen även där inget 
aktivt jord- eller skogsbruk idkas, vilket 
lägger sten på börda för arter som trivs i 
soliga och näringsfattiga miljöer. 

Försämring av livsmiljöer sker oftast 
gradvis, så långsamt att vi människor 
anpassar oss och glömmer hur miljön såg 
ut för 10–20 år sedan. Det behövs ofta foto-
grafisk bevisning för att vi ska uppfatta 
graden av förändring. Förändringen i apollo-
fjärilens livsmiljö har jag senare intresserat 
mig för genom att studera vad som händer 
på individ- och populationsnivå då livsmil-
jöer försämras. 

Honan lägger obefruktade ägg
De viktigaste resultaten från det experi-
mentella arbetet var att försämrade livs-
miljöer för larven inte bara påverkade larv-

utvecklingen negativt, utan även följande 
utvecklingsstadier. Det går alltså inte att 
kompensera dåliga födoförhållanden för 
larven med bra tillgång till nektarresur-
ser senare för de vuxna fjärilarna. Dålig 
tillgång till mat som larv påverkar till 
och med parningsframgången; honor som 
haft det sämre som larver får vänta längre 
innan de blir parade.

Apollofjärilens hona lägger ägg obero-
ende av om hon är befruktad eller inte, så 
ju längre honan får vänta på parning ju 
fler obefruktade ägg lägger hon. Att lägga 
ägg oberoende av parningsframgång är 
en ganska speciell egenskap hos arten. I 
vilda populationer kan man se om honor 
blivit parade eller inte på om de har en 
sphragis. Fältstudier visar en trend att 
honor i en mindre population var utan 
sphragis längre under flygsäsongen än de 
i en större population. Det skulle dock 
behövas observationer från flera olika 
populationsstorlekar för att ge ett tillför-
litligt svar på ifall populationsstorleken 
påverkar honornas reproduktionsframgång. 

Slumpen avgör i sök av värdväxt 
Vad vi däremot har god kunskap om, då 
vi studerat det i detalj i såväl fält som i 
flygburar, är honornas placering av äggen 
i förhållande till värdväxterna. Det finns 
mycket litteratur som beskriver hur fjärils-
honor med stor omsorg väljer ut den allra 
bästa värdväxten för att sedan lägga sina 
ägg där. Så icke apollofjärilen, där honan 
lägger ägg än här, än där: under mosskan-
ter, på stenar, i buskage, och till och med 
fäller ägg i flykten. Det här äggläggnings-
beteendet är inte vanligt förekommande, 
men då man funderar lite mer kanske det 
inte är så märkligt ändå. 

Apollofjärilen övervintrar i ägget, 
medan kärleksörten övervintrar under 
jorden. Det är alltså ingen idé för apollo-
honan att lägga tid på att hitta fina kär-
leksörter på sensommaren eftersom lar-
verna kläcks först nästa vår då nya späda 
skott av kärleksörten har kommit upp.

Magisterstudenten Camilla Ilmoni följde 
äggläggande honor i fält, märkte ut varje 
ägg de lade och mätte avståndet till när-
maste kärleksört för att avgöra om honorna 
lade äggen i närheten av värdväxtbestånd. 
Bestånden av värdväxterna är samma år 
efter år även om plantorna vissnar ner till 
vintern. Mätningarna på hundratals lagda 
ägg visade däremot att äggens placering 
inte skiljde sig från slumpmässigt valda Apollohonan lägger sina ägg slumpvis i terrängen om värdväxten bara finns 

i området. Larven får sedan själv hitta vägen till sin födokälla.
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punkter i terrängen – d v s honan lägger 
äggen slumpmässigt, ofta flera meter från 
närmaste värdväxt. Fångst-återfångsterna 
visade också att honorna inte söker sig mer 
till hällmarker eller holmar med mycket 
kärleksört på. De söker sig till områden 
där kärleksört finns, men mängden eller 
tätheten av kärleksört är inte avgörande. 

I labbet jobbade jag med nykläckta 
larver för att avgöra om de kunde hitta 
värdväxten genom doftsignaler eller synen. 
Min experimentuppställning inbegrep upp-
ochnedvända petriskålar med hål i botten 
och en luftström som förde doftämnen mot 
mitten av skålen där en liten larv place-
rats. Jag testade larver en och en för att 
se om de orienterade sig mot den del av 
petriskålen som doften av värdväxten kom 
från. Det gjorde de inte, de rörde sig helt 
slumpmässigt i skålen. 

Larverna luktar sig alltså inte fram till 
värdväxten. Kanske de kan se värdväxten 
på något vis, med sina primitiva synceller? 
En ny uppställning, denna gång med en 
rund kartongplatta indelad i sektorer där 
en värdväxt och en neutral pappersväxt 
som kontroll placerades upprätt och place-
ringen varierades slumpmässigt. En liten 
larv placerades i mitten och observerades. 
Rörde larverna sig mot värdväxten tro? 
Nej, det gjorde de inte, vilket inte är så 
överraskande eftersom deras synceller mest 
kan urskilja ljus och mörker. Man kunde 
tänkt sig att de kanske skulle ha urskilt 
en mörk silhuett mot ljus bakgrund, men 
nej. Det jag däremot kunde observera var 
att de rörde sig mot solen som sken in i 

labbet varje eftermiddag från samma håll. 
Helt enligt förväntningarna. 

Ett sista experiment med larverna gjor-
des den våren. Jag placerade ut grupper av 
larver i olika stora arenor där kärleksörter 
placerats ut. Tanken var att se hur lång 
tid det tar för larverna att hitta till värd-
växterna. Tätheten av värdväxt i labbet 
var relativt hög jämfört med tätheten i 
fält, motsvarande tätheten på våra allra 
bästa värdväxtförekomster. Larverna fort-
satte att röra sig slumpmässigt, hur många 
som hittade fram var helt beroende av den 
värdväxttäthet vi simulerade: ju tätare 

värdväxtbestånd ju fler larver hittar fram, 
helt enkelt. 

Olika värdväxter ger olika villkor
Baserat på resultaten från alla dessa försök 
är tätheten av värdväxt nyckeln till larver-
nas överlevnad, åtminstone i populationer 
med kärleksört som värdväxt. I populatio-
ner där vit fetknopp är värdväxt ser det 
antagligen annorlunda ut då vit fetknopp 
växer i mattor över stora områden. Larven 
kläcks mitt i värdväxtbeståndet även om 
honan lägger äggen slumpmässigt, bara 
hon sökt sig till ett område där det finns 
värdväxt. Det räcker för honan att hitta 
värdväxtförekomsten, efter det behöver 
hon inte söka efter lämpliga ställen utan 
kan lägga äggen lite varstans för att öka 
chansen för äggen att överleva vintern. 
Den vita fetknoppen producerar för larven 
skadliga bitterämnen, så larver på vit fet-
knopp äter lite här och där för att undvika 
att orsaka en stark respons hos enskilda 
växtindivider. Då är det också bra att 
larverna är spridda och inte förekommer 
i stora grupper tätt ihop. 

Apollohonorna i populationer med vit 
fetknopp som värdväxt lägger ägg på 
samma sätt som honorna vi studerat med 
kärleksört som värdväxt. Eventuellt speg-
lar det vi observerar hos apollofjärilar med 
kärleksört som värdväxt en evolutionär 
bakgrund från en situation där värdväxten 
varit vit fetknopp? Kanske har apollofjä-
rilen som nyttjar kärleksörten kommit 

Vit fetknopp växer ofta i stora mattor vilket gör 
det lätt för apollofjärilens larver att hitta ätbara 

växter trots att fetknoppen producerar för 
larven giftiga ämnen. Foto: Kajsa Mellbrand.

Kärleksört är oftare än vit fetknopp värdväxt till 
apollofjärilen. Framför allt mängden av värdväxten 

är betydande för apollopopulationens framgång 
och överlevnad. Foto: Magnus Bjelkefelt.

Genom utplantering av larver på lämpliga lokaler i Finlands södra skärgård har man sett att 
apollofjärilens populationer gynnas av den öppna miljön, särskilt i ytterskärgården, men att det 

krävs att populationen är stor nog för att säkra dess överlevnad. Foto: Marianne Fred.
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från populationer där vit fetknopp varit 
värdväxt? Vi känner tyvärr inte till artens 
genetiska bakgrund tillräckligt bra för att 
kunna säga något definitivt i den frågan, 
men spekulationen känns rimlig. Vit fet-
knopp är kalkgynnad och finns helt enkelt 
inte i någon större utsträckning i Finland. 
Däremot växer kärleksörten på hällmarker 
längs kusten och ute i skärgården.

Det vi också bara kan spekulera i, men 
som känns rimligt, är att hällmarkerna och 
holmarna i skärgården som tidigare utsat-
tes för mycket mer naturbete än idag hade 
tätare bestånd av kärleksört eftersom de 
var öppnare och soligare. Att tätare värd-
växtbestånd resulterar i bättre överlevnad 
för larven är däremot inte spekulation. 

Uppfödning & utsättning av fjärilar
Att föda upp fjärilar i labb för att utföra 
experiment över flera generationer fick en 
följd som jag inte tänkt på. Labbpopula-
tionen växte snabbt och snart hade jag 
fler larver än jag kunde mata! Vad skulle 
jag göra med dem? Att odla kärleksört var 
inget alternativ, de växte för långsamt. Jag 
kunde inte gärna döda larver av en starkt 
hotad art! Den höst jag konstaterade att 
jag hade flera tusen ägg på övervintring 
föddes idén om att testa hypoteser kring 
livsmiljöers kvalitet i fält genom utplan-
tering av larver.

Som huvudsakligt testområde valde jag 
skyddade naturområden i skärgården från 
mellanskärgård till ytterskärgård. Ekenäs 

i sydligaste Finland där labbet fanns har 
en fantastisk skärgård och där finns också 
ett antal skyddade områden: två privata 
skyddsområden, Nothamn och Skärgårds-
miljöstiftelsens, samt den statsägda Ekenäs 
skärgårds nationalpark. Lyckligtvis ville 
alla parter samarbeta och utplanteringarna 
kunde börja följande vår. Under de kom-
mande tre åren gjorde vi utsättningar av 
larver i olika stadier, små och/eller stora, i 
olika antal och följde upp genom räkningar 
av vuxna individer och av larver följande 
vår, innan vi satte ut ytterligare larver. 
Vi gjorde också utförliga kvantifieringar 
av nektarväxterna över hela flygsäsongen 
samt av värdväxtförekomsterna. 

Vi satte ut tusentals larver en och en 
i värdväxtbestånd under tre år. Av alla 
variabler vi mätte var det öarnas expone-
ring som förklarade populationstillväxten 
mest. På öarna längst ut i havsbandet 
lyckades utsättningarna bäst. Som andra 
viktiga variabel kom värdväxten in. 
Värdväxtförekomsten var inte viktigare 
än exponeringen, mellanskärs fanns öar 
med väldigt mycket kärleksört men där 
utplanteringen misslyckades.

Vad öarnas exponering betyder i prak-
tiken vet jag inte, men graden av växt-
täcke är mindre ju längre ut i skärgården 
man kommer. Effekten av vind och is blir 
starkare och etableringen av träd och ved-
artade marktäckare som kråkbär, enris och 
odon mindre. Gräs finns däremot överallt 
och de påverkar sannolikt mikroklimatet 

kring värdväxterna negativt genom skugg-
ning. Larverna behöver mycket sol och 
ligger på marken då de inte äter, skuggande 
gräs kan då vara problematiskt. Även att 
den lilla nykläckta larven ska hitta fram 
till kärleksörten kompliceras av gräs. Då 
får tätheten av kärleksörten återigen bety-
delse för larvens möjligheter att hitta till 
värdväxten. 

Vi följde populationerna i fem år efter 
att utplanteringarna avslutats. De tre 
första åren fanns det fjärilar kvar på de 
yttersta skären, men några mycket regniga 
och kalla vårar och somrar efter det verkar 
dessvärre ha gjort slut på apollopopulatio-
nerna även där. I dag ser vi tyvärr inga 
fjärilar då vi besöker öarna.

Slutsatser 
Vad har vi då lärt oss av alla dessa expe-
riment, observationer och utplanteringar? 
Har vi kommit närmare bevarandet av 
arten? Vi vet idag att det är viktigt att 
hålla livsmiljöerna för apollofjärilen öppna, 
att säkra täta värdväxtbestånd nära före-
komster av nektarväxter, och att bevara 
tillräckligt stora områden med nätverk av 
hällmarker eller holmar nära varandra.

En viktig läxa är att det är betydligt 
lättare att bevara något man har än att 
försöka återuppliva någonting som för-
svunnit, vilket gäller de flesta arter eller 
ekosystem. Där apollon ännu flyger är det 
viktigt med slyröjning och att motverka 
igenväxning av soliga södersluttningar 
med värdväxt. Att tillåta nektarväxter 
som mjölkört, rödklint, tistlar, renfana, 
läkevänderot och ljung att blomma på väg-
renar och i gläntor i närheten av de viktiga 
hällmarkerna under hela flygsäsongen är 
också viktigt.

Tidiga ”falska” vårar i februari–mars 
som lockar de små apollolarverna ur sina 
ägg, med påföljande regniga vårar och 
somrar kan vi tyvärr inget göra åt på kort 
sikt, men de är svåra för apollofjärilen. Där 
hjälper ett starkt fjärilsbestånd medan små 
populationer lätt kan duka under, så som 
det gick för våra utplanterade populationer. 

Jag hoppas ni alla får en glimt av en 
stor vit fladdrig fjäril någon gång, och att 
ni då skänker en tanke till vilken speci-
ell miljö ni befinner er i just då. Att ni 
ponerar alla de omständigheter som ska 
vara precis rätt för att en vacker insekt 
som apollofjärilen ska förgylla er tillvaro 
och fladdra vidare på jakt efter nästa 
blomma.  Där apollofjärilen ännu finns är det viktigt att inte igenväxning sker och att 

man tillåter nektarväxter som tistlar, rödklint och renfana.
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Svampens invånare

Den som plockat karljohanssvamp 
har förmodligen lagt märke till 
att även insekter gillar denna 
föda. Larver till olika tvåvingar 
är väldigt snabba att kolonisera 

och växa till i svamp arnas frukt-
kroppar. Och det är fruktkrop-
parna – de som har till uppgift 
att sprida sporer och som vi ibland äter 
– denna artikel handlar om. Största delen 
av svampen består av mycel i den mark 
eller ved som fruktkroppen växer på. 

Tvåvingar (Diptera) är den insektord-
ning som oftast påträffas i svamp, åtmins-
tone då det gäller kortlivade hattsvampar. 
Och den mest art- och individrika familjen 
i svamp är svampmyggor (Mycetophili-

dae), men också arter i släktet Pegomyia i 
familjen blomsterflugor (Anthomyiidae) är 
mycket vanliga. Flera andra tvåvingefamil-
jer finns representerade i mindre utsträck-
ning, t ex småharkrankar (Limoniidae), 

daggflugor (Drosophilidae) och 
myllflugor (Heleomyzidae). 

Snabb & flexibel
Att vara snabb är viktigt om man ska 
leva i en hattsvamp eftersom det är en 
så kortlivad livsmiljö. Från att svampen 
växer upp tills den ruttnar ner har larv-
erna inte lång tid på sig om de ska hinna 
utvecklas färdigt. Det är detta som gör 
att få skalbaggsarter är hattsvampsätare. 
De behöver betydligt längre tid på sig 

för att utvecklas från larv till fullvuxen. 
De skalbaggar man hittar i hattsvampar 
är ofta rovlevande, de flesta av familjen 
kortvingar (Staphylinidae). Skalbaggarna 
är rörliga jämfört med tvåvingelarverna, 
och kan därmed gå, eller till och med flyga 
(om de är fullvuxna) mellan svampar, i 
jakt på byten.

Ett annat bekymmer om man ska leva 
av svamp är att uppkomsten av fruktkrop-
parna är ganska slumpartad. Regn är en 
viktig, men slumpmässig, faktor som styr. 
Många svamparter kommer knappt upp 
med en enda fruktkropp under dåliga år. 
Vad som avses med dåligt varierar dock 
mellan olika svamp arter. Detta gör att 
den insekt som ska leva på hattsvampar 

TEXT: Mats Jonsell

De gräddvita larverna av brunbaggar (Melandryidae) är några av de larver man kan träffa på i svampar. Här äter larven på en violticka. Foto: Henrik Larsson.

Svamparnas fruktkroppar innehåller mycket näring och detta utnyttjas av en 
mängd insekter. Tillsammans med insekterna som lever av själva svampen finns 

också rovdjur och parasitoider. Oftast är det flugor och dess larver man träffar på i 
svampens innanmäte men där finns också ofta skalbaggar och fjärilslarver.
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inte kan vara så värst nogräknad med vad 
för slags svamp den lever i och det har 
visat sig att de flesta insekter som äter 
hattsvamp faktiskt kan utnyttja ett stort 
antal svamparter. 

Få insekter i kantareller
Den som plockar kantareller brukar där-
emot sällan hitta larver i skörden. Det 
visar att några svamparter har lyckats 
hitta motmedel mot att bli angripna. Det 
är en fördel för svampen att ha ett för-
svar mot att bli uppäten, eftersom hela 
sporspridningen sker från fruktkropparna. 
Riktigt vad kantarellerna har som gör dem 
oätliga (för insekter!) är inte utrett, men en 
inte alltför vågad gissning är att kemiska 
substanser är viktiga. De svamparter som 
har dåligt skydd mot angripare får istället 

lita på snabb tillväxt, som gör att de kan 
hinna få iväg en god del av sina sporer 
innan insekterna ätit allt för stor del av 
fruktkroppen.

Långlivade tickor har starkt försvar
Tickor är en typ av svampar vars frukt-
kroppar har ett helt annat tempo i livet. 
De flesta av våra vanliga tickor, som fnösk-
ticka och klibbticka, har fruktkroppar som 
lever i flera år. Varje år bildas ett nytt 
lager av hymenium, d v s de sporspridande 
rören, på undersidan. Man kan faktiskt 
uppskatta åldern på tickorna ganska väl 
genom att räkna antalet hymenielager, på 
samma sätt som man räknar årsringar 
på träd.

Tickor växer på död ved, vilket också 
är en mycket artrik livsmiljö för insekter. 

Men veden i sig är inte speciellt rik på 
näringsämnen och är svår att livnära sig 
på. Här hjälper svampar till att tillgäng-
liggöra näringsämnen för andra organis-
mer. De extraherar näring ur veden och 
omvandlar och koncentrerar ämnena till 
något betydligt mer näringsriktigt. Ett 
bekymmer för den som ska konsumera 
svampen är dock att de fleråriga frukt-
kropparna naturligtvis försvarar sig.  

Tickornas främsta försvar mot svamp-
ätare verkar sitta i kemiska ämnen. Flera 
tickor är dessutom väldigt hårda, mest 
extrema är nog eldtickorna som man måste 
ha såg för att dela på. En så hårdtuggad 
föda borde kräva att insekter utvecklat spe-
ciella mundelar att sönderdela maten med. 

Jämfört med hattsvamparna är där-
emot tickorna betydligt mer förutsägbara. 

Svampmyggor (Mycetophilidae) 
är den mest art- och individrika 
gruppen av svamplevande arter 
med ca 670 arter i den svenska 

faunan.

Blomsterflugor (Anthomyiidae) 
av släktet Pegomyia är mycket 
vanliga svamp ätare, speciellt 

på soppar.

Kortvingen Lordithon lunulatus 
är ett rovdjur som jagar i både 
hattsvampar och tickor, hung-
rig på tvåvingelarver och annat 

gott.

Vanlig svampsvartbagge Boli-
tophagus reticulatus är precis 
som många andra arter i tickor 
specialiserad på sin värdsvamp, 

fnöskticka.

Några svamplevande insekter

Vissa svampar har kemiskt försvar mot 
angrepp, men många blir lätta skrovmål för 
hungriga fluglarver. Foto: Magnus Bjelkefelt.

Daggflugan Leucophenga maculata är en av alla tvåvingearter (Diptera) 
som kan hittas i och omkring svampar. Foto: Oskar Gran.
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Det finns alltid tickor i skogen (åtminstone 
om skogen inte är alltför hårt brukad) 
eftersom de lever så lång tid. Det är en 
viktig anledning till att insekter på tickor 
ofta har specialiserat sig till att leva på 
specifika arter eller släkten av tickor. Det 
kemiska försvaret har troligen också drivit 
på specialiseringen. Olika svamparter har 
olika kemi, och den svamplevande insek-
ten är tvungen att investera i ett system 
för att oskadliggöra de farliga ämnen 
som svamparna bjuder på. Då behöver 
man specialisera sig, eftersom det blir  
alltför kostsamt att hantera många olika 
ämnen.

Jämfört med hattsvamparna är tickor-
nas liv långt även när de är döda. Därför 
domineras tickornas insektsfauna av skal-
baggar istället för tvåvingar. Trädsvamp-
borrare (Ciidae), svartbaggar (Tenebrio-
nidae), brunbaggar (Melandryidae) och 
tickgnagare (släktet Dorcatoma i familjen 
Ptinidae) är de vanligaste grupperna. 
Dessa skalbaggar har för långsam utveck-
lingstid för att hinna med hattsvamparnas 
snabba uppgång och fall. Men det finns 
också en del tvåvingar i tickorna, främst 
svampmyggor men ibland även daggflugor 
eller svampflugor (Platypezidae). Tickorna 
bjuder också på en hel del olika malfjärilar 
(Tineidae), exempelvis den imponerande 
jättesvampmalen Scardia boletella vars larv 
lever av fnöskticka.

Studera insekter genom kläckning
En bra metod för att undersöka vilka arter 
som finns i svampar är att låta insekter 

kläckas fram ur insamlade svampar. De 
larver som äter i svampen kläcks oftast 
fram snällt efter några veckor inomhus. 
Det är en enkel metod då man bara behö-
ver lägga fruktkropparna i slutna behål-
lare, t ex ursköljda mjölkpaket, och vänta. 
Man bör hålla lite koll på fuktigheten, 
och framför allt tickor bör inte vara för 
fuktiga, eftersom de då möglar vilket gör 
att en del larver dör. Tickorna är också 
lämpligast att samla in på vintern eller 
våren, eftersom de flesta insekterna är 
anpassade till att kläckas först efter en 
övervintring. Hattsvamparna samlar man 
däremot in när de finns – här ska det ju 
gå snabbt och det finns ingen tid att vänta 
på övervintring. 

Hattsvamparna bör placeras på ett 
litet lager av sand eller jord eftersom larv-
erna ofta hoppar ur den bortruttnande 
fruktkroppen när de ska förpuppas. Vissa 
arter vill ligga över vintern i jorden, så 
om det inte kläcker fram något kan man 
utsätta dem för en försiktig köldknäpp. 
När insekterna kläcker fram kommer man 
upptäcka att det förutom de insekter som 
redan nämnts ovan finns en massa olika 
parasitsteklar i svamparna. De flesta 
svamplevande insekter tycks vara utsatta 
för parasitoider. Så även om både insekts- 
och svampsäsongen mer eller mindre är 
över för säsongen, så går det utmärkt att 
plocka in tickor nu under vintern och 
sedan vänta på kläckningen. 

Rödhalsad svartbagge Neomida 
haemorrhoidalis lever i fnösktickor. 

Foto: Magnus Bjelkefelt.

Alla kortvingar är inte rovdjur. Här är det 
kortvingen Scaphidium quadrimaculatum som 

äter raggtaggsvamp. Foto: Henrik Larsson.

Puppan av jättesvampmal Scardia boletella spränger ut genom en fnöskticka och efterlämnar sedan ett stort kläckhål. Jättesvampmalen är en 
rödlistad art som är knuten till gammal löv- eller blandskog med förekomst av fnöskticka och andra tickor. Foto: Henrik Larsson.
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Rädd för spindlar

V i tar det från början. En fobi 
sorteras medicinskt in under 
ångestsyndrom, vilka karakteri-
seras av stark ångest och rädsla. 
I definitionen av en fobi ingår att 

rädslan är irrationell (d v s mycket starkare 
än vad som är motiverat) 
och att den påverkar bete-
endet genom att man för-
söker undvika det man är rädd för. Man 
kan utveckla en fobi mot precis vad som 
helst, både föremål och situationer. Just 
spindelrädsla hör till det som kallas spe-
cifika fobier, vilket innebär att rädslan är 
knuten till en specifik företeelse. Spindel-
fobi debuterar oftast i unga år, men kan 
dyka upp när som helst i livet.

Varför är vi rädda?
Varför vi utvecklar fobier går inte att ge 
ett entydigt svar på, men troligen är både 
arv och miljö inblandat. Förenklat kan 
man säga att vi har en i varierande grad 

nedärvd förmåga att utveckla rädslor, men 
ytterligare faktorer som har med miljö och 
inlärning att göra avgör om vi faktiskt 
utvecklar en fobi och vad vi utvecklar den 
för. En fobi kan utlösas antingen av en 
negativ erfarenhet eller genom att man 

lär in rädslan, genom att 
se hur andra reagerar eller 
höra eller läsa sådant som 

är negativt och skrämmande. I fallet spind-
lar är det senare mycket vanligare. Inte för 
att det spelar någon roll för den som har 
fobi – rädslan finns där och behandlingen 
är densamma oavsett orsak. 

Ett sätt att se på fobier är som ett inlär-
ningsfenomen. Vi lär in rädslan, och vi kan 
bli av med den genom att lära om. Inom 
psykologin pratar man om betingade och 
obetingade responser: En obetingad respons 
är att t ex automatiskt rycka undan handen 
om du bränner dig, oavsett tidigare erfaren-
het av situationen eller inte. En betingad 
respons är när du lärt in responsen, som i 

”bränt barn skyr elden”. Om du upplever 
obehag och rädsla när du ser en spindel 
så är enklaste sättet att undvika obehaget 
att undvika spindlar. Genom att ständigt 
undvika och fly förknippar du spindlar bara 
med din negativa respons – du hinner aldrig 
lugna ner dig av dig själv i närvaron av 
spindeln, vilket sker om du stannar kvar 
utan att något farligt händer. Inte minst 
ger du dig själv en positiv förstärkning, du 
mår ju bättre när du undviker obehaget! 

Spindelfobi är en av de vanligaste fobierna vi har i Sverige, så vanlig att 
det betraktas som ganska normalt att vara rädd för spindlar (speciellt för 

kvinnor). Men är det verkligen ”normalt” att vara rädd för harmlösa småkryp?

TEXT & FOTO: Kajsa Mellbrand

Rädsla för spindlar är mycket vanligt i vårt samhälle, och ibland en fobi som man kan behöva få hjälp med att komma 
över. Att titta på fina – och ofarliga – bilder av spindlar, är ett av många sätt att bearbeta sin rädsla.

Skalle-Per: ”Mitt hjärtas fröjd och glädje, 
vart är du på väg?”

Ronja: ”Jag ska gå och akta mig för att 
trilla i älven.”

Skalle-Per: ”Var ska du göra det 
någonstans då?”

Ronja: ”Tja, jag måste ju göra det vid 
älven om det ska vara någon nytta 
med det.”

 ur Astrid Lindgrens Ronja Rövardotter
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Det blir en ond cirkel, där något som börjar 
som en obehagskänsla kan utvecklas till 
automatiska panikreaktioner varje gång 
du ser en spindel. Men oavsett hur stark 
rädslan är så går den som tur är att göra 
något åt! 

Behandling av fobier & KBT
Den idag bästa behandlingen av speci-
fika fobier är kognitiv beteendeterapi, 
KBT. KBT bygger på teorin att rädsla 
upprätthålls och förstärks av beteenden 
som syftar till att undvika det du är rädd 
för. KBT handlar därför om att lära om 
beteenden, och bryta den negativa spiral 
som beskrivs ovan genom en process som 
kallas exponering. Detta går ut på att 
stegvis utsätta sig för det man är rädd 
för. Genom exponeringen ger du dig själv 
möjlighet att upptäcka att ångestsymptom 
avtar av sig själv om du stannar kvar i 
situationen utan att något farligt händer. 
Precis som när man lär in vad som helst 
som upplevs som svårt eller jobbigt börjar 
man på låg nivå och ökar svårighetsgraden 
efterhand – krypa innan man kan gå, gå 
innan man kan springa. KBT har mycket 
goda effekter på spindelfobi och de flesta 
blir hjälpta väldigt snabbt. Ofta räcker 
en intensivbehandling på några timmar! 
Nyligen har det även börjat dyka upp sätt 
att arbeta med KBT för spindelfobi i vir-
tual reality (än så länge på försöksstadiet). 

Spindelfobi hos barn
Spindelfobi debuterar ofta tidigt i livet. 
Barn lär sig otroligt fort och är mycket bra 
på att uppfatta och lära sig av omgivning-
ens reaktioner och attityder. För ett barn 
med lite större benägenhet att utveckla 
rädslor kan det räcka med ett enda tillfälle 
där barnet blir skrämt av någon annans 
reaktion för att känslan av spindlars farlig-
het ska vara ett faktum. Det är viktigt att 
ta barns rädsla på allvar och att prata med 
barn om rädslor – och att inte räkna med 
att en spindelrädsla försvinner av sig själv 
utan söka hjälp om det behövs.

Så vart vänder jag mig? KBT erbjuds 
idag på många ställen, både via den van-
liga sjukvården, hos privatpraktiserande 
psykologer och terapeuter, och till viss del 
via andra organisationer. Alla med utbild-
ning i KBT kan hjälpa (se dock upp för 
lurendrejare om du letar terapeut på egen 
hand, de finns tyvärr), men särskilt om 
du har en utvecklad fobi rekommenderar 
jag att du tar hjälp av en utbildad psyko-

log. Den hjälpen har du rätt till via vår 
vanliga vårdgaranti om din rädsla faller 
under definitionen av en fobi, d v s om du 
går till din vårdcentral så är de skyldiga 
att remittera dig vidare. 

Egenbehandling
För dig som blivit av med din fobi är det 
viktigt att fortsätta öva på egen hand, 
annars är risken tyvärr stor att fobin 
kommer tillbaka – man faller tillbaka i 
gamla beteendemönster helt enkelt. Övar 
gör du genom att fortsätta att exponera 
dig. Bra övningar är bl a att titta på 
bilder av spindlar, låta spindlar i och 
runt hemmet bo kvar och titta på dem 
när tillfälle ges, själv fånga och släppa 
ut utomhuslevande spindelarter som 
hamnat i huset istället för att låta någon 
annan göra det, kanske ha en spindel som 
husdjur, titta på spindlar i naturen och 
att fotografera spindlar. Även med barn 

hjälper exponering – läs och sjung om 
spindlar, rita och bygg modeller av spind-
lar, och titta mycket på spindlar och andra 
småkryp både ute i naturen och kanske 
som husdjur! Att läsa på och lära dig mer 
om spindlar är också nyttigt (eftersom det 
finns så många myter och missförstånd 
som stärker bilden av att spindlar är något 
farligt). Människor med fobier har ofta 
begränsad kunskap om det de är rädda 
för, och att läsa på i tillförlitliga texter 
eller prata med kunniga och inspirerande 
personer kan hjälpa mycket, särskilt i kom-
bination med andra övningar. 

Rädsla är smittsamt, men det är andra 
känslor och beteenden också – så att 
umgås med spindelintresserade kan i sig 
hjälpa. Har du möjlighet, följ med någon 
spindelkunnig ut i naturen eller delta i en 
spindel exkursion. Sådana ges ibland av 
bl a de entomologiska föreningarna, Natur-
skyddsföreningen och naturum runt om i 

Fem tips till dig som 
är rädd för spindlar

1. Var medveten om att du har ett prob-
lem, och att det inte är spindlarna utan 

dina beteenden. Våga söka hjälp! 

2. Exponera mera! Utsätt dig för spind-
lar så ofta som möjligt och fortsätt att 
utmana dig själv. Avbryt inte när det 

börjar gå bättre, utan ta nästa steg. 

3. Var medveten om att det egentligen 
inte finns något att vara rädd för och att 
rädslan minskar av sig själv om du stan-

nar kvar i en jobbig situation. 

4. Rangordna rädslan, t ex från 1–10, varje 
gång du möter en spindel. Då får du ett 
mått att använda för jämförelse så att du 

märker att du blir bättre.

5. Tänk på något annat. Att ge dig själv 
något annat att fokusera på i ett spin-
delmöte kan hjälpa dig att stanna i situa-
tionen tills rädslan avtar. Så ge dig själv 
en uppgift, gärna något som hjälper dig 
att slappna av och känna dig lugnare. 
Det kan vara en enkel andningsövning 
eller annan avslappningsövning, att läsa 
eller sjunga en ramsa eller sång som du 
tycker om och förknippar med lugn, eller 
att kartlägga vad som händer i din kropp 
just nu. När du kommit lite längre kan du 
ge dig i uppgift att beskriva spindeln, t ex 
räkna ben, kroppsdelar, notera ögon och 
spinnvårtor och intressanta teckningar. 

Kanske rita av den?

Hjulspindlar och andra nätvävare är ofta bra 
spindlar att börja öva sig på. Dels är de lätta 

att hitta hemmavid, då flera arter är vanliga på 
hus och i trädgårdar, dels lever de ett ganska 

stillasittande liv. Tittar du på en korsspindel Araneus 
diadematus kan du vara säker på att den sitter där 
den sitter. Det är bra eftersom en av de faktorer 
som upplevs som skrämmande med spindlar är 
känslan av att inte ha kontroll över situationen.

Lize Scott håller i ett ömsat skinn från en 
fågelspindel under en träff för spindelrädda.
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landet, oftast är de kostnadsfria och öppna 
för alla. Berätta gärna för exkursions-
ledaren att du är rädd! I Facebookgruppen 
Spindelnätet, en grupp som från början 
startades för att ge spindelintresserade en 
digital samlingsplats, ser vi ett ständigt 
ökande antal spindelrädda som går med 
för att egenbehandla rädsla och fobi genom 
att titta på bilder och ställa frågor. Många 
upplever att gruppen hjälper dem, vilket 
är jätteroligt. Men man ska vara medveten 
om att vi som administrerar och svarar 
på mycket frågor i Spindelnätet inte är 
psykologer eller terapeuter – du får alltså 
ingen professionell hjälp i det avseendet. 

Ovanstående övningar är också bra för 
dig som vill jobba med din rädsla helt 
på egen hand. Detta kan vara lämpligt 
främst för dig som inte är så rädd att du 
har en utvecklad fobi – för proffshjälp är 
helt enkelt mycket mer effektivt. Det du 

kan uppnå på ett fåtal timmar av KBT 
tar dig ofta år på egen hand, om du alls 
når ända fram.  

Hur kan jag hjälpa andra?
Oavsett om du själv är rädd eller inte så 
har du säkert andra i din omgivning som 
är rädda. Ofta tänker vi inte på hur det 
vi själva gör och säger påverkar andra 
(särskilt inte om man själv är rädd) och det 
är vanligt att man som anhörig eller vän 
i sina försök att hjälpa, snarare förstärker 
rädslan genom att försöka skydda fobikern 
från jobbiga situationer. Men här kan du 
göra stor nytta! 

Ta rädslan på allvar, skoja absolut inte 
bort den eller skräm den som är rädd! 
Tänk också på hur du reagerar och hur 
du uttrycker dig inför andra. Rädsla är 
smittsamt (värt att tänka på speciellt om 
du har barn eller arbetar med barn)!

Människan är social och vi lär oss 
mycket om risker och faror av varandra, 
särskilt som unga. Kallas något för ett 
monster så blir det lätt ett monster, sär-
skilt för den som inte vet tillräckligt för 
att göra en egen bedömning. Genom att 
uttrycka dig negativt eller sprida myter 
och missförstånd om spindlar bekräftar 
och förstärker du också rädslan hos de som 
redan är rädda. Allt detta gäller inte minst 
på nätet: Ser du en läskig bild, tänk på 
hur det påverkar andra innan du skriver 
en negativ kommentar! Läs på så att du 
själv vet vad som är sant och falskt om 
spindlar och tillbakavisa myter och fel-
aktigheter när tillfälle ges. De vanligaste 
kan du läsa om på Spindelnätets hemsida 
mellbrand.net. 

Sist men inte minst: Acceptera inte 
rädsla som ett normaltillstånd, varken 
hos dig själv eller andra!  

Större husspindel Eratigena atrica är nog den svenska spindelart 
som skrämmer flest, både för att den har ett utseende som 
upplevs som skrämmande (ganska stor och långbent) och 
för att den är vanlig i bostäder, d v s vi träffar ofta på den.

Hoppspindlar (här en gulnosspindel Talavera parvistyla) är spindelvärldens charmtroll: 
små lurviga nyfikna krabater som möter din blick med stora mörka ögon. För den 
som är rädd är dessa ofta en bra ingång till den åttbenta världen. Vill du uppleva 
charmen på film: leta efter ”peacock spider” på Youtube. Foto: Monika Sunhede.
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Säsongen började ovanligt bistert, 
med på många håll i landet den 
kallaste våren sedan 2013. Till och 
med i Skåne var det många minus-
grader och snö en bit in i april. 

Att där och då tro att det skulle börja 
flyga trollsländor i slutet av april kändes 

allt annat än självklart. Men ändå blev 
det så, de vanligen tidigaste arterna sågs 
mer eller mindre programenligt, som spjut-
flickslända Coenagrion hastulatum, nordisk 
kärrtrollslända Leucorrhinia rubicunda och 
guldtrollslända Cordulia aenea. De sågs 
dock inledningsvis ganska fåtaligt, men 
det skulle komma att ändras.

Fenologirekorden haglade
Maj månad 2018 sägs vara den varmaste 
sedan 1945, och det gav gensvar hos troll-
sländorna. Varje vår slås det visserligen 
fenologirekord, men våren 2018 gick till 
historien, även om vår kunskap om troll-
sländornas flygtider i Sverige överlag fort-
satt inte är särskilt stor. Detta då vi i stort 
saknar jämförande uppgifter som är äldre 
än något decennium. 

Baserat på den kunskap vi faktiskt har, 
så var dock våren historisk. För inte bara 
slogs det många nationella fenologirekord, 
de slogs också i flera fall med bred margi-
nal. Flera arter har setts många, många 
dagar tidigare än föregående rekorddatum, 
och det har inte bara setts enstaka indivi-
der, vilket är brukligt vid fenologirekord, 
utan hela populationer lämnade rekord-
tidigt sina larvhudar bakom sig. Stenflod-
trollslända Onychogomphus forcipatus och 
tvåfläckad trollslända Epitheca bimaculata 
är bara två exempel på detta.

Dessutom var det inte så att rekorden 

Trollsländornas år

Året 2018 går till historien som ett av de varmaste hittills, vilket 
förstås på många sätt är alarmerande. Mycket höga temperaturer i 
kombination med uteblivet regn ställde till det för många. En grupp 

som istället generellt verkar ha gynnats var trollsländorna.

slogs främst i Skåne, som man kanske 
kunde ha tänkt sig, där trollsländorna 
normalt är först på vingarna, utan från 
hela landet har arter rapporterats extremt 
tidigt, inte minst i samband med den pågå-
ende atlasinventeringen av trollsländor i 
Närke. Med all sannolikhet hade regionala 
rekord konstaterats i stora delar av landet 
om vi hade haft fler uppgifter att jämföra 
med.

Ovanligt stora antal
Tidig mosaikslända Brachytron pratense 
är den första av de riktigt stora arterna 
som på våren lämnar sin larvtillvaro under 

vattnet för att krypa ur sin larvhud och 
börja flyga. Det gör att den är tacksam att 
känna igen, då de andra mosaiksländorna 
börjar flyga först flera veckor senare. Nor-
malt uppträder tidig mosaikslända ganska 
fåtaligt, någon eller några enstaka hanar 
kan ses hålla revir i vegetationsrika, rela-
tivt näringsrika småsjöar.

Under maj 2018 såg jag själv hemmavid, 
i Tjörnarp i Skåne, längs en begränsad 
sträcka 50 ex eller fler och det bör ha rört 
sig om många hundratals individer i sjön, 
jämfört med kanske en handfull tidigare 
vårar. Jag var inte ensam om att notera 
ovanligt stora antal av tidig mosaikslända 

Den varma sommaren 2018 gjorde att kilfläckslända Aeshna isoceles sågs i otroligt många exemplar.

TEXT & FOTO: Magnus Billqvist
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och det var också långt ifrån den enda 
arten att ses i större antal än normalt. Vid 
Åslaholmen vid Kvismaren i Närke 13 maj, 
räknade Per Karlsson Linderum in minst 
2 500 griptångsflicksländor Coenagrion 
armatum, vilket får sägas vara extremt 
mycket då det är en art som de flesta år 
ses enbart fåtaligt. 

Mindre kejsartrollslända Anax parthe-
nope sågs för första gången i Sverige så 
sent som 2010. I år har den rapporterats 
från lika många platser som totalt tidigare, 
och parning har observerats på fler platser 
än förut. Kanske är det 2018 som blir det 
definitiva avstampet för denna för Norden 
nyinvandrade art?

Kilfläckslända Aeshna isoceles, två-
fläckad trollslända Epitheca bimaculata 
och fyrfläckad trollslända Libelulla quad-
rimaculata är ytterligare exempel på arter 
som sågs i mycket större antal än normalt. 

Gulfläckad ängstrollslända
Listan på arter som under 2018 setts i 
större mängd än normalt är alltså lång, 
men vi kan inte lämna den därhän utan 
att nämna gulfläckad ängstrollslända Sym-
petrum flaveolum. Arten är känd för att 
uppträda med stora säsongsmässiga fluk-
tuationer: under flera år vanligen ganska 

få individer, sedan ett år med stora mäng-
der, och sedan återigen få. Internationellt 
brukar man nämna 1995 och 2006 som 
”de stora åren”, då exempelvis arten sågs 
i tusental på de brittiska öarna, där arten 
normalt sett inte finns alls. 

Riktigt så bra blev det inte 2018, men 

med svenska mått var det ett oerhört bra 
år för gulfläckad ängstrollslända. Tittar 
vi i backspegeln med hjälp av Artportalen 
så har det rapporterats 15–175 fynd per år, 
med högsta antalet 2011. Trollsländefören-
ingen uppmärksammade ganska tidigt i år 
att arten verkade vara på gång och gick ut 

En art som gynnades av de varma sommarmånaderna var gulfläckad ängstrollslända Sympetrum flaveolum.

Tidig mosaikslända Brachytron pratense kröp 
2018 ur sitt larvskinn tidigare än normalt.

Nykomlingen mindre kejsartrollslända Anax parthenope sågs under 2018 på fler 
platser i landet än totalt sedan 2010. Foto: Christer Bergendorff.
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med ett upprop om att vara uppmärksam 
på den och gärna rapportera fynd på Art-
portalen. I skrivande stund har det hittills 
inkommit 434 rapporter.

Fler generationer
På våra breddgrader lämnar trollsländorna 
huvudsakligen sin larvtillvaro från maj 
till juli. Det har spekulerats i att  varmare 
somrar och mildare höstar skulle kunna 
medföra att en del arter skulle få en 
andra generation larver att lämna vattnet 
under sensommaren. Under 2010-talet har 
åtminstone mindre kustflickslända Ischnura 
pumilio, större kustflickslända I. elegans 
och blåbandad jungfruslända Calopteryx 
splendens observerats under omständigheter 
som gör att man kan misstänka just det. 
Exempelvis har skånska observationer av 
fräscha individer av blåbandad jungfru-
slända gjorts så sent som i början av okto-
ber. Erik Svensson med kollegor på Lunds 
universitet har under 2018 kunnat bekräfta 
just detta för större kustflickslända.

Än så länge låter det som en usel taktik 
då det ska mycket till för att de få individer 
som väljer denna strategi ska hinna bli 
könsmogna och hitta partner innan hösten 
på allvar gör sitt intåg. Detta kan ju dock 
förändras på längre sikt om klimatet fort-
sätter förändras till det varmare.

Nya provinsfynd
Intresset för trollsländor har under drygt 
tio års tid växt dramatiskt, vilket förstås 
ger avtryck i vår kunskap om de olika 
arternas förekomster. Nya provinsfynd 
tillkommer fortfarande varje år, med som 
mest 24 under det exceptionella året 2011 
och med minst fyra under 2017. För den 
som vill förkovra sig i nya provinsfynd 
2009–2017 rekommenderas Entomologisk 
Tidskrift 138:2017.

Flera arter ses också allt längre norrut 
i landet, både som en följd av ett varmare 
klimat och bättre kunskap om arterna och 
deras förekomster.

Under 2018 har det i skrivande stund 
gjorts minst nio nya provinsfynd. Det 
kan bli ytterligare något då det inte varit 
möjligt att validera alla fynd och troll-
sländesäsongen kan en mild höst fortsätta 
ända in i november.

Summa summarum har det varit ett 
fantastiskt år för trollsländor! Det enda 
som saknas är pricken över i:et, en ny art 
för landet. Detta har vi väntat på sedan 
2011, då det senast sågs en ny trollslända 
för Sverige. Det är många arter som 
knackar på dörren, kanske är de redan 
här? Eller ses de 2019? 

Nio nya provinsfynd
Pudrad smaragdflickslända Lestes sponsa

Lobbelmyran, Arvidsjaur, Piteå lappmark 
5–7/8 (Tommy Bystedt).

Mindre smaragdflickslända Lestes virens
Österängen, Närke 3/8 (Per Karlsson 

Linderum – sedan sedd på mer än tio platser).

Mindre smaragdflickslända Lestes virens
Svackus myr, Lyse, Bohuslän 26/8 (Andreas 

Oxenstierna).

Mindre kustflickslända Ischnura pumilio
Välen, Göteborg, Västergötland 2/6 (Uno 

Unger).

Kilfläckslända Aeshna isoceles
Kvarndammet, Tjolöholm, Halland 2/6 

(Jonathan Börjesson).

Höstmosaikslända Aeshna mixta
Lervik, Inre Fjärden, Gästrikland 14/10 (Tore 
Dahlberg, Andreas Thunarf, Sven H Jansson). 

Mindre kejsartrollslända Anax parthenope 
Grundsjön, Blekinge 3/7 (Christer 

Bergendorff – sedan två lokaler till).

Tidig mosaikslända Brachytron pratense
Åstholmen, Medelpad 23/5 (Håkan Sundin).

Vandrande ängstrollslända
Sympetrum fonscolombii

Stora Fjäderägg, Västerbotten 19/5 (Andreas 
Garpebring, Oskar Lövbom, Aron Dynesius). 

Kanske det nordligaste fyndet någonsin.

Entomologisk Tidskrift söker ny redaktör!
Nu har du chansen att bli en betydande person i det entomologiska 
Sverige!

Entomologisk Tidskrift söker ny redaktör.

Huvudansvaret för redaktören är att sammanställa och redigera 
inkomna manus samt sätta ihop varje nummer inom den tidsram 
som finns. Kännedom om hur vetenskaplig publicering går till är ett 
krav. Kunskap och förståelse för hur man grafiskt sammanställer en 
tidskrift är också nödvändigt.

Är du intresserad eller har frågor, hör av dig till 
Linda Strand (linda@faunacoll.se; mobil 
0703-175936), ansvarig utgivare av 
Entomologisk Tidskrift.

Läs mer om tjänsten på sef.nu
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Granbarkborre gynnas 
av varma somrar

G ranbarkborre Ips typographus är 
en relativt liten (4–5 mm) brun-
svart skalbagge helt knuten till 
gran. Den förökar sig vanligtvis 
i färska vindfällda 

granar men kan ibland också 
ge sig på levande granskog 
i stor omfattning. För att kunna föröka 
sig i levande träd krävs att barkborrarna 
övervinner trädens försvar som till stor 
del är baserat på olika kådämnen (terpe-
ner) som försvårar för barkborrarna att 
gnaga sig in i barken och som är giftiga 

för barkborrarnas larver. Men om barkbor-
rarna blir väldigt många, som efter stora 
stormfällningar, eller trädens försvarsför-
måga sätts ned genom torka, resulterar 

detta i storskaliga utbrott då 
miljontals granar kan dödas. 
Detta innebär förstås stora 

ekonomiska förluster för skogsägarna. 
Skadorna förväntas att öka i framtiden 

som ett resultat av ett varmare och i vissa 
områden torrare klimat. Ett varmare och 
torrare klimat kan gynna barkborrarna 
både direkt genom kortare utvecklingstid 

och indirekt genom att deras värdträd får 
nedsatt försvarsförmåga.

Två generationer kan bli vanligt
Insekters utvecklingstid är direkt bero-
ende av temperaturen. Under varma 
somrar utvecklas de därför snabbare 
från ägg till fullbildad insekt (adult). För 
granbarkborre har det normala i Sverige 
varit en generation per sommar, men i 
ett framtida varmare klimat kommer det 
att bli vanligare med två generationer. 
Det som avgör om avkommorna från 

Granbarkborre är den viktigaste skadegöraren på granskog i Europa. Under 
utbrott dödar den miljontals granar. Den pågående klimatförändringen 

kommer med all sannolikhet leda till ökade skador. En förvarning om detta är 
den exceptionellt varma och torra sommaren 2018.

TEXT: Martin Schroeder

Granar dödade av granbarkborre Ips typographus efter stormen Gudrun. Foto: Kjell Molin.
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den första generationen väljer att föröka 
sig redan samma säsong, eller att vänta 
till nästa sommar, är dagslängden. Kort 
dagslängd indikerar att hösten är i antå-
gande och att tiden då inte räcker till för 
att avkommorna ska hinna utvecklas till 
adulter. Det är nämligen endast adulter 
som överlever vintern.

 
Torra somrar leder till ökade skador
Levande granar har ett välutvecklat för-
svar mot barkborrar. Första försvarslinjen 
utgörs av kåda som kan dränka barkborrar 
som försöker gnaga sig in genom barken. 
Om de ändå lyckas, reagerar träden genom 
att bilda en zon runt angreppet med kåd-
ämnen som är giftiga för barkborrarna och 
deras mikroorganismer. Oftast är detta 
försvar tillräckligt och barkborrarna klarar 
inte av att döda levande träd förutom när 
barkborrarna är väldigt många.

Under torra somrar ökar dock risken 
för att träd dödas. En förklaring till detta 
skulle kunna vara att trädens försvars-
förmåga då minskar på grund av vatten-
brist. Detta skulle i så fall innebära att det 
inte behövs lika många barkborrar för att 
övervinna trädens försvar och att risken 
därigenom ökar för att trädet ska dö. 

2018 – en föraning om framtiden?
Klimatmodeller förutsäger att det i fram-
tiden kommer att bli betydligt torrare i 

framför allt sydöstra Sverige. Det kommer 
även att bli vanligare med extrema väder-
händelser likt den extremt varma och torra 
sommar vi just upplevt.

Som förväntat har en betydande andel 
av avkommorna från den första generatio-
nen barkborrar förökat sig redan samma 
säsong i år vilket resulterat i en andra 
generation. Denna andra generation verkar 
i stor utsträckning ha utnyttjat den vid 
det laget kraftigt torkstressade levande 
granskogen som förökningsmaterial. En 
första uppskattning (gjord av Södra skogs-
ägarna) indikerar att ca 1,5 miljoner m3 
granskog (motsvarar ca 3 miljoner granar) 
dödats av granbarkborre i södra Sverige 
under 2018 vilket är mycket mer än under 
ett normalår. 

Möjligheter till forskning
Vi vet fortfarande ganska lite om på vilket 
sätt torka ökar granbarkborrens förmåga 
att döda levande träd. Det är därför vik-
tigt att utnyttja extrema väderhändelser 
som den gångna sommaren för att öka 
kunskapen.

Vi, ett forskarlag på SLU, har därför 
startat ett projekt där vi studerar sam-
bandet mellan graden av torka och gran-
barkborrens angreppstäthet (d v s hur 
många barkborrar som angripit trädet). 
Vår hypotes är att när träden är kraftigt 
stressade av torka så krävs det inte lika 

många angripande barkborrar för att döda 
dem. Vi studerar detta genom att ta bark-
prov från dödade träd i olika områden, 
och under olika år, med varierande grad 
av torka. Från barkproven kan vi sedan 
fastställa angreppstätheten för varje träd. 
Antalet ingångshål i barkprovet motsva-
rar antalet angripande hanar och antalet 
modergångar antalet angripande honor. 
Genom att summera antalet barkborrar 
i barkprovet och antalet kläckhål får vi 
också ett mått på hur många barkborrar 
som producerats. Förökningsframgången 
är en viktig faktor för att förstå hur torka 
påverkar granbarkborrens populationsdy-
namik.

Inte bara en skadegörare
Avslutningsvis är det viktigt att konsta-
tera att granbarkborre inte bara är en 
ekonomiskt betydelsefull skadegörare utan 
att den även har en viktig roll att fylla i 
ekosystemet genom sin förmåga att skapa 
död ved. Död ved i olika successionsstadier 
utgör livsmiljöer för många olika arter av 
insekter och svampar. Dessutom dödar 
granbarkborren grupper av träd vilket 
skapar luckor i skogen som bidrar till ökad 
variation vad det gäller skogens ålders- och 
trädslagssammansättning.  

Martin Schroeder är professor i skogsentomologi 
vid institutionen för ekologi, SLU, Uppsala.

Granbarkborre Ips typographus är en 4–5 mm lång skalbagge. Den övervintrar som adult under barken eller i 
förnan. Under flygperioden, som börjar i april/maj, kan de flyga långt för att hitta lämpligt förökningsmaterial. 

Hanen borrar sig först in i barken och avger då ett feromon (artspecifikt doftämne) som starkt lockar bägge 
könen. Varje hane lockar till sig en eller flera honor som gnager var sin modergång under barken längs 

vars sidor de lägger sina ägg. Ur äggen kläcks larver som äter av innerbarken. Foto: Göran Liljeberg.

Högstubbe av gran med klibbticka. Många 
granar som dödas av granbarkborre koloniseras 

av klibbticka. Detta leder till att de efter några 
år bryts och resultatet blir en högstubbe och 

en liggande stam. Foto: Martin Schroeder.
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Bioblitzen genomfördes som en 
social aktivitet, men också för 
att belysa biologisk mångfald i 
stadsmiljö och för att få bättre 
underlag till framtida skötsel 

av området. De resultat som hittills är 
klara visar att totalt 927 arter 
av djur, växter och svampar 
hittades. Av dessa arter var 
436 småkryp. Men fortfarande finns det 
insamlat material som kan komma att 
artbestämmas i framtiden och ytterligare 
öka på antalet.

Talrikast var steklarna (Hymenoptera) 
med 176 arter. Det rödlistade guldsmalbiet 
Lasioglossum aeratum hittades bland områ-
dets blommor, men framför allt var det 
specialisten Christer Hansson som genom 
en dryg timmes håvande bland buskar och 
blad fick in ett stort material av para-
sitsteklar som senare artbestämdes. Bland 
dessa fanns hela sex arter som var nya för 
Sverige, och två släkten av hårstrimsteklar 

Mångfald utanför dörren

TEXT: Pål Axel Olsson

Fredagen den 15 juni samlades personalen vid Biologiska institutionen i 
Lund för en bioblitz i de egna markerna omkring institutionsbyggnaderna. 

Total ca 3 ha av byggnader, parkeringsplatser, trädridåer, gräsmattor, 
slåtterängar, en damm och ett vattendrag finkammades i jakten på arter.

(Trichogrammatidae) som inte noterats i 
landet tidigare. 

Den näst vanligaste gruppen var fjärilar. 
Ljusfällor hade stått uppe under natten och 
vittjades på morgonen. Här fanns många 
glada överraskningar som de rödlistade 

arterna ligusterfly Craniop-
hora ligustri, molnspinnmal 
Yponomeuta irrorellus samt 

de sällsynta arterna ljusribbat stråfly Pho-
tedes extrema, kungsmyntemal Thiotricha 
subocellea och pilknoppvecklare Apotomis 
lineana. Den sällsyntaste fjärilen hittades 
dock på dagen under botanisternas växt-
inventering, nämligen en bålgetingsglas-
vinge Sesia bembeciformis sittande på en 
trädstam. Den är rödlistad och ses väldigt 
sällan i Sverige. Ytterligare två glasvingar 
sågs under dagen: den rödlistade vicker-
glasvingen Bembecia ichneumoniformis 
som håvades in på käringtand och vin-
bärsglasvinge Synanthedon tipuliformis 
som lockades med feromon.

Framför allt genom Rune Bygebjergs 
försorg blev tvåvingefaunan väl undersökt. 
Det resulterade i 65 arter och ett riktigt 
intressant fynd i dansflugan Hemerodromia 
unilineata. Det visade sig att det i muse-
ets samlingar bara fanns ett exemplar av 
denna fluga, nämligen den som samlades 
in 1842 när Zetterstedt beskrev arten. 

Bioblitzen visade hur viktiga urbana 
miljöer kan vara för den biologiska mång-
falden, särskilt för ett område som sydvästra 
Skåne som i övrigt är hårt exploaterat. Den 
visade också att växter som sälg, hagtorn, 
hassel och ek kan vara värdväxter för en 
mångfald av insekter även i stadsmiljöer. 
Vidare så är sydvästra Skåne geologiskt och 
klimatologiskt unikt, vilket gör att natur-
miljöer här kan gynna många arter som 
helt saknas på andra håll i landet, vilket 
säkert bidrog till det goda resultatet. 

Att håva efter insekter i den högvuxna vegetationen kring Ekologihuset i Lund 
visade sig vara en bra metod för att hitta arter. Foto: Inger Ekström.

Sex nya parasitsteklar för landet hittades, bl a 
Quadrastichus anysis. Foto: Christer Hansson.

Vickerglasvinge Bembecia ichneumoniformis. 
Foto: Melanie Karlsson.
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Resereportaget

Spaning i Abisko

Behöver man resa ända hit för att leta småkryp, bortom polcirkeln? Egentligen inte. 
Men vill man se arter som högnordisk höfjäril, dvärgpärlemorfjäril och blomvisslare 
är fjällmassiven runt Torne träsk optimala. Här finns också brummande skönheter 

som alp- och lapphumla – och det nordiska ljuset, alldeles utanför köksfönstret.

Boarrásachokko. Själva namnet 
har en klang av något vilt och 
ödsligt. Just så kändes det när 
helikoptern lämnade oss på kal-
fjället, vid en halvsmält snödriva 

norr om Torne träsk, 10 juli. Här är svalt 
och behagligt jämfört 
med tropikvärmen hem-
mavid. Vid horisonten 
syns karga kalfjäll, under våra fötter blom-
mar purpurbräcka och kråkbär. Här finns 
dessutom tuvor med blommande kantljung, 

förmodad värdväxt för arktisk pärlemor-
fjäril Boloria chariclea. Och där kryper ju 
en lackröd bladbagge Gonioctena nivosa. 
Den trivs i nordliga fjälltrakter, men kan 
hittas ända ned mot Härjedalen. En fjäll-
gräsfjäril Erebia pandrose fladdrar iväg 

– och där lyfte två till. 
En orolig fjällripa 

lockar till sig sina kyck-
lingar och försvinner med snabba steg. 
Närgångna bromsar, bl a Hybomitra auri-
pila och svart hedfly Sympistis nigrita är 

det gott om. Dessutom hittar vi en trolig 
nordvargspindel Pardosa eiseni och en 
nordlig öronvivel Otiorhynchus nodusus 
piggar också upp. På blöta berghällar 
springer några färggranna strandnatt-
löpare Nebria rufescens. Men var är alla 
arktiska dagfjärilar?

Då kommer Kalle Löfmark med ett 
värmande fynd: blomvisslare Pyrgus 
andromedae – en av målarterna! Sverker 
Hultengren såg nyss en lovande pärlemor-
fjäril försvinna över ett krön – möjligen en 

TEXT & FOTO: Jan-Åke Noresson

Från Boarrásachokko, norr om Torne träsk är utsikten magnifik. Här finns de riktigt högnordiska arterna. 
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högnordisk pärlemorfjäril Boloria polaris, 
men den gick inte att återfinna.

Vinden ökar och letandet går från trögt 
till trögare. Utmed sydslänten är det mera 
lä, gott om rosenrot och fjällsippa. Här är 
det lite varmare och flera yrfän i rörelse. 
Till slut fladdrar något lovande orangegult 
emot oss … ett swosch med håven … miss! 
Men andra försöket lyckas. Efter lite fipp-
lande med plastburken är den säkrad – 
högnordisk höfjäril Colias hecla. Finaste 
fyndet hittills!

Försenad fjärilssommar 
Leif Björk, inventerare anlitad av Lunds uni-
versitet, kommer klivande mot fika platsen. 
Det är inte mycket till fjärilssommar i år, får 
vi veta. Fjärilsfynden har varit glesa, trots 
flera inventeringsrundor på Boarrásachokko. 
Maj månad var lika stekhet häruppe som 
i resten av landet, sedan kom juni med 
långvarig kyla – hårda bud för dagfjärilar 
med andra ord. Ingen högnordisk blåvinge 
Plebejus aquilo har setts på de vanligtvis 
säkra lokalerna runt Torne träsk.

Men fjällabbar finns det. En attack-
erade nyss, berättar Leif. Så vi styr snabbt 
stegen mot labbarnas tillhåll. Då kommer 
en jättehumla flygande i turbofart – och 
landar tre meter ifrån oss. Ett beslutsamt 
sving med håven och snart är en vrensk-
ande humledrottning inne i burken. Jodå, 
det är verkligen en alphumla Bombus alpi-
nus, en bjässe till drottning, faktiskt den 
största humla jag sett! Sicken dag.

En bit bort hör vi lite veka, jamande 
läten: två fjällabbar förföljer en närgången 
fjällvråk ut över Torne träsk. Ungarna 
måste skyddas.

Gårdagen var också givande. Vi häp-
nade över grönskan redan när vi rullade 
med hyrbilen från Kiruna. Alla vägrenar 
blommade överdådigt, så olikt de sön-
dertorkade hemmamarkerna på väst-
kusten.  Krokviksmyren, nordväst om 
stan, var första jaktmarken. Stickande 
bromsar hade vi klarat oss utan, men här 
fanns annat intressant. Snart hade vi en 
vacker lapphumlehane Bombus lapponicus 
i håven. Violett blåvinge Plebejus optilete 
och hedblåvinge P. idas, är vanliga här; 
vi hittar även myrpärlemorfjäril Boloria 
aquilonaris, svartringlad pärlemorfjäril 
B. eunomia och svavelgul höfjäril Colias 

palaeno. Ingen av dessa är ju utpräglat 
nordliga, men var nya för flera av oss. 
Den ståtliga fjällmosaiksländan Aeshna 
caerulea var också välkommen, även om 
den också förekommer söderut.

På en myr nära Abisko letar vi fokuse-
rat efter lappnätfjäril Euphydryas iduna. 
Men det är som förgjort: den vill inte visa 
sig. Just den arten kan kläckas i ansen-
liga mängder vissa somrar, men ligga lågt 
åren därpå. Just denna sommar verkar den 
extra sparsamt förekommande; i skrivande 
stund finns endast två rapporter på Art-
portalen från 2018, båda från fjällmassiv 
nordväst om Nikkaluokta.

Efter många timmar kom den fladdrande över sydsluttningen – högnordisk 
höfjäril Colias hecla, en högt värderad och ofta svårfunnen art.

Alphumla Bombus alpinus trivs i kalk- och 
örtrika fjäll, bl a på Boarrásachokka.

Blomvisslare Pyrgus andromedae hör hemma på fjällhedar norr 
om Torne träsk. Fjällsippa är den troliga värdarten.
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Men arter som fjällbrokvecklare Phiaris 
obsoletana och kvällsbredvecklare Eulia 
ministrana finns i alla fall på denna myr, 
fjällbuskblomfluga Parasyrphus tarsatus 
likaså. 

På väg mot stugan i Björkliden kan vi 
inte låta bli att stanna till vid vägkanten. 
Sverker har koll på en sällsynthet femtio 
meter uppför Njullas nordbrant. Här växer 
nämligen lappfela, även kallad lappyxne, 
en diskret lite orkidé med skira vitgröna 
kalkar. Abisko nationalpark är den enda 
kända växtplatsen i landet. Vacker är den, 
men blommande gullbräcka, fjällförgätmigej 
och norskpyrola kommer inte långt efter. 

Önskearter på N julla 
Njulla är målet den tredje dagen. Sverker 
har järnkoll på tidigare fyndbild av de 
dagfjärilar vi söker. När vi krånglat oss 
ur skidliften är det bara att sträva på 
upp mot toppen. Några vackert rödtonade 
fjällkornlöpare Amara alpina, springer 
förbi på klipphällarna och Kalle håvar in 
ett högfjällsfly Xestia lorezi som trycker i 
vegetationen. Vitvingat hedfly Sympistis 
heliophila, med kritvita bakre vingpar, är 
också lätt att känna igen. Den blekgula, 
nästan vita fjällhöfjärilen Colias tyche 
flyger lite varstans häruppe. Sverker för-
svinner uppför branten med jättekliv och 

återvänder snart med två fjällpärlemor-
fjärilar Boloria napaea i håven – ny art 
för de flesta av oss. Strax därpå ligger en 
eftertraktad dvärgpärlemorfjäril Boloria 
improba i håven. En oansenlig dagfjäril, 
tänkte jag före resan, men denna lilla skön-
het, med toner i rost och orange, är en av 
de vackraste dagfjärilar jag sett. Arten är 
rödlistad som sårbar (VU).

På väg mot liften hajar jag till: en 
blixtsnabb gnagare svischar förbi och 
försvinner in i ett hål. Hmm … här får 
man stanna en stund. Snart slinker den 
förbi igen – och snabbt ner i nästa jordhål. 
Till slut sitter den stilla vid bohålet och 
spanar: en näpen liten gråsiding. Arten 
visar sig ha ovanligt god reproduktion 
i år, till glädje för häckande hökugglor, 
jordugglor och fjällabbar.

Över de blommande lågörtsängarna 
surrar både lapphumla och berghumla 
Bombus monticola. Förra gången jag var 
här hittade vi även fjällhumla B. baltetaus 
och tundrahumla B. hyperboreus häruppe, 
men den här gången lyste de med sin från-
varo. På Njullas sydsluttning kan man även 
finna arktisk plattpiga Hippodamia arctica, 
men den hinner vi inte riktigt leta efter. 
Sista turen ner med linbanan vill vi inte 
missa. Eftermiddagen är lite gråkall, men 
vi testar återigen ”lappnätsmyren”, nära 
Abisko. Ingen utdelning idag heller, men 
både fjällbastardsvärmare Zygaena exulans 
och myrvisslare Pyrgus centaureae håvas in. 

Njullas sydsluttning och ett kav lugnt Torne träsk. Kalle och Sverker spanar in hotspots för åtrådda fjärilar.

Hane av lapphumla Bombus lapponicus 
hittades både vid Krokvik och på Njulla.

Gråsiding, resans näpnaste gnagare, 
hade en dundersommar 2018.

Dvärgpärlemorfjäril Boloria improba – en 
högfjällsart som var vackrare än förväntat. 

Den gillar lite torrare fjällheder nära 
översilningsmarker där den dricker sig otörstig.
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Fina fynd 
Fjärde dagen vandrar vi längs Kungsleden 
söderut från Abisko fjällstation. Utmed 
Abiskojokks blommande stränder födo söker 
bäckpärlemorfjäril Boloria euphrosyne. Inte 
så svårhittad men ändå välkommen på 
resans artlista. På en myr lite längre fram 
spanar vi efter myrgräsfjäril Oeneis norna 
också, men den syns inte till. Kanske har 
den flugit färdigt för i sommar, säsongen 
här uppe i norr är ju kort. På en sten sitter 
dock en ung fjällgräshoppa Melanoplus fri-
gidus – ännu en art på önskelistan.

Med stor energi svingar Sverker slag-
håven längre ut på mossen. I en videbuske 
fastnar något riktigt överraskande: högnor-
disk glasvinge Synanthedon polaris, svart 
och elegant. Roligaste fyndet hittills! Då 
och då har den arten observerats i Jämt-
land/Härjedalsfjällen, och då i feromon-
fälla. När vi kontrollerar vår observation 
så hittar vi inga rapporter av nordligare 
fynd på Artportalen. 

På tillbakavägen ser Kalle en mörk 
hackspett hugga in på en åldrad fjällbjörk. 
Tretåig hackspett är det ju! Visste inte att 
de gillar den här biotopen.

De resterande dagarna är inte lika 
spektakulära. Inte långt från Kratersjö-
arna ser Sverker en högst trolig högnordisk 
blåvinge fladdra förbi – och försvinna. 
Vi lyckas tyvärr inte återfinna den trots 
fokuserat spanade, men ytterligare en 
alphumledrottning dyker upp. På några 
fibblor sitter ett antal växtsteklar Ten-
thredo brevicornis, och i närheten ser vi 

den lika typiska fjällarten högnordisk 
fält mätare Entephria polata. I brist på 
blåvingar häpnar vi över de blommande 
branterna med dvärgdunört, stjärnbräcka, 
fjäll veronika och fjällgentiana. Här finns 
även fjällyxne och dvärgyxne. Bonus blev 
den praktfulla orkidén grönkulla, inte 
långt från stugbyn i Björkliden.

Även om våra sista dagar på resan 
mest går i kärlväxternas tecken så hinner 
vi med lite slumpmässig håvning nära 
Njulla liftstation. Till vår glädje fastnar 
en nordlig växtstekel i håven som vi med 
experthjälp kan arta till Tenthredo aalien-
sis – en art som inte rapporterats till 
Artportalen tidigare. Men den beskrivs 

som utbredd i norska fjälltrakter, särskilt i 
norr, så antagligen är den underrapporte-
rad. Samma eftermiddag, vid Abiskojokks 
ravin, landar en skulderfläckig fallbagge 
Cryptocephalus distinguendus i paraplyet, 
en vacker och lite ovanlig skalbagge.

Svårt att tajma fjärilarnas flygtid
Sista kvällen njuter vi lite extra av det 
nordiska skymningsljuset över Torne träsk 
med Njulla och Lapporten blånande vid 
horisonten. Vi inser att någon lappnätfjäril, 
arktisk eller högnordisk pärlemorfjäril blev 
det inte denna gång. Det är nämligen inte 
helt enkelt att pricka in rätt vecka för 
de högnordiska dagfjärilarna. Är vintern 
enveten och utdragen blir sommaren lätt 
förskjuten, vissa år med 2–3 veckor, och 
de förväntade fjärilarna flyger inte alls. 
Är vår och försommar extremt tidiga kan 
allt åtråvärt ha flugit färdigt när man 
anländer till boendet, som man bokat i 
februari–mars … 

Jag kontaktar Leif Björk när sommar en 
övergått i höst. Fjärilssäsongen tog fak-
tiskt fart uppe i norr, men lite senare än 
förväntat.

När Leif besökte Boarrásachokko 24 juli 
såg han uppemot 10 högnordiska blåvingar. 
Den arten flög nästa två veckor senare än 
normalt i området vid Torne träsk detta 
år. Överhuvudtaget bjöd andra halvan av 
juli på åtskilliga fina fjärilsfynd i Boarrása-
chokko. Värt att notera är 12 högnordiska 
höfjärilar 24 juli och en arktisk pärlemorfjä-
ril 27 juli, den sistnämnda en dryg halvmil 
sydost om Boarrásachokko. Under perioden 
11–27 juli har det dessutom setts ett stort 

Dedikerade småkrypsletare på myr nära Kungsleden: Kalle Löfmark, 
Ingvor Svensson, Sverker Hultengren och Kaisa Olsson.

Fjällgräshoppa i nymfstadiet var lite 
klurig att artbestämma. 

Skulderfläckig fallbagge Cryptocephalus 
distinguendus var ett lite otippat fynd i 

fjällbjörkarna ovanför Abiskojokks forsar.
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Det pågår en del diskussion om invasiva arter. Det är naturligtvis 
bra att vara vaksam på snabba förändringar i faunan, och att 
vidta åtgärder mot vissa arter som spritt sig synnerligen snabbt 
och konkret hotar undantränga konkurrenssvagare arter. Men 
mycket av det som utspelar sig via sensationslystna massmedier 

månar inte om att verkligen öka kunskapen, och det är ofta så att man 
omedvetet knyter an till den också aktuella främlingsfientliga diskursen 
i samhället i övrigt.

Frågor dyker upp i allehanda forum. Jag har också provat på att vikariera 
som jourhavande biolog på Naturhistoriska riksmuseet. Ett sådant vidöppet 
forum är ofta en god måttstock för vad folk är nyfikna på, vilket förstås 
är allt möjligt, men ett påfallande stort inslag är att det finns en väldig 
beredskap i att hålla utkik efter oönskade invandrare. Det gäller fortfa-
rande den välkända ”mördarsnigeln” (spansk skogssnigel) och ”giftlokan” 
(jätteloka), men särskilt entomologerna frågas om t ex ”mördarmyggan” 
(gulafebernmygga), ”ryska mördarfästingen” (taigafästing) och inte minst 
”mördargetingen” (sammetsgeting). Några av dessa har påträffats i Sverige, 
alla har blivit frekvent utlarmade av representanter för allmänheten.

Jag är intresserad av steklar och har särskilt ofta blivit tillfrågad om 
sammetsgetingen (som kallas ”mördargeting” för att den jagar tambin). 
Många människor skickar fotografier av vad de iakttagit, fångat och ofta 
dödat i övertygelsen att det rör sig om denna art. Retoriken är ofta upp-
skrämd och småaggressiv, och några är öppet väldigt nöjda med sig själva 
och sin insats för rikets säkerhet. Men sammetsgeting har aldrig påträffats 
i Norden. Den är en värmekrävande art som från sitt europeiska centrum 
i Frankrike spritt sig söderut men ytterst lite norrut. Till Sverige kommer 
den inte komma förrän klimatet blir betydligt varmare. Men ändå: alla de 
”mördargetingar” som hittas och som ofta får sätta livet till är naturligtvis 
andra arter, även humlor. Om utrensningskampanjen fortsätter så kommer 
man att bidra till, snarare än motverka, minskningen av pollinatörer …

Å ena sidan har vi alltså allmänhetens beredvillighet att hjälpa till att 
skydda riket mot inkräktare, och att rapportera och gärna också döda allt 
som kan tänkas vara nytt. Den strävan har nog inte bara ytliga drivkrafter 
och kan kanske inte helt stävjas genom saklig upplysning. Å andra sidan 
har vi fenomenet att massmedier ofta är engagerade i raka motsatsen till 
saklig upplysning. Dels genom att döpa de nya arterna till hotfulla namn, 
dels genom att inte ange några pålitliga kännetecken för dem. Ofta nämner 
man inte ens det ganska elementära faktum att det finns vanliga arter, 
som faktiskt är betydligt mer sannolikt att man påträffar!

Lokala korståg mot oönskade invandrare i form av getingar och sniglar 
är ju betydligt mindre skadligt än om det riktar sig mot människor ... Men 
man kan fråga sig om följderna av debatten: är det så att man lockar in 
delar av den främlingsfientliga opinionen på en harmlösare planhalva, eller 
bidrar man till att rättfärdiga den främlingsfientliga retoriken genom att 
elda på den så länge den bara har mer acceptabla måltavlor? Vi entomologer 
kan inte detaljstyra hur det vi säger används, men vi kan avstå från att 
stämma in i en retorik som anknyter till den dystra form av bekämpning 
av nykomlingar som är i ropet idag.

Mattias Forshage
stekelforskare, dyngbaggeälskare, entomologihistoriker och poet

Insektsxenofobi

Krönikan

antal dvärgpärlemorfjärilar på norra 
sidan Torne träsk, berättar Leif.

Fjärilsböckernas angivna kläcknings-
tider ger med andra ord en god hint om 
normalläget, men kläckningen kan som 
sagt variera avsevärt. Prickar man in 
rätt datum för önskade arters flygtider 
kan ändå lågtryck och regnväder ställa 
till det – då trycker de flesta dagfjärilar, 
osynliga i terrängen. Så fjärilsresor i 
norr är ett hasardspel, inget för amatö-
rentomologer med svaga nerver …

Denna gång hade vi tur med vädret 
på plats, även om antalet flygande fjä-
rilar inte var överdådigt. Totalt såg 
vi minst 15 dagfjärilsarter, varav ett 
tiotal utpräglat nordliga. Ett antal hög-
nordiska har vi alltså kvar – som tur 
är, kan man tänka. Det får bli ännu en 
resa till dessa mäktiga fjällmassiv och 
blommande fjälldalar, med allehanda 
intressanta yrfän. Får man hoppas på 
en arktisk plattpiga?

Är man i Abiskoområdet redan 
från midsommar till början av juli kan 
man, en sommar med normala flyg-
tider, hitta såväl Friggas pärlemorfjäril 
Boloria frigga som Frejas pärlemorfjäril 
B. freija. Den tiden kan det också löna 
sig att leta efter myrgräsfjäril, Disas 
gräsfjäril Erebia disa och gulringad gräs-
fjäril E. embla, på myrar nära Abisko. 
Även Kurravaaramyren med omnejd, 
någon mil norr om Kiruna, är ett gott 
alternativ för dessa arter. Där kan 
man också stöta på lavskrika och den 
nordliga blötmyrens optimala skönhet: 
videsparv. 

En av resans verkliga höjdpunkter var fyndet 
av högnordisk glasvinge Synanthedon polaris.
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Fotografen

Henrik Ehrenberg

Fotoförteckning

1. Blåbandad jungfruslända Calopteryx splendens, 
hane. Brännan, Farhult 20140706. 1/1600 s, f5.6, 

ISO400.

2. Bredbrämad bastardsvärmare Zygaena lonicerae. 
Klörenparkeringen 20170709. 1/1600 s, f3.5, ISO400.

3. Mindre tåtelsmygare Thymelicus lineola. 
Klörenparkeringen 20170731. 1/5000 s, f3.2, ISO400.

4. Vanlig skorpionslända Panorpa communis, hona. 
Klörenparkeringen 20170731. 1/1600 s, f3.2, ISO400.

5. Geting som fångat en blomfluga. 
Klörenparkeringen 20170719. 1/6400 s, f/3.5, 

ISO400.

”Djur- och naturintresserad fågelskådare sedan 
barnsben, vilket är en stor tillgång i fotogra-
ferandet. Fåglar skådar jag gärna på Sandön, 
vid Vegeås mynning sydväst om Ängelholm. 
Någon kilometer uppströms åmynningen ligger 
min favoritlokal för insekter, Klörenparkeringen. 
Jag gillar att fotografera det som flyger. Farten 
ställer krav på både fotografen och utrustningen. 
Envishet, tålamod, träning och att turen följer 
den skicklige, det är något jag tror på. Fåglar 
och trollsländor har jag bra koll på men när det 
gäller artbestämning av fjärilar och andra insekter 
så är jag nybörjare. Se fler av mina bilder på 
www.henrikehrenberg.smugmug.com.” 

Namn: Henrik Ehrenberg
Bor: Ängelholm 

Fotograferat sedan: Oktober 2013 
Favoritmotiv: Allt flygande. 

Favoritlokal: Sandön och 
Klörenparkeringen

Utrustning: Canon EOS 5D Mark 
III och Canon EOS 5D Mark IV. Till 

insekter använder jag alltid Canon 
EF 300mm f/2.8L IS II USM.
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Recensionen

Danmarks fröskinnbaggar

Äntligen har uppföljaren till Dan-
marks blomstertæger (se Yrfän 
4/2016) kommit, Danmarks 
frøtæger heter den. Frøtæger 
heter fröskinnbaggar (Lygaei-

dae) på svenska och en bok om dessa har 
varit efterlängtad. Boken behandlar samt-
liga Danmarks fröskinnbaggar vilket även 
innebär att den omfattar de 
flesta av Sveriges fröskinnbag-
gar. Boken är skriven av Lars 
Skipper och Ole Fogh Nielsen och ges ut av 
Apollo Booksellers. Den beställs enkelt från 
förlagets hemsida (www.apollobooks.dk). 

I fält är fröskinnbaggar oftast små och 
inte alldeles lätta att finna. Många arter 
är marklevande, till och med nedgrävda 
i förnan. De är inte alltid så lätta att 
identifiera. Fram tills nu har det sak-
nats bra litteratur som fokuserat på den 
skandinaviska fröskinnbaggefaunan, men 
denna bok bör kunna fylla denna lucka. 

Boken inleds med en kort presentation 
av fröskinnbaggarnas systematik och utse-

ende, därefter följer små korta nycklar till 
de släkten inom familjen fröskinnbaggar 
som boken behandlar. Nycklarna bygger 
på morfologiska karaktärer, de som måste 
studeras för att skilja arterna åt. Nyck-
larna känns användbara och är välskrivna 
och lätta att följa om man är bekant med 
skinnbaggarnas morfologi. Därefter följer 

en artöversikt av de 77 arter 
som idag finns i Danmark. 
Styrkan med boken är de 

artbeskrivningar som tar upp vilka karak-
tärer som ska studeras och hur de skiljs 
från närstående arter. Det finns även bra 
hänvisningar till förväxlingsarter, vilket 
är ett bra hjälpmedel vid identifieringen. 
Värdväxter och biotopval beskrivs rela-
tivt väl och det är ofta en stor hjälp vid 
bestämning och för att sortera bort när-
stående arter. Dessa beskrivningar gör 
att man kan använda boken som hjälp 
för att systematiskt leta efter en art med 
specifik värdväxt eller biotopval. 

Boken är uppbyggd på samma sätt 
som Danmarks bredtæger, randtæger og 
ildtæger, av samma författare, och den 
ingår i en serie bestämningslitteratur om 
Danmarks dyreliv, där denna är nr 15. En 
nackdel med boken är att det saknas bra 
bilder på samtliga arters nymfer. Nymfer 
återfinns väl så ofta och fler bilder hade 
varit en stor hjälp. Samlingsplanscher 
för en snabb överblick som finns i bred-
tægeboken saknar jag också.

Då jag fullständigt älskar boken Dan-
marks blomstertæger, hoppas jag att denna 
ändå ska bli lika värdefull. Den har abso-
lut en plats i bokhyllan för den intresse-
rade och efter någon veckas användning 
så tror jag bestämt jag knäckt koden 
även för fröskinnbaggarna! 

TEXT: N iclas Wahlgren

Danmarks frøtæger
Lars Skipper och Ole Fogh Nielsen.

Apollo booksellers. 2018.
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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.

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

”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
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JÄMTLAND:

Stormhattshumla
Bombus consobrinus

När införandet av landskapsinsekter diskuterades 
på 1990-talet föll mina tankar omedelbart på det i 
mitt tycke givna kandidaten för Jämtland och jag 
hade mitt förslag klart utan djupare begrundande.

Ett slående inslag i den jämtländska landskaps-
bilden är de kalkrika granskogarna med frodig hög-
örtsvegetation ofta dominerad av nordisk stormhatt. 
Också i Storsjöbygdens odlingslandskap är storm-
hatten vanlig, särskilt längs bäckar och diken. Det 
innebär att stormhattshumla Bombus consobrinus har mycket 
goda förutsättningar att trivas. Den är vår enda humleart 
som med rätta kan sägas vara specialiserad på en särskild 
näringsväxt som pollenkälla. 

Pollen är avgörande som näring för larverna, men hum-
lorna själva är mest intresserade av nektar för att kunna flyga, 
hålla värmen och ruva larver och puppor samt producera 
vax. Larverna täcks av vaxet som produceras i tunna skikt 
mellan bukplåtarna på bakkroppen när larverna ruvas av 
drottning och arbetare. Vaxet används också för att klä 
innerväggarna i boet och gör att det inte rinner in vatten. 

Nektarn bildas längst upp i toppen på stormhattens 

blomma vilket gör att det krävs en humla med en mycket 
lång tunga för att komma åt den. Just den egenskapen har 
stormhattshumlan med extremt lång snabel – den längsta av 
alla våra humlearter, samt med långsmalt utdragen huvud. 
Den kan därför utnyttja blommornas nektar utan större 

konkurrens med andra arter. En klar fördel att ha 
monopol på en egen nektar och pollenkälla kan man 
förstå.  

Snabeln är i utfällt läge ungefär så lång som hela 
kroppen i övrigt. Stormhattshumlan känns också igen på 
pälsfärgen. Mellankropp och de första ryggplåtarna på bak-
kroppen är bruna och resten av bakkroppen svart utom de 
sista segmenten som är grå eller ibland nästan vita. Då finns 
det en viss förväxlingsrisk med hushumla, vilken också har 
vit rumpa, men har kort snabel och nästan runt huvud. 

Om du vill skåda stormhattshumla kan du förutom i 
Jämtland också hitta den från Värmlands nordspets till 
Sarek i Lule lappmark samt på några platser längs några av 
norrlandsälvarna ner till kusten i Medelpad, Ångermanland 
och Västerbotten. 

Lycka till med näst sommars humlesafari! 

Landskapsinsekten

TEXT : Björn 
Cederberg

Stormhattshumla Bombus consobrinus är Sveriges enda 
humleart som är specialiserad på en specifik nektarväxt, 

nämligen nordisk stormhatt. Foto: Bo Söderström.

Stormhattshumla Bombus consobrinus trivs i de jämtländska granskogarna 
som domineras av nordisk stormhatt. Foto: Christina Winter.
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Bli medlem i någon av Sveriges 
14 entomologiska föreningar!

Nästa
nummer:

Mnemosyne-
fjärilen
Utkommer 

7 mars

Helårsprenumeration av Yrfän kostar 
200 kronor och inkluderar fyra nummer. 
Prenumeranter utanför Sverige: 250 kr/år. 

Betalning sker till Sveriges Entomologiska 
förenings plusgiro 6 60 47-2 eller till 
Swish-nr 123 483 69 95.
Ange namn & adress i meddelandefältet. Får inte 
all info plats? Förkorta infon eller komplettera med 
ett mejl till yrfan@sef.nu!

Prenumerera 
på Yrfän!
Nyhet! Betala din prenumeration med Swish!
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