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Ner i 
skiten med 
dyngbaggarna
Börja bestämma solitärbin

Artjakt med & utan bingo

Monarkfjärilens Mexiko



Vårkänslor

Det är nästintill vindstilla i min trädgård. Solen skiner. Det är 17 grader. 
Det finns inte ett moln på himlen. Jag sitter på trädäcket med min 
kaffekopp och tankar energi. Åtminstone känns det som att jag gör 
det. En stor jordhumledrottning brummar förbi. Hon stannar upp. 
Helt oberörd av min närvaro. Hon söker av gräsmattan metodiskt och 

målinriktat. Undrar hur många ägg hon har hunnit lägga? Har hon några arbetare 
till hjälp ännu? Var har hon sitt bo? Frågorna är många. Så ser jag en rapsfjäril 
komma flygande. Den gör likadant. Söker av trädgården sådär målinriktat och 
helt oberörd av min närvaro. Den landar två meter framför mig. Nu dyker det 
även upp en citronfjäril. Då flyger rapsfjärilen upp i luften och de flyger nästan in 
i varandra. Jag betraktar och njuter. Bzzzz… ett tambi söker sig fram till violerna 
vid mina fötter. Även den helt oberörd av min närvaro. Men jag däremot är helt 
annat än oberörd. Jag reser mig upp och går därifrån alldeles varm inombords, 
full av energi och med ett leende på läpparna. För mig är tillfällen som de här 
livskvalité.

Förra veckan ringde en reporter och ville ha tips på vad man kan göra för 
att hjälpa våra insekter. 

– Var ska jag börja? svarade jag. Man kan göra jättemycket. Har du en påse 
pengar och mandat att ta beslut på regeringsnivå också så vore det bra. 

– Vem vänder sig artikeln till? var jag tvungen att ställa som följdfråga. 
Reportern berättade om en att en orolig man hade ringt och ville göra något 

för insekterna i sin trädgård. Han hade hört talas om en kommande insektsapo-
kalyps. Då hade jag såklart massor med tips att ge! 

Några dagar tidigare hade jag fått ett MMS av en kompis som också gjorde 
mig varm inombords. Det föreställde en lerkrukeholk tagen i hans trädgård. Han 
och hans fru hade blivit inspirerade av Yrfäns trädgårdsnummer. Igår berättade 
en arbetskamrat att han sett en vit fjäril i trädgården och undrade vad det var 
för en. Det märks med andra ord att våren är här, insekterna har vaknat till 
liv och vi börjat ge oss ut i trädgården. Hoppas att Yrfän kan ge er massor med 
inspiration som kan leda till fler möten med insekter som också gör er varma 
inombords. 

 
Linda Strand
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 Månhornsbaggen är en sällsynt dyng-
bagge som trivs på öppna torra marker 
med kospillning. Arten finns i östra 
Skåne, Blekinge och på Öland, men 
arten bedöms som hotad (rödlistad 
som sårbar) eftersom magra betesmar-
ker är en biotop som minskar i Sverige.

www.sef.nu

Framsidan: 
Månhornsbagge 
Copris lunaris

Foto: Oskar Gran



V id min sida har jag en treåring som alltid 
frågar ”varför?”. Och med dessa ”varför” 
har jag nu mycket lättare att bli begeistrad 
över det lilla här i världen. Att tillsammans 
vända på en sten och se hur gråsuggor och 

tusenfotingar ilar omkring gör mig alltid lika glad. 
Livet försiggår överallt – alldeles nära!

När jag hittade ett häftigt kluster av nyvakna 
nyckelpigor i en buske ville jag gärna visa dem för 
någon. Men just då fanns ingen intresserad treåring i 
närheten, så jag fick nöja mig med några vuxna som 
tog ett snabbt steg närmare men lika snabbt ryggade 

tillbaka med ett ”usch”. Varför tycker treåringar att 
småkryp är hur coolt som helst medan vuxna äcklas? 
De har säkert sina skäl det, men jag måste ändå fråga 
mig: varför?

I detta nummer av Yrfän vill vi uppmuntra till 
upptäckarglädje. Kolla på sidan 25 där vi publicerar 
några bingobrickor som kanske kan sporra dig till 
upptäckter, och kanske hjälpa till att hålla fokus i 
den myllrande världen. Eller så struntar du i fokus 
och gör en s k ”personal bioblitz” (se sidan 21–23) på 
alla arter som du ser. Det här året har, liksom alla 
år, potential att bli ett upptäckarår.

Magnus Bjelkefelt
redaktör

Innehåll – Yrfän 2•2019

18

15

5

27

  4 Intressanta småkrypsfynd

  5 Porträttet: Moa Pettersson

  8 Insektslokalen: Kvismarens omnejd

10 Myller i mockan

15 Hotade insekter med lockande dofter

18 Börja artbestämma solitärbin

21 Personlig artjakt öppnar 
ögonen för livets mångfald

24 Bingo i artkunskap

26 Barrkantskinnbaggen 
sprider sig över världen

27 Resereportaget: I monarkens rike

31 Krönikan: Bananflugor är söta

32 Fotografen: Monika Sunhede

34 Recensionen: Dagfjärilshandbok 
i ny version

35 Landskapsinsekten:  
Öland: Rosenvingad gräshoppa

3Yrfän 2  · 2019 Innehåll



Intressanta småkrypsfynd

Den 23 mars kollade Kaisa Olsson krokusarna 
hemmavid, i östra Göteborg, Västergötland. 
Ett fruset bi hade krupit längst ned i blomman 
till skydd mot kylan och blåsten. Rödmurarbi 
Osmia bicornis var första tanken, men kunniga 
bikännare såg att detta var ett fruktmurarbi 
Osmia cornuta, känt för att flyga tidigt och en 
uppskattad pollinerare på kontinenten. Detta 
var andra fyndet av arten i Sverige någonsin – 

och det första för Västergötland.

NY FÖR VÄSTERGÖTLAND

Fruktmurarbi
Osmia cornuta

NY FÖR SÖDERMANLAND

Skogslönnsstyltmal
Caloptilia jurateae

Andreas Grabs var ute och bankade insekter i 
centrala Nyköping 28 mars. Till sin lycka hittade 
han en skogslönnsstyltmal Caloptilia jurateae 
när han bankade på murgröna. Det visade sig 

vara det första fyndet av arten i Sörmland.

NY FÖR BOHUSLÄN

Ljusgrått träfly
Lithophane ornitopus

Hans Petersson gjorde natten mellan 5 och 6 april 
ännu ett landskapsfynd. Då fick han nämligen två 
ex av ljusgrått träfly Lithophane ornitopus i fällan, 

som var placerad i Lane-Ryr, Uddevalla.

NY FÖR VÄSTERGÖTLAND

Fröskinnbaggen
Scolopostethus grandis

Den 21 september hittade Johan Ennerfelt den 
stiliga fröskinnbaggen Scolopostethus grandis när 
han sållade förna vid en rododendron. Artbestäm-
ningen bekräftades av Carl-Cedric Coulinanos. 

NY FÖR BLEKINGE

Fröskinbaggen
Emblethis denticollis

Den 18 mars hittade Tommy Lindberg fröskinn-
baggen Emblethis denticollis intill färjetermina-
len på Verkö östra Blekinge. Intill terminalen 
finns en liten iordninggjord hamn. Sprängsten 
med ett tunt jordlager, några björkar aspar och 
nypon. Där bland björkarna under ett stänk-
skyddet fann Tommy fröskinnbaggen, som var 

ett nyfynd för Blekinge.

Sista dagen i mars hittade Malin Larsson en 
ljunghedmal Amphisbatis incongruella som 
vilande på en ensilagebal i Odenstomta sand-
tag i Öster götland. Det var ett mycket trevligt 
plåster på såren efter att inga vridvingar hade 

velat dyka upp i den kyliga vinden. 

19 februari var Joakim Johansson och Anders 
Carlberg vid Norra Lönnallén i Norra Åkerby 
i Gräva socken, Närke. Där fann de en blod-
glansspindel Hypsosinga sanguinea. En vecka 
senare, 24 februari, var Joakim ute och slag-
håvade vid Norra Svalnäs i Kil socken. I håven 
landade en porsmattvävare Kaestneria pullata. 
Individen var en hona och Joakim fick hjälp 
av Fredrik Arvidsson med artbestämningen. 
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Rödlistekategorier
NT Nära hotad. VU Sårbar.

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

Ljunghedmal
Amphisbatis incongruella

NYA FÖR NÄRKE

Blodglansspindel 
Hypsosinga sanguinea 

Porsmattvävare
Kaestneria pullata
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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 GÄSTRIKLAND

Rovflugan
Leptarthrus brevirostris 

Lage Bergström tog bilden 18 juli 2018 hemma 
på gården i Torsåker, Gästrikland, när rovflu-
gan vilade sig en stund på en solbelyst vitkal-
kad lagårdsvägg. Sedan blev bilden liggande till 
januari, då han bad om hjälp att artbestämma 
den i Facebookgruppen Tvåvingarnas liv. Där 
såg Martin Oomen den och bestämde den till 

Leptarthrus brevirostris.
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Porträttet

Smittande entusiasm, ett starkt engagemang och ett oerhört driv 
– Moa Pettersson är artnörden med fler järn i elden än de flesta. 

Det är så hon vill ha det.

Moa Pettersson
Det utlovades bli en av årets första 

varma och soliga vårdagar i 
Stockholm. Perfekt för att leta 
tidiga vårkryp på solupplysta 
sydslänter tillsammans med 

Moa och fotografen John Hallmén. Men 
när vi promenerar ner mot strandkanten 

på söder i Stockholm är vårkänslan långt 
borta. Det är jämngrått över himlavalvet 
och den isiga vinden tränger sig in i var-
enda lucka i klädlagren.

Nere vid strandkanten börjar vi vända 
på stenar för att se vad vi hittar för kryp. 
Biomassan är åtminstone inget att klaga 
på även om den biologiska mångfalden är 
något skral. Under en av de första stenarna 
hittar vi flera hundra gråsuggor, men inte 
så mycket annat.

Här i strandkanten, intill gångvägen 
med en strid ström av mänskliga flanörer 
börjar vi också prata om Moas bakgrund 
och hur allt började. 

– Jag ville bli konservator när jag 
var liten. Jag hade ett uthus fullt med 
djurskelett som jag hade hittat i skogen. 
Var de inte fräscha fick jag lägga dem i 
en myrstack först, berättar hon.

En älgskalle, en hel bröstkorg från 
rådjur (”den fick ligga länge i myrstacken”) 
och fågelbröstben – Moa samlade på allt 
dött hon hittade.

Hennes föräldrar tyckte inte det var ett 
osunt intresse och föreslog ett medlem-
skap i Fältbiologerna eftersom de även sett 
hennes stora intresse för att leta efter grod-
djur och reptiler i dammarna i närheten. 

I tidiga tonåren blev därför Moa fält-
biolog.

TEXT: Erik Hansson
FOTO: John Hallmén

Moa Pettersson började som liten samla djurskelett och från det intresset 
vaknade sedan även fascinationen för det levande.
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– Men det fanns ingen lokalförening 
i Stenungsund, så det var mest att man 
fick hem en medlemstidning och tänkte  
”oj vad kul alla andra fältbiologer verkar 
ha”.

Under intervjun stannar en farbror på 
gångvägen precis intill och stirrar ner på 
oss. Till slut frågar han:

– Vad gör ni för något?
– Vi kollar på gråsuggor, förkunnar Moa 

Pettersson med sin typiska, smittsamma 
entusiasm.

– Jaha, muttrar farbrorn fascinerat. 
Vi hinner inte fortsätta intervjun innan 

han får sällskap.
– Vad gör de? undrar en dam som också 

upptäckt oss.
– De kollar på gråsuggor, förkunnar 

den nyupplysta farbrorn. 

Entomologi blir intressant
Moa fortsätter med att berätta att under 
tonåren fanns naturintresset kvar, men 
det dröjde några år innan det blommade 
ut ordentligt. I slutet av tonåren väcktes 
intresset för botanik och 2011 blev en vänd-
punkt. Hon var 22 år gammal och satt på 
sitt jobb och funderade på vad hon skulle 
göra i helgen.

– Nordens Ark skulle ha studiecirkel 
i entomologi och en av studiecirklarna 
handlade om att preparera insekter och 
sätta dem på nål. Det slöt ju an till min 
gamla konservator-dröm så jag beslöt mig 
för att gå kursen. 

Hon insåg att insekterna var ganska 
roliga även innan de hamnade på nålen. 
Det som började med död blev nu även 

en fascination för det levande. Moa plug-
gade natur- och faunavårdslinjen på 
Klarälvdalens folkhögskola och eftersom 
det sällan var barmark väcktes intresset 
för snötäckets insekter: snösländor och 
vinterharkrankar. 

Efter utbildningen fick hon jobb på Nor-
dens Ark med att sammanställa invente-
ringar och en historisk kartläggning av ett 
antal ängs- och betesmarksgynnade arter. 
De senaste åren har hon också, förutom 
groddjur, reptiler, djurskelett, småkryp och 
växter, intresserat sig allt mer för fåglar 
och svampar. 

Hennes engagemang i föreningslivet tog 
också fart. Hon blev bland annat aktiv i 
Fältbiologerna i Göteborg, Västsvenska 
Entomologklubben och engagerade sig i 
Naturskyddsföreningen där hon utbildade 
sig till Natursnokledare. 

Mygg & dvärgmalsteklar
Tillbaka vid strandkanten går krypletan-
det sakta framåt. En strit sätter sig på oss 
i tur och ordning, en rejäl större skugg-
spindel låter sig motvilligt fotograferas 
och Moa får tag på en liten jordlöpare. 

När det gäller krypen så är det mycket 

Under perioder har Moa jobbat med 
myggsortering i svenska malaisefälleprojektet. 

I bild syns svampmygga, sorgmygg, 
fjädermygga och fjärilsmygga samt hårmygga 

och stickmygga. Foto: Moa Pettersson.

Under förra året gjorde Moa en inventering av jordlöpare utanför Halmstad 
för att se hur artsammansättningen såg ut i en kantzon mellan ung lövskog 

och en nyrestuarerad ginsthed. Foto: Moa Pettersson.

Moa Pettersson med en större skuggspindel Nuctenea umbratica.
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som intresserar Moa. Hon har jobbat med 
dyngbaggar och mygg, men hon är också 
svag för näbbsländor, vinterharkrankar och 
savmyggor, som hon just nu jobbar med. 
Det finns tre arter savmyggor i landet och 
Moa ägnar sig för tillfället åt att sitta och 
kolla på deras genitalier. 

– Det skulle vara ganska kul att göra 
en artbestämningsnyckel till dem också. 
En art har liten snopp, en annan har stor 
snopp och den tredje har hår på snoppen.

Förutom att engagera sig i ett stort 
antal föreningar och projekt så läser hon 
även ett treårigt kandidatprogram i biologi 
på Halmstad högskola. Den här frusna 
vårdagen försöker Moa bestämma vad hon 
ska göra för examensarbete senare i vår.

– Jag skulle vilja titta närmare på 
steklarna och då kanske dvärgmalsteklar 
(Adeliinae). Det vore häftigt att beskriva 
en ny art. Det skulle jag inte säga nej 
till. Jag skulle också vilja göra en artbe-
stämningsguide till näbbsländor, men det 
kan man ju göra ändå, utanför ex-jobbet, 
säger Moa, som nu poserar med en större 
skuggspindel Nuctenea umbratica.

– Närmare, ännu närmare, instruerar 
John. 

Moa är snart bara en nysning från att 
få vidvinkelobjektivet i ögat. 

Mångfaldsbudskap
Och sedan i höstas är du talesperson för 
Biologiska mångfaldens dag ...

– Ja, det är ju fantastiskt kul. Framför 
allt nu när det börjar hända saker, som att 
åka ut och föreläsa och möta folk. Nu är 
det inte heller långt kvar innan den stora 
dagen den 22 maj.

Vad hoppas du att Biologiska mångfal-
dens dag-initiativet ska lyckas med?

– I dagsläget når det ut bra till de som 
redan är intresserade med över 190 aktivi-
teter under 2018, men det vore kul att nå 
ut ännu bredare. Det behövs. Vi pratar 
mycket om klimatförändringarna, men det 
är minst lika viktigt att belysa frågan om 
biologisk mångfald för icke-invigda.

Hon berättar om en tolvåring som sagt 
till sina föräldrar att hennes klasskompisar 
inte vet vad pollinering är.

– Men vi behöver också nå ut med att 
det är så enkelt att göra insatser och att det 
ger snabba effekter. En fågelholk kanske får 
en häckning redan samma år. En ny rabatt 
kan kanske öka antalet humlor. Så snabb 
respons kan vara väldigt motiverande. Det 
vore också kul att nå ut till andra grupper, 
som till exempel kommuner. 

Hur ska vi göra för att nå ut till dessa 
nya målgrupper?

– Vi måste försöka få fram att biologisk 
mångfald inte bara handlar om någon liten 
skrufsig lav utan att det är en fråga som 
faktiskt berör oss alla. Det handlar till 
exempel om pollinering och vår matpro-
duktion och då kanske det är enklare att 
bry sig. 

Ett sätt kan enligt Moa också vara att 
använda sig av just pollinatörer. 

– De är en bra ögonöppnare eftersom 
de är gulliga, lättbegripliga och lever nära 
människor oavsett var man befinner sig.

Myller i (småkryps-)livet
Det börjar närma sig slutet på vårt kry-
pletande längs strandkanten. Solen har 
kommit fram och när vi står i lä känns 
faktiskt våren närvarande. Myllret av grå-
suggor under stenarna har fortsatt och 
myllret av människor längs gångvägen har 
intensifierats i takt med att temperaturen 
stigit.

Det är dags för Moa att bege sig hem 
till Halmstad och fundera över vad hon ska 
ägna sig åt härnäst. Förutom då att vara 
talesperson för Biologiska mångfaldens 
dag, heltidsstudent, redaktionsmedlem i 
Yrfän, jobba extra med både undervisning 
och inventering, samt engagera sig i den 
ideella naturvården. 

Det är lätt att känna en viss oro för 
att du tar på dig för mycket – hur känner 
du själv?

– Jag känner själv att jag blir mer pigg 
och aktiv av att ha mycket att göra och 
känner mig mer slö, passiv och väldigt 
rastlös när schemat blir tomt. Jag tycker 
helt enkelt om när det händer mycket kring 
mig och stressas mer av tanken av vad 
jag skulle missa om jag bara låg hemma, 
avslutar Moa Pettersson. 

Näbbsländorna ligger Moa varmt om hjärtat och 
när hon fick se den tyska skorpionsländan Parnopa 

germanica förra sommaren var hela ordningen 
färdigkryssad. Foto: Moa Pettersson.

Moa har ett härligt minne från fjolåret då hon och några vänner 
stannade till i Blomstermåla i Småland och hittade praktlöpare Carabus 

auronitens, på sin enda lokal i landet. Foto: Moa Pettersson.
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Insektslokalen

Betande kreatur skapar en blå bård där 
man med stövlar med lätthet kan utforska 
insektsfaunan knutna till dessa numera 
hotade biotoper. Kvismaren är en för-
nämlig trollsländelokal med hela 38 sedda 
arter, nästan alla vid Åslaholmen. I slutet 
av maj samlas lärkfalkar, ibland med en 
sällskapande aftonfalk, och kalasar på de 
tusentals fyrfläckade trollsländor Libellula 
quadrimaculata som kläcks.

Sverigerekord för griptångsflickslända 
Coenagrion armatum och gulfläckad ängs-
trollslända Sympetrum flaveolum gjordes 
2018 (2 500 respektive 100–150 exemplar). 
Närkes landskapsinsekt vassmosaikslända 
Aeshna serrata patrullerar från juli och 
framåt över vasshavet. Spana också efter 
höstbroms Tabanus autumnalis, mosshumla 
Bombus muscorum och vinkelprytt rörfly 
Phragmatiphila nexa som alla är sedda vid 
lokalen. På vägen till och från Åslaholmen 
passeras den lilla artrika Lövholmen där 
myskbock Aromia moschata kan hittas. 
Här kan det vara lönt att stanna till en 
längre stund och leta småkryp, bland den 
rika floran och de döda träden. 

Mitt på den bördiga Närkeslätten ligger det berömda fågelområdet Kvismaren. En gång 
på 1800-talet utsatt för en av norra Europas största sjösänkningar, men numera ett 

återskapat och lättillgängligt våtmarksområde mest känt för sitt fågelliv och ormarna vid 
Öby kulle. Men här finns mycket att upptäcka för den som gillar småkryp.

TEXT & FOTO: 

Per Karlsson Linderum

Mjölmöllans äng är mycket rik på insekter en varm sommardag.

Kvismarens omnejd
En dryg mil sydost om Örebro 

ligger våtmarksområdet som blev 
rikskänt som värdefullt natur-
område på 1930-talet 
när legendaren Erik 

Rosenberg publicerade sin bok 
Oset och Kvismaren. Det är en 
av norra Europas viktigaste fågellokaler 
och varje år upptäcks rariteter som lockar 
besökare från när och fjärran. Allmänhe-
ten besöker området året om, men främst 
de första varma vårdagarna när ormarna 

börjar komma fram. Då samsas reptiler och 
folk vid Öby kulle i hundratal. På hösten 
är det de magnifika septemberdagarna med 

tiotusentals tranor som fasci-
nerar. Som småskrypslokal är 
Kvismaren delvis okänd men 
mycket artrik.

Åslaholmen
En av de härligaste platserna vid Kvisma-
ren är Åslaholmen. Här befinner man sig 
mitt i vasshavet och de öppna maderna. 

Ett par griptångsflicksländor Coenagrion armatum ser till att upprätthålla populationen vid Åslaholmen.
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Sörön
I områdets östra del ligger det lilla natur-
reservatet Sörön på en utsträckt drumlin, 
en gång en ö i det stora våtmarkshavet. 
Numera är det ett populärt utflyktsmål i 
blåsippetider för en fika bland de gamla 
ekarna och lindarna, ofta i sällskap av 
hundratals eldlöss Pyrrhocoris apterus. Här 
har närmare 200 skalbaggsarter hittats, 
många knutna till de gamla ädellövträden. 
Fynd finns av bland annat fuktbaggen 
Cryptophagus fuscicornis, stinkkortvingen 
Phyllodrepa salicis, mindre svampklobagge 
Mycetochara humeralis och ekmulmbagge 
Pentaphyllus testaceus.

Sörön och närbelägna Husön är också 
utmärkta lokaler att sätta upp ett lakan 
med lampa på under sommarhalvåret 
för att locka fram nattfjärilar. Minst 170 
olika nattfjärilar har noterats vid Sörön 
varav flera spännande såsom piltecknad 
fältmätare Gagitodes sagittata och vaxgul 
lavspinnare Setema cereola. En trevlig 
rundslinga leder besökaren genom Sörön. 
På vandringen passeras en mindre damm 
med intensiv grodlek under våren. 

Bland jordlöpare & dykarbaggar
Vid flera mindre grusgropar runt Norr-
byås kyrka och vid en delvis vattenfylld 
grusgrop intill Fornskinnsmossen kan man 
utforska arter knutna till störda sandmil-
jöer. Visa hänsyn när du besöker gropen 
vid Ön, där finns en av de sista återstå-
ende backsvalekolonierna i trakten. Minst 
130 arter jordlöpare, däribland rödlistade 
hjärthalsad väglöpare Ophonus puncticol-
lis, och runt 40 arter dagfjärilar har hittats 
i området kring Kvismaren. Många av 

dessa kan man hitta vid grusgroparna.
De mindre dammarna och vattenfyllda 

grustäkterna runt Kvismaren är utmärkta 
att håva i efter vattenlevande småkryp. 
Prova gärna vid grusgropen vid Forn-
skinnsmossen, vid Rysjötornet eller vid 
vindskyddet Hammarkullen. I sällskap av 
jagande trollsländor kan man med tur hitta 
spännande arter som bred paljettdykare 
Graphoderus bilineatus och bredkantad 
dykare Dytiscus latissimus.

Ormkärret 
Söder om Öby kulle, på andra sidan Kvis-
mare kanal, ligger Ormkärret. En trevlig 
rundslinga tar besökaren genom videsnår, 
kanaler och vasskanter. Här har landets 
högsta noteringar av vinterflickslända 

Sympecma fusca gjorts. På höstarna ses 
stora mängder trollsländor söka värme 
på solexponerade björkar. En art som då 
förekommer i stora antal är höstmosa-
ikslända Aeshna mixta. Med lite tur ser 
du kanske också en grön mosaikslända 
A. viridis. Bland Kvismarens humlor är 
vallhumlan Bombus subterraneus en av de 
mera karismatiska arterna. Den kan du 
spana efter både här och vid Öby kulle, 
liksom den sällsynta klöverhumlan B. 
distinguendus.

Mycket finns att utforska i den mesta-
dels lättillgängliga och spännande Kvis-
maren. En varierande natur, rikt fågelliv 
och spännande småkryp väntar dig i Erik 
Rosenbergs marker. Välkommen du också 
till vassmosaiksländans marker! 

Åslaholmen i Kvismaren är en fantastisk trollsländelokal där hela 38 arter påträffats.

Eldlöss Pyrrhocoris apterus om våren på Sörön. Fjortonfläckig torrbackspiga Coccinula 
quatuordecimpustulata vid Fornskinnsmossen.
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Jag sticker spaden under mockan, 
lyfter försiktigt upp den och lägger 
ner den i hinken med vatten. Sedan 
håller jag andan. Hur 
blir skörden? Först 

bubblar det upp lite kvarbliven 
luft. Så stiger den första dyng-
baggen mot ytan. Och den andra. Och den 
trettionde. Röda, gula och prickiga baggar 
om varandra. Små och stora, runda och 
avlånga. Det blev jackpot på raken! Det här 
är långt mer spännande än att fiska. Och 
det man upptäckter kan få en att hisna.

Dyngbaggar (Aphodiinae) är det bästa 
som finns. Och de är många. Uppskatt-
ningsvis finns det ungefär 10 000 arter 

dyngbaggar i världen. Det 
är lika många som antalet 
fågelarter – totalt, i alla mil-
jöer i hela världen. Att skåda 

dyngbaggar är minst lika roligt som att 
skåda fåglar, och minst lika spännande. 

Att det finns så många baggar i dyngan 
beror på det höga näringsvärdet. Gräs är 
svårt att bryta ner, och därför kommer det 
mesta som går in i en gräsätare att komma 

ut i andra ändan. För att få bukt med de 
svårsmälta fibrerna tar gräsätarna hjälp 
av en massa mikrober. Och det är just i 
mikroberna som näringen sitter. De flesta 
vuxna dyngbaggar har nämligen ytterst 
klena mundelar, och kan inte bita igenom 
så mycket som ett gräsfjun. Istället livnär 
de sig på de bakterier som följer med ut 
i spillningen. Larverna däremot behöver 
nypstarka käkar för att kunna utvecklas i 
den snabbt torkande spillningen. Gammal 
dynga är nästan som cement, och används 
faktiskt för husbygge.

Myller i mockan

Spillning, dynga, skit och bajs – kärt barn har många namn. 
Den näringsrika dyngan är ett skrovmål för en mängd småkryp 

varav dyngbaggarna kanske är de mest spektakulära.

TEXT: Tomas Roslin
FOTO: Stanislav Snäll

Av våra svenska arter är månhornsbagge Copris lunaris en av de märkligaste. Den är omisskännligt stor, svart 
och rund med ett stort horn i pannan. För att se den måste du ta dig till sydligaste Sverige. 
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Vilken dynga som helst funkar
Vad dyngans exakta ursprung beträffar är 
våra svenska dyngbaggar inte så nogräk-
nade. Spillning från allätare och rovdjur 
är impopulär, men de flesta gräsätare 
bjuder på tjänlig kost. T ex äter skogs-
tordyvel Anoplotrupes stercorosus nästan 
vadsomhelst i spillningsväg, från dynga 
till gammal svamp. 

Allra rikast är insektslivet i komockor, 
för de är stora, saftiga och fulla med bakte-
rier. Både storleken och det höga vätskein-
nehållet bidrar till att komockor bibehåller 
sin attraktionskraft under en längre period. 
Hästar har ett helt annat matsmältnings-
system som producerar både torrare och 
mer fiberrik spillning. Vad fårspillning 
beträffar är några dyngbaggsarter (såsom 
mattsvart dyngbagge Aphodius ater och 
mörk vårdyngbagge A. punctatosulcatus) 
särskilt förtjusta i den.

Ingen dyngbaggsart är ändå helt spe-
cialiserad på någon särskild spillningstyp. 
Den mängd av älgar och andra hovdjur 
som trängs i våra skogar producerar för-
visso en hel massa spillning, men vem 
som äter den beror mer på miljön än på 
spillningen. Skogar är svalare än ängsmar-
ker, och gynnar därför sådana dyngbag-
gar som föredrar kyla framför värme. Till 

de här arterna hör t ex älgdyngbagge A. 
nemoralis, lappdyngbagge A. lapponum och 
taigadyngbagge A. piceus.

Dyngbaggeskådning är utmanande
Dyngbaggar är bladhorningar (Scarabaei-
dae), med fingerlika lameller längst ute på 
antennerna. Hittar du en bladhornad skal-

bagge i dynga är det alltid en dyngbagge. 
Att identifiera dyngbaggar är precis 

lagom utmanande: inte för lätt och inte för 
svårt. Av de drygt 80 arter som påträffats 
i Sverige går de flesta att känna igen på 
bara storleken, formen och färgteckningen. 
Lite träning kräver det förstås, men som 
nybörjare får man raskt kläm på de van-
ligare arterna.

Allra vanligast är kanske stor dyngbag-
ge Aphodius fossor, och den arten kan man 
känna igen på sin färg och form (se ruta 
t h). En annan vanlig art, olik alla andra, 
är slät dyngbagge A. erraticus. Och lyser 
man på natten under sensommaren, ja då 
kan man nästan inte undvika bekantskap 
med aftondyngbagge A. rufipes. 

Den som hållit på ett tag kan avan-
cera till några artpar och -grupper där de 
enskilda arterna liknar varandra riktigt 
rejält. Sådana grupper är t ex vårdyngbag-
ge A. prodromus, mörk vårdyngbagge och 
brämdyngbagge A. sphacelatus, eller varför 
inte älgdyngbagge och taigadyngbagge (se 
ruta på nästa sida) Också här finns det 
dock goda kännetecken och färska nycklar 
att gå efter, så risken att köra fast utan 
räddning är noll.

Extra rolig blir dyngbaggsskådningen 
av att den kan pågå året runt. Olika arter 
har olika flygtid, från tidig vår till sen 
höst, och dessutom lite på vintern. Bor 
man i Lappland måste man kanske göra 
ett uppehåll under vintern, men då kan 
man sortera sina fångster och bestämma 
de knepigare individerna. 

Lätta dyngbaggearter att börja med
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Stor dyngbagge Aphodius 
fossor är ungefär 10 mm lång, 
och förekommer mer eller 
mindre allmänt utom längst 
i norr. Den är välvd, kolsvart 
och nästan cylindrisk. Dess-
utom har den en stor skutell 
vid täckvingarnas bas, som 
sträcker sig över ungefär 1/4 

av täckvingelängden. 

Aftondyngbagge Aphodius 
rufipes är jämnstor med 
stor dyngbagge men är plat-
tare och brunare och har 
liten skutell (triangel mellan 
täckvingarnas bas). Vanlig i 

hela landet.

Slät dyngbagge Aphodius er-
raticus har en längd på 5–8 
mm. Täckvingarna är van-
ligen jämnt ljusbruna och 
alldeles släta, med mycket 
svaga strimmor. Skutel-
len är lång, ungefär 1/4 av 
täckvingelängden, och täck-
vingarna tvärt avskurna så 
bakkroppsspetsen sticker 
fram. Vanlig upp till norra 

Uppland.

Horndyvlar, såsom denna rakhorndyvel Onthophagus nuchicornis, gräver ner 
en del av dyngan för att dess larver sedan ska ha något att äta av. 
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Många hotade arter
Att hålla koll på våra dyngbaggar är 
viktigt för naturskyddet. Hela 53 av Nor-
dens 83 dyngbaggsarter betraktas nu som 
nära hotade eller hotade, och åtta arter 
anses vara regionalt försvunna. De arter 
som anses hotade i ett nordiskt land är 
nästan undantagslöst hotade också i andra 
länder, så samma orsaker torde driva den 
allmänna utvecklingen. Därför är det extra 
viktigt för oss att följa hur det går för de 
olika arterna, och att försöka begripa vad 
som hotar dem. 

Minst tre faktorer bidrar till spänning-
en: för det första är många av våra arter 
så dåligt kända att alla kan bidra med 
avgörande upptäckter. I Finland ansågs 
brämdyngbagge Aphodius contaminatus 
vara utdöd tills en slump avslöjade att 
den flög sent på hösten och då var hur 
allmän som helst. Känslan när en ”utdöd” 
art stiger livslevande till ytan i ens hink, 
den är obeskrivlig! För det andra varierar 
många arter i antal, så att arter som nästan 
försvunnit förhoppningsvis kan göra come-
back. Streckdyngbagge Aphodius merdarius 

hade nästan försvunnit, men så ifjol var 
den återigen riklig på flera lokaler. Var 
och varför, det kan vi bara avslöja tillsam-
mans. För det tredje kan vi nog förvänta 
oss nya arter för Sverige – antingen tidigare 
försvunna arter eller helt nya arter som 
spritt sig över världen. I Finland (närmare 
bestämt på Åland) upptäcktes Aphodius 
sticticus för första gången 2017. 

Har vi spade och spann kan vi upptäcka 
vadsomhelst!

Genom att söka efter dyngbaggar på så 
många olika ställen och i så många olika 

Taiga- och älgdyngbagge
Taigadynbagge Aphodius piceus och älgdyngbagge A. nemoralis påträffas ofta 
i samma miljöer. Taigadyngbagge är vanligen brunsvart och kroppsformen 
ganska parallellsidig. Älgdyngbagge är vanligen kolsvart och täckvingarna 
tydligt vidgade bakåt. Hos älgdyngbagge bär huvudet en tydlig tvärås, och en 
rund urnypning mellan spetsiga tänder i munsköldens framkant. Taigadyng-
bagge har ingen (eller högst en svag) tvärås och en flackt V-formad glipa mellan 
trubbiga tänder i munsköldens framkant. Halssköldens punktur skiljer sig 
också tydligt mellan arterna: hos taigadyngbagge omväxlar större och mindre 
punkter på halsskölden, men hos älgdyngbagge är punkterna jämnsmå och 
sitter tätare. Täckvingarnas strimmor är smalare hos älgdyngbagge än hos 
taigadyngbagge, och punkterna på strimmorna är mindre och sitter tätare 
och. Mellanrummen mellan strimmorna täcks av en grövre och tydligare 
punktur hos älgdyngbagge än hos taigadyngbagge. Mikroskulpturen mellan 
punkterna är dock mer utpräglad hos taigadyngbagge än hos älgdyngbagge; 
taigadyngbagge utmärks av ett ställvis regelbundet nätmönster, medan 

älgdyngbagge av ett oregelbundet och vagt nätmönster.

Två knepiga artgrupper

Vår-, mörk vår- och brämdyngbagge
Vårdyngbagge Aphodius prodromus, mörk vårdyngbagge 
A. punctatosulcatus och brämdyngbagge A. sphacelatus 
kan påträffas sida vid sida i samma hagmarker. Alla 
har en gulaktig grundton, med en mörk skuggfläck på 
vardera täckvingen. De bästa kännetecknen återfinns 
i täckvingarnas strimmor och i färgsättningen. Hos vår-
dyngbagge är den åttonde täckvingestrimman klart 
kortare än den sjunde, och börjar ett gott stycke bakom 
skuldran. Hos de andra arterna börjar den åttonde strim-
man ungefär jämsides med de andra strimmorna. Det 
gula på halsskölden har olika omfattning och form hos 
de olika arterna: hos vårdyngbagge är sidorna,inklusive 
bakhörnen, vanligen gula, men bakkanten mörk. Hos 
mörk vårdyngbagge når det ljusa sällan bakhörnen. Hos 
brämdyngbagge kan det löpa som ett bräm runt hela 
halsskölden. Hos mörk vårdyngbagge och brämdyng-
bagge är baktibians ändsporre ungefär lika lång som 
den första tarsleden, medan den hos vårdyngbagge är 

klart kortare än den första baktarsleden.

Vårdyngbagge.

Vårdyngbagge.

Mörk vårdyngbagge.

Mörk vårdyngbagge 
och brämdyngbagge.

Brämdyngbagge.

Älgdyngbagge.Taigadyngbagge.

Halssköldens  sidor och bakhörn 
gula, bakkant mörk.

Halssköldens ljusa parti 
når ej bakhörnen.

Ljust parti runt hela 
halsskölden. 

Halssköldens 
punkter stora 

och små.

Huvud med tydlig tvärås 
och rund urnypning.

Huvud utan tvärås och en 
flack v-formad urnypning.

Halssköldens 
punkter 

jämnstora.

Vårdyng-
bagge.

Mörk 
vårdyng-
bagge.

Brämdyng-
bagge.

Täckvingestrimmor. Ändsporrar på baktibian.
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miljöer som möjligt kan vi alla bidra till 
att skaffa oss en helhetsuppfattning om 
deras utbredning och tillstånd. Samtidigt 
kan vi upptäcka värdefulla dyngbagge-
lokaler med många hotade arter. Extra 
positivt med dyngbaggarna är att vi kan 
gynna dem med konkreta åtgärder. Den 
viktigaste är förstås att fortsätta betet 
på viktiga lokaler. Och trevligt nog blir 
de flesta mark- och boskapsägare både 
stolta och glada när de får höra att just 
deras verksamhet upprätthåller förutsätt-
ningar för några unika och sällsynta arter. 
Det här är verkligen en win-win-situation 
mellan naturvård och markägare.

Dyngbaggar minskar växthusgaser
Att dyngbaggar är beroende av just dynga 
har gjort dem till spännande forskningsob-
jekt för dagens ekologer. Under de senaste 
15 åren har vi blivit allt mer medvetna 
om hur beroende vi är av olika processer 
i naturen. Eftersom vi människor uppfat-
tar dessa processer som nyttiga har vi 
börjat kalla dem för ekosystemtjänster. 
Dyngbaggar står för några av de mest kon-
kreta ekosystemtjänster man kan tänka 
sig. Genom sitt myller i dyngan håller de 
betesmarkerna rena, minskar spridningen 
av parasiter genom spillningen, ökar mar-
kens fruktbarhet, sprider frön, stimulerar 
ämnenas kretslopp o s v. 

Dessutom bidrar de med några mer 
oväntade tjänster. Finns det dyngbaggar 

i komockorna, då minskar nämligen utsläp-
pen av metan från mockorna. Detta är 
betydelsefullt, eftersom metan är en viktig 
växthusgas. Ett kilo metan i atmosfären 
har nämligen samma värmande effekt som 
25 kg koldioxid. Dyngbaggarna kan minska 
metanutsläppen från en komocka med hela 
40 %. Den effekten uppnår de sannolikt 
genom att släppa in syre i komockorna. 
Metan bildas under syrefria förhållanden, 

men dyngbaggarnas gångar fungerar som 
ventilationsrör som för in syre i mockan.

Den största nyttan gör dyngbaggarna 
genom att vi blir av med spillning. Av 
den mängd (massa) spillning som faller 
på svenska betesmarker är det mesta 
vatten. Av den massa som inte är vatten 
förbrukar dyngbaggarna tre gånger mer 
än t ex daggmaskar. De allra effektivaste 
renhållningshjonen är de stora tordyvlarna. 
Tar man bort dem blir det dubbelt så 
mycket dynga kvar.

Spillningen utnyttjas olika
En och samma spillningshög kan utnyttjas 
på många olika sätt. Världens dyngbag-
gar har utvecklat en hel massa strategier 
för att säkra sin del av tårtan. Huvud-
grupperna är endokoprider, hypokoprider 
och telokoprider, d v s arter som lever i, 
under och fjärran från spillningen. Endo-
kopriderna tillbringar hela sitt liv i själva 
spillningen, medan hypokopriderna gräver 
ner lagom portionsbitar under den. Telo-
kopriderna rullar iväg med sin beskärda 
del av spillningen för att slippa konkurrens. 
Sedan gräver de ner den där de tror att 
ingen kan hitta den. Vissa hittar den ändå: 
så kallade kleptoparasiter kan krypa ner 
till den undangömda dyngan och snylta 
på förråden.

Av våra svenska dyngbaggar är de 
flesta endokoprider, för hit hör t ex våra 
ursprungligen 47 Aphodius-arter. Däremot 

Vackrare bagge får man leta efter: rödbukig dyngbagge Aphodius 
foetens lever främst på varma och sandiga betesmarker.

En skogstordyvel Anoplotrupes stercorosus är inte så nogräknad när det kommer till 
födokälla, alltfrån dynga till gammal svamp duger. När dyngbaggar får bryta ner spillning 

kan de minska metangasutsläppen med 40 % – klimatsmart så det förslår. 
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saknar vi egentliga telokoprider – medan de 
flesta känner till dem, då de är de egentliga 
”pillertrillarna” såsom Scarabaeus sacer. 
Några hypokoprider har vi förvisso, och 
hit hör våra olika dyvlar, d v s tordyvlar 
och horndyvlar – som namnet till trots 
inte är särdeles nära släkt med varandra. 
Just det att hypokopriderna gräver ner 
dyngan har visat sig göra dem extra effek-
tiva. Med mindre dynga och mera gräv blir 
det mindre växthusutsläpp, färre parasiter, 
mer uppluckring av marken, större fart på 
näringsämnenas kretslopp. 

Bekymmersamt nog är hypokopriderna 
inte bara effektiva, utan samtidigt käns-
liga. Granskar man Nordens rödlistor 
kan man konstatera att andelen hotade 
hypokoprider är oproportionerligt stor: röd-
listorna vimlar av dyvlar i alla de former. 

Det här är en olycklig kombination: att 
samma drag som gör arterna värdefulla 
ur ett mänskligt perspektiv också gör dem 
speciellt utsatta. Exakt varför vet vi inte, 
men en sannolik orsak är att deras larver 
utvecklas långt nere i marken. Jorden i 
dagens betesmarker är troligen kallare än 
förut, eftersom gräset på dagens odlade 
vallar är relativt högt och frodigt. Tidigare 
var betestrycket ofta hårdare, vegetationen 
lägre och betesmarkerna mer varierande 
än idag, och omfattade varma torrängar 
och soliga slänter. 

Viktigt med varierade beteslandskap
Få djurgrupper är så tydligt bundna till 
människans verksamhet som just dyngbag-
garna, och få arter återspeglar så känsligt 
förändringar i miljön. Nedgången bland 

Dyngbaggeskådarens utrustning
Att skåda dyngbaggar är enkelt, billigt och kul. Någon materialsport är det 
sannerligen inte. Enklast av allt är det att vända på mockan och titta på un-
dersidan. Här räcker nyporna bra. Nästa steg är att dela lite på kokan så att 
man kommer åt baggarna som gömmer sig inuti. Då kan närmaste pinne vara 
till hjälp i utgrävningarna. En trädgårdsspade eller en morakniv är kanon. 

För den som väl fått smak på spillning är det dags att ta nästa steg. Med 
en hink vatten och en rejäl spade kan man ta steget till proffsnivån. För 
lägger man spillningen i vatten, då stiger baggarna till ytan – där man kan 
räkna, arta och beundra dem. Man kan också lägga ut fallfällor med ett 
förföriskt dyngbete inknutet i en påse ovanför. Den metoden kan faktiskt 
ge tusen baggar på en vecka. Men kom alltid ihåg att tala med markägaren; 
det är hen som bestämmer om sina hagmarker, och det är hens djur som 
vi får tacka för spillningen. De flesta markägare blir glada över ditt besök. 
Den som månar om sina hagmarker blir nöjd när du berättar om vilka 

spännande arter de livnär.

Vill du veta mer finns boken 
Nordens dyngbaggar att beställa 
hos Entomologiska föreningen i 

Stockholm för 100 kr +porto. 

Varma magra betesmarker är det idag ont om. 
Vill vi värna om våra dyngbaggar ska vi gynna 

de mångformiga naturbetesmarkerna.

dyngbaggarna återspeglar klart föränd-
ringarna i våra svenska landskap. Det vi 
bör minnas är att boskapen ursprungligen 
infördes för dyngans skull. Före konstgöd-
selns tid var en ko det bästa (och enda) 
medlet för att värna näringsämnenas 
kretslopp, och hur stora marker en gård 
kunde odla berodde på hur mycket kreatur 
den hade. 

Idag betraktas spillningen ofta som ett 
avfallsproblem, då odlingen av grödor och 
boskap skilts åt och numera fördelar sig 
på olika gårdar och t o m olika regioner. 
Också gödselns kvalitet har försämrats, 
eftersom både nötboskap och speciellt 
många hästar får medicin mot mask och 
annat, och de medicinerna även påverkar 
dyngbaggarna. 

Vad betesmarkerna beträffar har vi 
idag färre, mer ensidiga och mer intensivt 
odlade marker än förut, och en stor del 
av fodret odlas på konstgödslade vallar 
tills det slås och forslas till korna. Vill vi 
slå vakt om dyngbaggarna bör vi slå vakt 
om våra traditionella, varierade betesland-
skap med mångformiga naturbetesmarker. 
Den lösningen är vi säkert många som 
vill understödja – för samma landskap 
uppfattas som tjusiga, traditionella och 
inbjudande av många som bor i Sverige, 
både dyngbaggar och andra. 

Tomas Roslin är professor vid Institutionen för 
ekologi, enheten för insektsekologi vid SLU i Upp-
sala. Hans forskning handlar bl a om hur insekter 
världen över bildar byggstenar i näringsvävar.

I detta nr av Yrfän medföljer också en krysslista 
över alla Sveriges dyngbaggar.
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Feromoner är kemiska signaler 
som överförs mellan individer av 
samma art. Bland insekter och 
andra ryggradslösa djur, hos vilka 
framför allt luktsinnet används 

för att utforska omvärl-
den, används artspecifika 
blandningar av organiska 
molekyler för attraktion 
och parning. Ett par av 
de mest välkända typerna av feromoner är 
så kallade sexualferomoner (om de endast 
lockar det motsatta könet) eller sexual-
aggregationsferomoner (om de lockar båda 
könen), vilka avges av många insekter för 

att locka till sig sexualpartners över längre 
avstånd.

Sexualferomoner är typiska för natt-
fjärilar, vars honor avger väldigt små 
mängder feromon som utgör en enormt 

stark locksignal för hanar. 
Liknande system finns 
hos många andra insekter, 
inklusive skalbaggar som 
knäppare (Elateridae), 

många bladhorningar (Scarabaeidae) 
och vissa underfamiljer av långhorningar 
(Ceram bycidae). Hos andra insektsgrupper 
är det istället hanarna som avger feromo-
ner och då lockas ofta både honor och 

andra hanar. Sådana feromoner använder 
bland annat barkborrar (Scolytidae), vissa 
bladhorningar och många långhorningar. 

Feromoner som produceras av hanar 
avges ofta i mycket större mängder än 
sådana som produceras av honor men 
är vanligtvis inte lika attraktiva. Ett 
fåtal insektsgrupper, som trollsländor, 
använder knappt doftsignaler alls, och 
vissa andra insekter använder framför 
allt sexualferomoner som fungerar genom 
beröring eller på mycket korta avstånd. 
Detta gäller bland annat humlor, solitärbin 
och dagfjärilar. Vissa dagaktiva fjärilar 
som bastardsvärmare (Zygaenidae) och 

Hotade insekter med 
lockande dofter

TEXT: Nils Ryrholm, Mattias C. 
Larsson, Mikael A. Molander 

&  Björn Eriksson 

Parningsberedda hanar av sexfläckig bastardsvärmare Zygaena filipendulae som närmar sig en gummituta 
innehållande små mängder syntetiskt honferomon. Foto: Nils Ryrholm 

Många insekter använder doftsignaler, s k feromoner, för att kommunicera. Det 
vanligaste är sexualferomoner som används för att locka en partner. Genom fällor med 

konstgjorda doftämnen har forskare nu kunnat inventera skygga och hotade arter.

15 Hotade insekter med lockande dofterYrfän 2  · 2019



glasvingefjärilar (Sesiidae) tillhör dock 
”nattfjärilarna” och använder traditionella 
sexualferomoner som är mycket effektiva 
för att locka hanar. 

Insektsferomoner i naturvården
Feromoners attraktionskraft har använts i 
snart 60 år för att övervaka och bekämpa 
många olika skadeinsekter. I början av 
2000-talet identifierades det första fero-
monet i naturvårdssyfte för läderbagge 
Osmoderma eremita, en stor hålträdslevan-
de skalbagge som tillhör bladhorningarna, 
vars välkända persiko- eller aprikoslika 
lukt är ett feromon som avges av hanar. 
Sedan dess har feromoner identifierats 
för ett gradvis ökande antal hotade och 
sällsynta insektsarter, som ett verktyg för 
att övervaka populationer av insekter som 
är svårfunna.

Vissa vedlevande arter kan invente-
ras traditionellt genom eftersök av spe-
cifika gnagspår i död ved, men sådana 
angrepp kan vara åratal eller decennier 
gamla, vilket ger en osäker uppfattning 
om artens nuvarande status jämfört med 
observationer av levande individer genom 
feromoninventering. Många vedlevande 
insektsarter ser man ytterst sällan utan 
insamling av död ved, eller tidskrävande 
undersökningar genom sållning av material 
från trädhåligheter. 

Bland annars svårfunna arter finns till 
exempel en följeart till läderbaggen: den 
praktfulla, hålträdslevande röd mulm-
knäppare Elater ferrugineus, vars verk-
liga utbredning tidigare varit dåligt känd. 
Med hjälp av feromonfällor (som fångar 
individer levande!) har dess förekomst 
numera kartlagts i detalj på hundratals 

lokaler från Skåne, längs östra Götaland 
upp till Östergötland. Detta har bekräftat 
att mulmknäppare är starkt knuten till 
mängden ihålig ek och andra lövträd i 
landskapet. Arten är dock begränsad till 
några av våra mest exklusiva hålträdslo-
kaler med hög och kontinuerlig förekomst 
av jätteträd. Feromonfällor visade att 
mulmknäppare emellertid är mycket talrik 
på vissa lokaler, ibland med hundratals 
fångade individer på några dagar, trots 
att den annars nästan aldrig observeras 
på dessa lokaler.

De senaste åren har liknande feromon-
baserade inventeringsstudier genomförts 
för flera olika insektsarter på tiotals till 
hundratals lokaler över en skala som omfat-
tar hela landskap. Dessa studier har gett 

detaljerade kunskaper om arternas verk-
liga förekomster och krav på livsmiljöer. 
Bland andra förmodade ”naturskogsarter” 
knutna till gamla träd finns taggbock Prio-
nus coriarius, som lever på trädrötter av 
döda bokar, ekar och tallar. I skånska bok- 
och ekmiljöer återfanns den i huvudsak 
på lokaler med lång trädkontinuitet och 
tycks ofta oförmögen att kolonisera nya, 
till synes lämpliga lokaler endast några 
kilometer därifrån.

I feromoninventeringar av vedlevande 
äkta malfjärilar (Tineidae), vilka inne-
fattar både vanliga och rödlistade arter, 
visades samma mönster för den rödlistade 
hålträdssvampmalen Triaxomasia caprimul-
gella, som i huvudsak återfanns i exklusiva 
värdekärnor med kontinuitetsskog. Den 

Genom feromonfällor har man kunnat kartlägga mulmknäppare Elater 
ferrugineus – en art som annars sällan kan beskådas. Foto: Nils Ryrholm.

I feromonfällan (se bild på upphängd fälla ovan) har flera bredbandade 
ekbarkbockar Plagionotus detritus fångats. Foto: Mikael Molander.

Bredbandad ekbarkbock Plagionotus detritus är en av flera långhorningsarter som nu kan övervakas 
med feromonbetade fällor. Vi testade artens sexual-aggregationsferomon genom fältstudier 

vid Stora Skuggans veddepå på norra Djurgården i Stockholm. Foto: Mikael Molander.
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ovanliga ekglasvingen Synanthedon vespi-
formis anses traditionellt knuten till grova 
ekar. Feromonfällor har kartlagt artens 
sparsamma och fragmenterade populationer 
i sydöstra Götaland, men till skillnad från 
några av de andra arterna ovan kunde inte 
mängden grov ek i landskapet förutsäga 
dess förekomst, så andra, hittills okända, 
faktorer har också betydelse. 

Raggbock Tragosoma depsarium lever i 
gamla, grova och solexponerade tallågor. 
Feromonstudier i östra Småland och Öster-
götland har bekräftat misstankar om att 
raggbocken tycks vara nästan helt borta, 
eller endast har borttynande populatio-
ner, i merparten av dessa landskap, med 
undantag för Hornsö ekopark där den tycks 
gynnas av riktade åtgärder de senaste 15 
åren. 

Många långhorningar är helt beroende 
av färsk, nyligen död ved. Bredbandad 
ekbarkbock Plagionotus detritus är en 
starkt hotad art som kräver grov ekved, 
och som har försvunnit från alla lokaler i 
Sverige utom Stockholmstrakten, framför 
allt Nationalstadsparken på Djurgården. 
Artens sexual-aggregationsferomon har 
identifierats för att kunna följa populations-
utvecklingen på lokaler där den numera 
återintroduceras efter uppfödning på Nor-
dens Ark. Andra långhorningar klarar sig 
med klenare ekved, som dock ofta är en 
bristvara i modernt skogsbruk där hyg-
gesrester används som energiråvara. Situa-
tionen för dessa arter är högst varierande, 
enligt feromonbaserade inventeringar. 

Rödhjon Pyrrhidium sanguineum är en 
rödlistad art som visat sig vara betydligt 
vanligare än man kunde förmoda baserat 
på tidigare observationer och förekommer 

nästan överallt i sydöstra Götaland. Mörk 
vedspegelbock Phymatodes pusillus, som 
har likartade krav på klent eksubstrat, 
har däremot visat sig förekomma endast 
kring tidigare kända förekomster i Hornsö 
ekopark med närområde, där det finns 
ständigt höga förekomster av färsk, klen 
ekved.

Övervakning med feromonfällor
Den höga fångsteffektiviteten hos feromon-
fällor överträffar ofta alla andra metoder, 
även för arter som kan inventeras med 
hjälp av visuella observationer, som bas-
tardsvärmare. Feromonfällor är ständigt 
aktiva och har i jämförelser visat sig över-
lägset bättre för att detektera närvaron 
av arter som lätt förbises vid traditionella 
inventeringar, vilka ofta genomförs med ett 
fåtal besök per lokal. Feromonfällor har 
också visat sig användbara för att studera 
hur olika arter förflyttar sig i landskapet 
med fångst-återfångstmetoder. Studier av 

Att identifiera insektsferomoner
Insektsferomoner avges ibland i mycket små mängder, och det kan då vara en utmaning 
att hitta rätt ämnen. För sällsynta insekter kan det vara särskilt svårt att hitta tillräck-
ligt många individer, som dessutom ofta måste förbli oparade för att de ska producera 
feromon. För vedlevande insekter kläcker man ofta fram djuren direkt från insamlade 
vedprover, och det krävs ibland en hel del arbete med att söka efter rätt substrat där ar-
terna finns, och i vissa fall motorsågar för att hantera dem. Genom att placera framkläckta 
insekter i glaskärl och cirkulera luften med pumpar kan dofterna fångas på särskilda 
luftfilter och därefter analyseras. Ibland kan också hela individer, eller särskilda feromon-
körtlar, extraheras direkt i lösningsmedel. För att hitta de ämnen som utgör feromonet 
görs jämförelser mellan hanar och honor för att välja ut substanser som är unika för 
det ena könet, eller så kan man använda insekternas egna högt specialiserade antenner 
(deras doftsinnesorgan) som detektorer för feromonsubstanser. Därefter kan kemister 
vanligen identifiera substanserna och framställa syntetiska versioner. Fällfångster med 
syntetiska doftämnen demonstrerar substansernas attraktionskraft och bekräftar att de 

verkligen utgör artens feromon.

läderbagge har visat att den har en väl-
digt begränsad spridningsförmåga medan 
rödhjon som ständigt är beroende av färsk 
ved regelbundet förflyttar sig kilometer-
vis. Hanar av mulmknäppare, taggbock 
och raggbock förflyttar sig också kilome-
tervis, men honorna av dessa arter, som 
inte fångas i feromonfällor, är möjligtvis 
mycket mindre spridningsbenägna efter-
som populationerna som helhet tycks vara 
tämligen stationära. Genom återfångster 
av märkta individer är det även möjligt 
att matematiskt uppskatta och jämföra 
de faktiska populationsstorlekarna i olika 
habitat, vilket också har gjorts i samband 
med spridningsstudierna ovan. 

Även om antalet naturvårdsarter som 
kan övervakas med feromonfällor fortfa-
rande är begränsat utgör dessa arter emel-
lertid en värdemätare för tillgången på 
specifika habitatresurser och kan fungera 
som indikatorer för ett större antal andra 
arter i sina livsmiljöer. Bland annat har 
läderbagge och mulmknäppare visat sig 
vara goda indikatorer för lokaler med hål-
trädskontinuitet och högt antal rödlistade 
hålträdsinsekter, medan bastardsvärmar-
nas förekomst är en tydlig indikation på 
olika öppna markers miljökvalitet. 

En grundläggande del av arbetet med 
att bevara hotade arter är att övervaka 
hur deras antal och utbredning föränd-
ras med tiden. Systematiska studier med 
feromonfällfångster har visat sig kunna 
överträffa flera decenniers historiska obser-
vationer på en enda fältsäsong. Om sådana 
undersökningar upprepades med viss regel-
bundenhet skulle man med begränsade 
insatser få helt oöverträffade kunskaper 
om storskaliga förändringar hos de arter 
som övervakas.  

Studier av läderbagge Osmoderma eremita (t v) har visat att den har en väldigt begränsad spridningsförmåga 
medan rödhjon Pyrrhidium sanguineum (t h, med individmärkning på halsskölden), som ständigt är beroende 

av färsk ved, regelbundet förflyttar sig kilometervis. Foto: Kajsa Mellbrand och Mikael Molander.
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Börja artbestämma 
solitärbin

V id bestämning av humlor utgår 
man från färgen på behåringen 
och placeringen av de färgade 
banden. För humlor 
finns också flera böcker 

på svenska som kan hjälpa dig med 
artbestämningen.

När det kommer till solitärbin blir det 
lite svårare. Men sedan helt nyligen finns 
en interaktiv nyckel till alla svenska bisläk-
ten på artnyckeln.se. Där finns bilder som 

visar vilka karaktärer man ska titta på. 
Hittills finns där bara nycklar till artnivå 
för två släkten, citronbin Hylaeus och smal-

bin Lasioglossum, men fler kommer 
att läggas till.

Börja med honorna
Med de solitära bina är det oftast lät-
tast att börja med att lära sig honorna. 
Detta eftersom flera arter har tydligare 
särskiljande karaktärer, som t ex pollen-

samlingshår (scopa) på bakbenen eller på 
buksidan. Färgen och utseendet på dessa 
hår är en viktig karaktär. Man ska också 
titta på pälsfärgen eller färgmönster på 
kroppen. 

Hanarna är ett kapitel för sig, de är 
oftast mindre än honorna och är inte lika 
utpräglat färgade. Vill man skilja på hanar 
och honor tittar man bl a på antennerna. 
Hanarnas antenner har 13 leder medan 
honornas har 12. Med lite övning går det 

TEXT: Karin 
Johnson

Verkar det svårt att ta sig an de ca 300 svenska arterna av vildbin? Här är en kort 
introduktion till vad man ska titta på för att kunna bestämma släkten och arter.

Mysksmalbin Lasioglossum calceatum. Foto: Kristian Gärdsborn.
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Antennleder: honor 
12 st, hanar 13 st.

Ansiktet och munnen. 
(Ses i vy framifrån.)

Punktögon.

Submariginal celler: 
2 eller 3 stycken.

Mariginal cell.

Fot (tars) med 
fotsegment.

Skenben (tibia).

Lår (femur).
Pollen-

samlingshår 
(scopa).

Kr
op

ps
lä

ng
d.

Bakkropp.

Bakkroppsspets.

att med blotta ögat se att hanarnas anten-
ner är längre.

För att skilja de olika släktena åt 
kan man börja med att titta på fram-
vingarnas ribbor och mönster. Antalet 
submarginal(cubital)-celler räknas, de 
är antingen två eller tre till antalet och 
det särskiljer vissa släkten. Nycklar och 
beskrivningar använder sedan en rad 
olika termer för kroppsdelar som man 
kan behöva lära sig. Några karaktäristiska 
kroppsdelar ser du på bilden ovan.

Fotografera för artbestämning
Många tycker om att fotografera bin i fält 
och försöker sedan bestämma dem utifrån 
foto. Ibland är det omöjligt att säkert 
komma fram till art enbart från foto, men 
släkte brukar gå bra. Det är bra att tänka 

på vilka vinklar av djuret som ger mest 
information (om man nu har möjlighet att 
välja, och att biet samarbetar och sitter 
kvar tillräckligt länge). En bild från sidan 
gör att man ser eventuella pollensamlings-
hår och även färgen på ansiktshåren, och 
vingmönster är som nämnts viktiga. Vissa 
släkten saknar behåring och då går man 
på färgmönstren på kroppen istället. En 
bild ovanifrån, så att man tydligt ser 
mellan- och bakkropp är bra. Även en 
bild rakt framifrån i ansiktet är utmärkt 
om man vill kunna se detaljer i färg och 
form på mundelarna.

För de som har möjlighet kan jag rekom-
mendera att skaffa ett bihotell. Får man 
hyresgäster har man fina möjligheter att 
fotografera och studera de bin som flyttar 
in. Man kan t ex få se murarbin Osmia, 

tapetserarbin Megachile, blom sovarbin Che-
lostoma och citronbin på riktigt nära håll.

Förutom artnyckeln.se, vilken litteratur 
finns det att använda? Kolla nästa sida!

Karaktärer att titta på vid artbestämning av vildbin. Detta är en hona av sobersandbi Andrena cineraria. Foto: Arnstein Staverløkk/CC-BY-3.0.

Genom ett foto på biets ansikte får man ledtrådar 
om vilken art det kan vara. Här är ett smörblommebi 

Chelostoma florisomne. Foto: Kristian Gärdsborn.
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Det blir allt fler som intresserar 
sig för våra viktiga pollinatö-
rer och får upp ögonen för bin 
och humlor. När intresset har 
väckts finns det många fasci-

nerande fakta om beteende och levnads-
sätt att lära sig om de ca 300 svenska 
arterna. För identifiering av humlor finns 
det tre svenska böcker som kan användas: 
Humlor i Sverige av Bo Mossberg och Björn 
Cederberg, Humlor – alla Sveriges arter av 
Göran Holmström och Sveriges humlor – en 
fälthandbok av Bo Söderström. För den som 
vill kunna skilja solitärbin åt och lära sig 
mer om deras ekologi är man hänvisad till 
engelsk- eller tyskspråkig litteratur. Här 
är tips på bra nyutgivna böcker!

Die Wildbienen Deutschlands
För den som riktigt vill ”grotta ner” sig i 
vildbinas liv och leverne rekommenderar 
jag varmt Die Wildbienen Deutschlands av 
Paul Westrich. Författaren är en känd 
forskare som skrivit andra böcker om bin. 
Hans nya bok är en omfattande volym 
som tar upp alla 565 arter som förekom-
mer i Tyskland. Boken är också använd-
bar för den svenska bifaunan. Boken har 
inga bestämningsnycklar men beskriver 
ingående alla arternas levnadssätt, para-
siter, bobyggnad, blomval, hot m m. Allt 
avhandlas genomarbetat och är upplagt 
på ett intressant sätt, samt illustrerat med 

fantastiska bilder där majoriteten av dem 
är tagna i fält. Det finns bl a ett stort 
avsnitt som beskriver binas blompreferen-
ser och hur pollen insamlas, med en lista 
på 511 växter och de arter av bin som 
använder dem som pollenkällor. Riktigt 
kul och användbart om man letar efter 
särskilda arter av bin. Det är en gedigen 
och faktaspäckad bok på drygt 800 sidor 
och kan ses som ett bra sätt att lära sig 
mer om de olika arterna. Man kan njuta av 
bilderna och inspireras innan fältsäsongen 
börjar och sedan använda den som ett 
uppslagsverk att återkomma till.

Identification key to Nomada
För den som vill kunna identifiera till art 
är det nödvändigt att ha bra bestämnings-
litteratur. Släktet gökbin Nomada hör till 
de svårare släktena att bestämma och man 
behöver då studera små detaljer. Därför är 
det välkommet med en bestämningsnyckel 
för alla europeiska arter. Boken heter 
Identification key to the European species of 
the bee genus Nomada  Scopoli, 1770 (Hyme-
noptera: Apidae), including 23 new species 
och är författad av Jan Smit. Boken är 
rikt illustrerad med närbilder på skiljande 
karaktärer och med en sammanfattande 
beskrivning av varje art med utbrednings-
karta. Biologin för arterna avhandlas dock 
inte. Alla 33 svenska arter finns med bland 
totalt 208 arter. 

The bees of the British Isles
Sist men absolut inte minst (storleksmäs-
sigt) är bokverket Handbook of the Bees of 
the British Isles i två band av George R. 
Else och Mike Edwards. Det tar upp ca 270 
brittiska arter och alla svenska arter finns 
inte med. Band 1 innehåller en introduk-
tion till bin, deras systematik, biologi och 
en illustrerad bestämningsnyckel till art-
nivå, både med teckningar och foton. Band 
2 ger en detaljerad beskrivning av varje art 
och dess ekologi samt utbredning i Stor-
britannien. Habitat, boplats, blombesök, 
flygtid m m beskrivs. Det är vackra böcker 
men kanske onödigt stora och otympliga. 
Formatet på de inbundna banden är något 
större än A4, totalt fyller de 775 sidor. För 
den verkligt intresserade kan detta bokverk 
vara ett bra komplement. Det är trevligt 
att ha det i bokhyllan, men vill man ha en 
alternativ bok med motsvarande upplägg 
om brittiska bin så finns Field Guide to 
the Bees of Great 
Britain and Ire-
land av Steven 
Falk som kom 
2015. Den har 
ett lätthanter-
ligt format som 
gör att man kan 
ta med den i fält 
och dessutom är 
den betydligt 
billigare. 

Böcker om vildbin
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Personlig artjakt öppnar 
ögonen för livets mångfald

F järilslampan lyser i vårnatten, 
med besök av fjärilar jag lärt 
känna tack vare mitt deltagande 
i personlig artjakt. Jag ser arter 
överallt, även inne i stan. Man 

behöver inte resa iväg till exotiska platser 
för att få se fascinerande arter. Myrorna 

på stenläggningen i caféet, bladlössen på 
växterna, hoppspindlarna på husväggen, 
blomflugorna i rabattens blommor. Vi lever 
i en spännande värld av liv, hela tiden, och 
de flesta av oss vet inte ens om det. Tittar 
man efter arter får man mindfulness på 
köpet, som är en bra metod för att låta 
hjärnan få små pauser från vårt moderna 
samhälles höga tempo. Man kan träna 
upp sin uppmärksamhet och sitt seende, 
likt de svampletarögon man skaffar sig på 
höstens tur i skogen. 

1  500 levande ting på ett år
För några år sedan fick jag en inbjudan 
att delta i ett projekt med biologistudenter, 
som de kallade Personal Bioblitz 2014. Det 
organiserades av min syster Lena Struwe 
som är botanikprofessor på Rutgers Uni-
versity i New Jersey, USA. Bioblitz är 
ett ord som används internationellt för 
gruppinventeringar inom ett begränsat 
geografiskt område och under en kortare 
tid. Projektet Lena skapade var dock 
annorlunda. Frågan som ställdes var hur 
många arter kan man se mellan 1 mars 
och 15 maj, var man än är, enskilt eller 
tillsammans i grupp?  

Min syster Lena och jag har kryssat, det 
vill säga räknat alla arter vi sett, i tonåren 
som aktiva fältbiologer. Den gången var 
inspirationen en uppmaning i tidningen 

Nattflyn, humlor, dagfjärilar, jordlöpare, knäppare, mygg, myror, penselfotingar, 
hoppspindlar, bärfisar, svärmare, kvalster, flugbaggar, vilda bin, gråsuggor, vargspindlar, 

getingar, hoppstjärtar, trollsländor … Allt detta har Eva Hedström sett i sin närhet.  
Så skaffa dig ett par insektsletarögon du också och börja se vad som finns omkring dig.

Fältbiologen nr 1/1984: ”1 500 arter. Under 
ett år. Allt levande, träd, gräs, sånt som 
flyger med två vingar, sånt som flyger med 
fyra. Sånt som inte flyger alls. Inte ens 
knappt rör sig. Att se, känna, höra och 
förnimma 1 500 levande ting. EN UTMA-
NING!”

Då hade vi varsin anteckningsbok och 
diverse kryssarlistor för att dokumentera 
allt vi såg. Vi hade bestämningsböcker i 
fickformat för mossor och lavar, vi frå-
gade de som kunde mer och vi läste floran 
fram och tillbaka. Vi jagade trollsländor 
och håvade vatteninsekter. Vi reste från 

skärgård till fjällnatur, från djup skog till 
grunda fågelsjöar. Det året kom jag upp 
i 1 405 arter.

Så när jag fick Lenas inbjudan till den 
första Personal Bioblitz på vårvintern 2014 
väcktes min nyfikenhet: hur många arter 
kunde jag få ihop nu? Uppgiften var att 
observera allt levande jag såg, (i den här 
artikeln kommer jag fokusera på leddju-
ren). Tiden 1 mars till 15 maj sträcker 
sig från tidig vårvinter till försommar i 
Sverige. Det är lågsäsong till att börja 
med, i alla fall vad gäller insekter, så det 
gällde att vara uppfinningsrik. 

TEXT & FOTO: Eva Hedström

Ett av de absolut roligaste fynden under 2018 års Personal Bioblitz var penselfoting Polyxenus lagurus.
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Insekter som övervintrar inne, eller bor 
inne året om var ju lätta att observera, 
som några vindsflugor, en fettspindel 
och en husspindel i badrummet, guldö-
gonsländor i fönsterkarmen, silverfisken 
i badrumsgolvets kakelspringor. Reglerna 
tillät även djurlämningar och spår, så 
insektsgnag i vedträna dokumenterades 
innan de hamnade i brasan och på en 
bortglömd fönsterbräda i gästrummet låg 
sommarens guldsteklar mumifierade och 
kunde identifieras till släkte. Jag hittade 
djurspår i snön, såg vildsvinens framfart 
i skogen och hittade knätofsspindlar på 
handelsträdgårdens krukväxtavdelning. 
Djur som snäckor, mångfotingar och grå-
suggor fanns synliga redan tidigt på våren 
i förnan och under trädens lösa bark och 
det var arter som jag kunde artbestämma 
på synliga makroskopiska karaktärer med 
handhållen lupp.

Så snart vårvärmen kom såg jag de 
vårflygande vägsteklarna, de första soli-
tärbina och jordlöparna. Jag satte upp en 
fjärilslampa en kväll i mars och stiftade 
bekantskap med ett antal olika sälgflyn 
och andra tidigt flygande fjärilar. Det gav 
mersmak och fjärilslampan fick lysa många 
fler nätter för att locka till sig nattfjärilar. 
Där i lampans sken fick jag möta lurviga 
spinnare, kamouflerade lavmätare, och 
hornförsedda och fjäderprydda varelser 
jag aldrig lagt märke till förut. 

Att lära sig artbestämma
En tidig insikt var att det var ofta som jag 
kanske kunde arten, men att jag inte kände 
mig 100 % säker. Projektets tanke var att 
motverka artblindhet, och jag upptäckte 

att det gällde även mina kunskaper, det 
var dags att repetera.

Att fotografera var min primära doku-
mentationsmetod och antalet bilder på 
okända djur växte med tiden och därmed 
också utmaningen att försöka artbestäm-
ma det jag hittat. Jag behövde lägga de 
fynd jag hade samlat in under stereoluppen 
för att genom okularet se detaljerna för 
artbestämning. Jag lärde mig namn på 
gråsuggor och stenkrypare, olika myror 
och dubbelfotingar. Jag fick fina stunder 
och möten med blanksvart trämyra Lasius 
fuliginosus vid den savande björken, med 
hornkvalstret i mossan, och med pärlfo-
tingens vackra elfenbensglans. En av de 
fina stunderna var i mars 2018 då en pen-
selfoting Polyxenus lagurus, till min stora 
förtjusning, kom knallande på en pinne 
med lavar som jag hade hämtat in och 

granskade i stereoluppen. Jag hade näm-
ligen aldrig sett den innan, och plötsligt 
var den bara där. 

Min artlista i Personal Bioblitz 2014 
växte, liksom mina kunskaper. De böcker 
om växter och djur som tidigare stått i 
bokhyllan bildade en hög på skrivbordet 
och det blev en daglig utmaning att kolla 
upp något jag hade sett och fotograferat 
och kanske även tagit med hem för bestäm-
ning. Allteftersom jag lärde mig mer och 
blev intresserad av nya grupper beställde 
jag nya böcker som kunde hjälpa mig. Även 
gamla böcker var bra att använda och en 
sökning på internet, på artnamnet du har 
i din gamla bok, kan snabbt ge svar på om 
det är det aktuella vetenskapliga namnet 
eller en tidigare synonym. Dyntaxa.se är 
en svensk taxonomisk databas, en annan 
sida är Artdatabankens artfakta.se. För 
arter utanför Sveriges gränser finns t ex 
den internationella Catalogue of Life 
(catalogueoflife.org).

Erfarenheten av min första bioblitz.
Jag hoppade på min systers första stu-
dentprojekt för att repetera och öka mina 
kunskaper inom den svenska floran och 
faunan. Mitt mål var att upptäcka vilka 
arter jag har i min vardagsnärmiljö och 
jag tog med arter som jag kunde identi-
fiera i maten jag åt och djuren som bodde 
omkring mig. En intressant insikt av det 
första årets projekt var att många arter 
vi omger oss med inte riktigt räknas som 
natur, till exempel maten, prydnadsväx-
terna och husdjuren. Jag tycker att det 
ger en intressant bild av vad vi har i vår 
närhet och ger spännande kunskaper. Det 

Under Fältbiologernas artjakt 1984 skådade 
Eva Hedström hela 1405 arter.

Parklöpare Carabus nemoralis och solitärbin började röra sig tidigt på våren. 
Även krokusen kryssas förstås i den omfattande artjakten.

Nattlys på lakan gav många fynd faschinerande 
fjärilar, bl a större gaffelsvans Cerura vinula.
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kan också påverka deltagare så att intresset 
för artidentifiering ökar hos de som inte 
kan så många vilda arter. 

Varför ska man göra en artjakt?
Efter det första projektets framgång bland 
studenterna i New Jersey och övriga del-
tagare blev det en fortsättning i flera år 
och våren 2019 går den femte Personal 
Bioblitzen av stapeln för studenter och 
associerade på Rutgers University. Att 
delta i en Personal Bioblitz gav mig mers-
mak, inte minst på grund av den glädje 
och upptäckarlust som uppstår då man 
får hjälp av kunnigare personer. Jag har 
fortsatt att delta i projekten varje år och 
jag har gjort många spännande upptäckter. 
Mina egna mål har varit att:

•	utmana mig att utforska 
nya insektsgrupper

•	 se nånting varje dag och träna 
upp mitt ”art-seende” 

•	bli motiverad i form av en 
vänskaplig tävling

•	 rapportera fler observationer
•	 lära mig att fotografera små arter 

med hjälp av mobilen och kameran.

Om bestämningshjälp & namn
Jag har artbestämt så mycket jag kunnat 
med hjälp av fotografier, böcker och inter-
netsidor som vilkenart.se, och fått massor 
av hjälp i Facebookgrupper och av andra 
användare på iNaturalist och Artportalen. 
Litteratur som Nationalnyckelns fältguide 
för mångfotingar har kommit till använd-
ning, likaså små handböcker om humlor, 
trollsländor, dagfjärilar med mera. Många 
arter har inget svenskt namn utan beskrivs 
då med det vetenskapliga namnet. Det 
vetenskapliga namnet ger möjlighet att tala 

med andra naturintresserade, oavsett vilket 
språk de talar, och placerar in organismen 
i en korrekt taxonomisk följd, som går att 
följa från klass–ordning–familj–släkte–art, 
och ger kunskap om närliggande släktskap 
med andra organismgrupper. 

I Sverige används ofta artportalen.se för 
att registrera observationer, men jag har 
främst rapporterat mina observationer i 
den globala databasen iNaturalist (därför 
att bioblitz-projekten har varit baserade 
där). Det viktigaste är att beskriva fyndet 
noga, ange korrekt datum och plats med 
geografiska koordinater, lägga till de bilder 
du har, gärna med beskrivning på miljön, 
till exempel växterna intill eller värddjur 
som kan vara viktigt för identifieringen. 
Faktafyllda observationer ger oss en möj-

lighet att följa ekosystemets utveckling och 
artvariation. Ett fynd av en privatperson 
som är väl dokumenterat kan vara lika 
värdefullt som ett fynd som gjorts i ett 
vetenskapligt projekt. Nya arter kan upp-
täckas av amatörer, och större datamäng-
der kan samlas in när vi alla gemensamt 
är medborgarforskare. Genom att följa 
utvecklingen i vår hemmamiljö och ha 
tillgång till kontinuerliga data för ett visst 
område vi kan lära oss hur en hård vinter 
eller en regnig och kall sommar påverkar 
en art, om en art ökar eller minskar sitt 
utbredningsområde, eller försvinner helt 
ur ett område.

Och på det personliga planet kommer 
det att vara roligt att upptäcka alla dessa 
arter runtomkring oss! 

AN
N

O
N

S

Ett vackert fynd: ögonfläckig 
nyckelpiga Anatis ocellata.

Vissa arter är lättare att artbestämma än andra.
Detta är en grön bladspindel Micrommata virescens.
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bingobrickorna som finns på nästa sida här 
i tidningen eller någon av de som folk lagt 
upp i Facebookgruppen Artbingo. 

Man lär sig väldigt mycket på att göra 
sina egna brickor. Då måste man klura på 
vilka arter som är rimliga att hitta där 
man tänkt vara, vilka man känner igen i 
fält eller som man tror att man kan lära 
sig att känna igen. När det gäller insekter 
måste man också ta hänsyn till när på 
året man kan hitta dem. Ska man spela 
fjärilsbingo i början av maj och endast har 
med arter som flyger mitt på sommaren 
blir det lite segt. Ett tips är att använda 
sig av histogramfunktionen på Artportalen 
om man vill kolla när på året olika insekter 
brukar hittas. 

Många insektsgrupper är väderberoende 
också. Har man planerat insektsbingo till 
en speciell dag kommer det spela stor roll 
om det är soligt eller regnigt. Nästan så 
stor roll att man får lust att byta bricka 
om det regnar. Men myror är bra! De kan 
man hitta även i regn.  

Vi letar som galningar. Vänder på stenar. 
Jordhästmyra Camponotus ligniperda skulle 
ge bingo. Brun trämyra Lasius brunneus 
också. Den borde vi ju kunna hitta! Vi glor 

in i ekstammar. Noll bruna 
trämyror. 

Men så på fjärde dagen: 
stubbmyra Formica truncorum – BINGO! 
Äntligen. Vi är fett nöjda!

Bingo är lärorikt & superkul
Att spela artbingo är ett utmärkt sätt att 
lära sig mer. Man lär sig att känna igen 
arterna, men minst lika häftigt är att man 
lär sig att hitta dem. Man funderar på var 
man ska leta, när man ska leta och hur 
man ska leta. Speciellt när det bara är en 
art kvar på en rad. 

Det gäller att ha en lagom svår bingo-
bricka. Sexton eller tjugofem arter brukar 
vara bra. Men på förra årets Biologiska 
mångfaldens dag (22  maj) hade vi en 
bingobricka med 400 arter (20×20) av alla 
möjliga djur och växter. Det var också 
superkul. Man kan använda de färdiga 

Jag är på roadtrip med Peter. Två 
dagar på Öland och två dagar i 
Skåne. För att skåda myror. Och för 
att lära oss myror. Vi kunde knappt 
något om myror i 

början på sommarn. Nu är 
det dags att ändra på det. 

Vi har gjort en artbingo-bricka med 
tjugofem myrarter. 5×5 rutor. Vanliga 
arter som trädgårdsmyra Lasius niger 
och kal skogsmyra Formica polyctena. Och 
lite drömarter som alvarmyra Tapinoma 
ambiguum och tjuvmyra Solenopsis fugax. 
Det borde vara rimligt att se och lära oss 
åtminstone 15–20 av de här arterna på 
några dagar och få in ett par bingorader.  

Sedan letar vi myror. Från morgon till 
kväll. Slår i Nationalnyckeln och böcker 
på engelska, franska och norska. I fält. 
Med handluppar. Kisar mot solen för att 
se olika behåring på skenben och över-
läppar. Kontrollerar fältbestämningarna 
under stereoluppen på kvällarna.

Och vi lär oss! Och vi kryssar på vår 
bingobricka. Men inga hästmyror alls!? 

Bingo i artkunskap

TEXT: Didrik Vanhoenacker

Superbingo (400 arter växter, djur och svampar) under 
Biologiska mångfaldens dag 2018. Foto: Bengt Olofsson.

Ett myrbingo på 25 arter kräver sitt engagemang. På heta sandmakrer 
jagar Peter och Didrik nya myrkryss. Foto: Moa Pettersson.

Fjärilar på försommaren, insekter en augustidag, spindlar inomhus eller 400 arter 
under en dag? Bara fantasin sätter gränserna när det kommer till att göra bingobrickor 
för småkrypsskådning. Didriks bingobricka med svenska myror var en utmaning som 

ledde till flera spännande fynd, en massa ny kunskap och besök på fina platser.
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Litteraturtips: Stockholms Entomologiska 
förenings fälthandböckerna om trollsländor, 

gräshoppor och vårtbitare samt humlor.

Litteraturtips: Nationalnyckeln: Myror och getingar.

Litteraturtips: Nordens fjärilar, Nationalnyckeln: 
Dagfjärilar, länsstyrelsernas lokala dagfjärilsböcker.

Litteraturtips: Sveriges nyckelpigor – en fälthandbok.
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Barrkantskinnbaggen 
sprider sig över världen

Skinnbaggen lever hela sitt liv i barr-
träd av olika slag. De nykläckta 
nymferna suger växtsaft från barr, 
men senare nymfstadier och de 
fullvuxna individerna 

lever mest på frön inuti mog-
nande kottar. 

Det är en imponerande skinnbagge, upp 
till 20 mm i kroppslängd, elegant tecknad 
i toner av brunt, orange och svart, med 
ett tydligt vitt W-tecken på täckvingarna. 
Som representant för familjen bredkant-
skinnbaggar (Coreidae) är den kanske mer 
typisk än de svenska arterna i familjen 
med sin långsmala kropp och de utplattade 
skenbenen som på engelska gett familjen 
trivialnamnet ”leaf footed bugs”.

Släktet Leptoglossus innefattar 61 arter, 

alla utom två håller sig till nya världen, 
från Chile till Kanada. Den ena invasiva 
arten, L. gonagra, föredrar ett varmt och 
tropiskt klimat och har spridit sig från 

USA till Afrika, Australien 
och Sydostasien. Den har på 
sina håll blivit ett skadedjur i 

odlingar av pumpor och citrusfrukter, där 
den skadar den mognande frukten genom 
att suga växtsaft. 

Den andra arten L. occidentalis bör-
jade röra på sig under andra halvan av 
1900-talet. Under 1950-talet dök det upp 
rapporter om arten från nya områden, fort-
farande i västra USA och Kanada, men så 
långt österut som till Nebraska. På 1960-
talet fanns den i delar av mellanvästern, 
och under tidigt 1990-tal spred den sig till 

östkusten i New York och Pennsylvania. 
Kort därefter, 1999, hittades arten i norra 
Italien. Sedan dess har den spridit sig i 
stadig takt över Europa och 2011 kom de 
första rapporterna om fynd från Sverige. 

Som skadedjur är den av viss betydelse, 
mest i odlingar av tallfrön (det som säljs 
som pinjenötter). 

Mest är den ökänd för att i ganska stora 
antal dyka upp inomhus på höstkanten. 
Arten övervintrar som fullvuxen insekt 
och kan flyga ganska långt för att hitta 
ett bra ställe att övervintra på. I naturen 
är detta gärna under en barkbit, eller i 
en spricka i ett träd, men i jakten på bra 
skrymslen kommer de ofta in i våra bostä-
der. Håller man utkik i insektsgrupper på 
sociala medier så kan man se att arten 

Västlig barrkantskinnbagge Leptoglossus occidentalis levde länge en undanskymd 
tillvaro – den undgick vetenskaplig beskrivning ända fram till 1910 – där den levde i 

barrskogarna längs Nordamerikas västkust. På senare år har dock denna skinnbagge 
spridit sig kraftigt i USA och Kanada och har numera också funnit vägen till Sverige.

verkar ha blivit ganska vanlig i Sverige 
under det senaste året. 

Den västliga barrkantskinnbaggen är 
här för att stanna. Frågan är vad som 
fick arten att börja röra på sig under 1950-
talet? I en artikel från 1992 föreslås att 
det är en kombination av att man i USA 
började plantera medelhavsarten svarttall 
som dekorativt träd i trädgårdar, alléer 
och parker över hela landet, samt att stora 
mängder julgranar började transporteras 
från Kalifornien österut. En mosaik av 
odlade barrträd, understött av ett stadigt 
flöde av nya exemplar av julgranar, samt 
artens egen goda flygförmåga gjorde det 
möjligt för den att hoppa mellan födoplat-
ser och snabbt sprida sig över det ameri-
kanska fastlandet. 

Liknande förutsättningar, med mosaiker 
av odlade exotiska tallar fanns redan innan 
arten kom till Europa, och trots en brist 
på julgransexport från Italien har arten 
spritt sig effektivt därifrån. 

TEXT: Rasmus Hovmöller

Den stora och vackra västliga barrkantskinnbaggen Leptoglossus occidentalis har med 
människans hjälp spridit sig till Europa från Amerika. Foto: Martin Cooper/CC-BY-SA2.0.
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Resereportaget

I monarkens rike

Monarkfjärilen Danaus plexippus har en häftig livscykel där i 
stort sett hela den nordamerikansak populationen, efter en lång 
flytt genom Kanada och USA, samlas för övervintring på några få 
platser i Mexikos skogar. Ulf Westerberg åkte dit för att föreviga 

monarkerna i deras vinterkolonier.

Jag är på pilgrimsresa i Mexiko för 
att  se världens mest älskade insekt, 
monarkfjärilen Danaus plexippus. 
Detta för att hälsa på 
i fjärilarnas vinterhem 

i halvt otillgängliga bergsom-
råden i delstaterna Michoacan 
och Mexico State. Där, 300 km väster om 
huvudstaden Mexico City vilar detta feno-
men som upptäcktes i mitten av 1970-talet. 
Efter en artikel i National Geographic 
var så hemligheten ute, med miljontals i 

träden vilande och vibrerande fjärilar hade 
övervintringsplatserna avslöjats.

I många år hade man sett stora för-
flyttningar som verkade orkest-
rerade, ända från södra Kanada 
och genom hela USA. Men att 
tänka tanken att en insekt på 

något gram skulle kunna göra hela den 
5 000 km långa resan till Mexikos bergs-
skogar hade känts som en befängd tanke 
och viftats bort. Tills den där dagen i 
januari 1975.

TEXT & FOTO: 

Ulf Westerberg /N

I bergsområdena kring Cerro Pellon, Mexico State, Mexiko har monarkerna på över 3000 meters höjd en av sina ca 12 övervintringskolonier.
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Jag är vid Cerro Pelon, samma plats där 
upptäckten gjordes för drygt 40 år sedan. 

– Den lokala befolkningen kände för-
stås redan till fenomenet och tog ingen 
större notis om det, berättar Ellen Sharp, 
ekoturismoperatör och ägare till den enda 
turistlodgen i den lilla bergsbyn Macheros 
i delstaten Mexico State. 

På den tiden fanns inte en enda väg 
upp hit, bara häststigar. Invånarna har en 
lång tradition av hästhållning (macheros 
betyder stall), vilket skulle komma väl till 
pass senare när fjärilsturisterna började 
komma hit. Några kilometer bort finns 
gränsen mot Michoacan, en delstat som 
fått ett förfärligt rykte med knarkkarteller, 
mord och gangsteruppgörelser. 

– Det är i västra delen av Michoacan 
som det förekommer problem, här 400 km 
därifrån är vi helt förskonade från sånt, 
försäkrar Ellen. 

Och den avslappnade livsstilen i byn 
verkar bekräfta detta.

Ekoturismen frodas
Ellen och hennes make Joel Rojas driver 
lodgen J.M. Butterfly B&B. Efter en upp-
växt i Los Angeles blev det många resor 
till bl a Guatemala för en doktorsavhand-
ling i antropologi. 2011 träffade hon Joel, 
som efter en tid i New York var tillbaka 
i sin hemby Macheros där han tillfälligt 
arbetade som fjärilsguide. Då var fjärils-
turismen här mest ett kaos.

– Turister kom hit och invaderade byn 
på dagarna med bussar och bilar, drog upp 

på berget och åkte sedan vidare. Knappt 
en peso kom byn till handa, bara några 
fåtal guider kunde under dåliga förhållan-
den dra en smula nytta av all uppståndelse 
de fåtal månader som det hela pågick, 
berättar Ellen.

Efter mötet med Joel ledde det ena 
till det andra och några år senare hade 
de blivit ett par och öppnat sitt B&B. 
Med besparingar från Joels vistelse i 
New York kunde de bygga det hus som 
skulle bli lodgen. Direkt efter öppnandet 
engagerades byn i flera aktiviteter för att 
kunna till godose turisternas krav. Idag 

driver Joels mor Rosa Moreno Rojas byns 
restaurang som serverar allt från frukost 
till middag. Flera av Joels nio syskon är 
fjärilsguider och inkomsterna därifrån har 
bekostat studier för flera av dem. Andra 
syskon kör taxi, ibland för att hämta besö-
kare från Mexico Citys flygplats. Några 
av Joels kusiner är städare på lodgen och 
andra hyr ut hästar för vandringen upp 
på berget. 

En närbutik har öppnat och flera andra 
entreprenörsaktiviteter har startats, bl a 
två forellodlingar. På orten produceras 
tortillas som säljs i grannskapet. Med en 
ökad tillströmning av turister har Ellens 
och Joels B&B fått byggas ut med nytt 
annex. Den här förvandlingen från sömnig 
bergsby har skett på bara 5–6 år, allt på 
grund av fjärilarna. 

Besökarna är mest från USA och 
Kanada samt enstaka britter, men nästan 
ingen utanför dessa länder. Värdlandets 
turister besöker i regel de andra mer lätt-
besökta övervintringsplatserna och då 
oftast på helgerna.

Direkt efter min ankomst ser jag den 
första monarkfjärilen hastigt flygande 
genom lodgens trädgård. Ellen berättar 
att de tillhör den fasta populationen som 
förökar sig här året om på den förhål-
landevis låga höjden av 2 000 meter över 
havet. Varför vissa individer väljer att leva 
så istället för att ingå i migrationsloppet 
Kanada/USA–Mexiko är en av flera gåtor 
om dessa fjärilar som ingen forskare hittills 
kunnat förklara.

Resereportaget

Under vinterdvalan sitter monarkerna så tätt att trädgrenarna knappt syns.

Monarken kan bli ungefär 10 cm mellan vingspetsarna.
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Fototillstånd krävs
Det är minst tre timmars hård vandring 
innan man når Cerro Pelon och kolonierna 
av övervintrande fjärilar. Det är inget jag 
ens seriöst överväger och tack och lov finns 
det hjälp att få då lokalbefolkningen ställer 
upp med uthyrning av både häst och guide. 
Att besöka fjärilarna på egen hand är för 
övrigt inte tillåtet.

Turismen runt fjärilarna regleras av en 
myndighet, Monarch Butterfly Biosphere 
Reserve (bildat av UNESCO), och jag har 
i månader via mejl hemifrån försökt få 
speciellt fototillstånd för att komma nära 
kolonierna. På min första dag åker jag för 
ett personligt besök till organisationens 
huvudkontor i staden Zitacuaro. Efter vad 
som stundtals känns som en genomlys-
ning av mitt privatliv får jag så nästa dag 
äntligen mitt efterlängtade tillstånd och 
kan direkt börja min uppstigning uppför 
berget. Men först måste jag få fatt i en 
häst och guide som vill ta mig dit. Det 
blir Joels yngsta bror Vicente som leder 
mig upp. 

Upp till fjärilarnas vinterkoloni
Efter en timme på hästrygg är vi på 3 000 
meters höjd framme vid en stor äng. Det är 
soligt och det betyder aktivitet i kolonin, 
över mig fladdrar tusentals fjärilar. Käns-
lan är overklig och jag börjar förstå varför 
många besökare faller i gråt över upplevel-
sen. Överallt är det orange och svart, mot 
blå himmel, mot mörkgröna skogsbryn. 
Jag stiger av hästen, men hur mycket jag 
än förberett mig för detta känner jag mig 
närmast handfallen, det enda jag vill är 
att ta in alla intryck. Det dröjer minuter 
innan jag förmår mig att ens lyfta upp 
kameran, än mindre komponera och trycka 
på avtryckaren. 

Efter ett tag tar molnigheten över och 
vi beger oss in i skogen där kolonin vilar 
på grenar av ädelgranarten Abies religiosa, 
på engelska och spanska kallad oyamel. 
På håll kan man ta synen för höstlöv, men 
när man kommer närmare ser man små 
rörelser och enskilda individer. I enorma 
sjok på tiotusentals individer, som en slags 
väntande kollektiv, sitter de där, väntande 

på varmare tider när de ska initiera sina 
parningsriter och säkra sin arts fortlevnad. 
Med mitt tillstånd i handen får jag forcera 
de avgränsande repen och föreviga allt på 
närmare håll, hela tiden under överseende 
av vakterna.

Den långa migrationen
Fjärilarna kommer hit i början av 
november. Vandringen har då pågått i 
flera månader. I norra USA och södra 
Kanada kläcks en ”supergeneration” i 
augusti–september. Av någon anledning 
hålls könsmognaden tillbaka hos denna 
generation och när solen börjar stå lägre 
på horisonten börjar den långa färden. 
Bort från de stora sjöarna, genom mel-
lanvästern. Längs vägen rastar de för att 
fylla på energiförråden med nektar från 
trädgårdar och ängar.

Alla monarker öster om Klippiga 
Bergen samlas till slut på ett litet område i 
Mexikos berg, ca 100×100 km stort. Alltid 
på samma platser, som oftast är tolv till 
antalet. Fyra av dem är öppna för allmän-

Monarkerna samlas i november i enorma sjok på tiotusentals individer på grenarna av ädelgranen Abies religiosa.
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heten och bergen ovanför Macheros, Cerro 
Pelon är en av dem. 

Återflytten börjar i mars månad, då 
sker också könsmognad och parning. Efter 
parning dör hanarna medan honorna drar 
norrut till Texas där de lägger sina ägg 
på skilda arter av sidenörtsläktet. Då har 
denna supergeneration som levt i åtta till 
nio månader gjort sitt. Generationen som 
kläcks efter någon månad vandrar ytterli-
gare norrut. Dess livslängd är mer normal 
för en fjäril, ca en månad. De flyger norrut, 
förökar sig i sin tur och så där håller det 
på tills i augusti då den fjärde eller femte 
generationen föds och börjar sin vandring 
hela vägen tillbaka till Mexiko.

Monarkens bestånd hotade
Efter att kolonierna upptäckts kunde besö-
kare berätta om otroliga mängder av fjäri-
lar med enorma ansamlingar överallt. Så är 
det inte riktigt längre, beräkningar visar 
att bestånden sedan dess minskat med 
så mycket som 84 %. Flera olika faktorer 
ligger bakom detta, inte bara avskogning, 
utan troligen också brist på värdväxter för 
larverna under sommarvandringen upp 
genom USA. 

Moderna ogräsmedel slår med stor pre-
cision ut all oönskad växtlighet i dagens 
odlingar och lämnar efter sig biologiska 
öknar. Även nektarresurser i form av 
blommor minskar och många kampan-
jer har lanserats för att förmå villa- och 
trädgårdsägare längs migrationsrutten att 
plantera lämpliga örter.

Varje vinter räknas fjärilsbestånden, 
som har varit vikande ända sedan sekel-
skiftet, av WWF. Den stora boven i dramat 
är densamma som på så många andra håll 
i världen: skogsavverkning. Länge har den 
fattiga befolkningen livnärt sig på fram-
ställning av träkol för uppvärmning och 
matlagning, en av de få varor det funnits 
efterfrågan på. Skyddet som skogarna har 
är i mycket en pappersprodukt och när 
inga andra försörjningsmöjligheter funnits 
har nedhuggningen fortsatt.

En verksamhet med odling och åter-
plantering av träd startades redan i början 
av 2000-talet. 

Monarkens migration & spridning
Forskningen om monarkernas migration har pågått sedan 1950-talet. De senare decen-
nierna har man börjat komma en del av hemligheterna på spåren. Jordens magnetfält 
spelar en stor roll för fjärilarnas navigering, men många andra gåtor återstår att lösa. Bl a  
vet vi fortfarande inte vad som får dem att stanna upp i exakt samma lilla vinterområde.

Antalet individer uppskattas genom att räkna arealerna där fjärilarna koncentreras. Den 
sammanlagda ytan beräknades 1996 till 12 ha, och 2018 till 2,5 ha, vilket ger en nedgång 

på 80 %. Antalet individer uppskattades i mitten av 1980-talet till ca 1 miljard.

Mindre populationer väster om Klippiga Bergen flyttar mellan de nordvästra staterna 
Washington och Oregon och mellersta Kalifornien där de övervintrar. Även dessa mins-

kar i antal.

Monarken är spridd på flera platser i världen (delvis med människans hjälp), t ex finns 
populationer på Kanarieöarna, i södra Spanien, Australien och på Hawaii. Dessa är mesta-
dels bofasta. På Nya Zeeland sker migrationer mellan nord- och sydön. I Sverige har vi 
fått besök två gånger av denna långflygare. Även om alla räknas som samma art, skiljer 
sig de vandrande populationerna från de bofasta genom något längre framvingar, något 

som tros ge kraftfullare flykt.

– Återplantering är nog bra i sig, men vi 
har inte tid att vänta de 30–40 år det tar 
innan träden vuxit till tillräcklig storlek, 
säger Ellen. Om inte trenden bryts, har vi 
inga fjärilar här om 25–30 år, så illa är det.

 Men fjärilsäsongen varar bara en del av 
kalenderåret och på de andra tiderna finns 
det lediga arbetskraftsresurser. Därför har 
Ellen och Joel bildat stiftelsen Butterflies 
and their People, som med bidrag utifrån 
bidrar till skogsvaktarlöner. Sedan väktar-
na börjat patrullera skogarna har mycket 
av avverkningarna stoppats, men för att 
de ska upphöra helt måste infrastrukturer 
förbättras. T ex måste elförsörjningen bli 
bättre, idag är det vanligt med ström-
avbrott som ibland kan pågå i hela dygn. 
Som en följd av det har alla hushåll vedspis 
för matlagning, elspis är inte realistiskt 
under dessa förhållanden.

Forskning har visat att en utglesning av 
trädbestånden medför en mindre tempe-
ratur- och luftfuktighetsförändring vilket 
är fullt tillräckligt för att störa fjärilarnas 
vila. Den globala temperaturhöjningen p g a 
klimatförändringar kan också bli ett pro-
blem; fjärilarna kan inte flytta högre upp 
för svalare klimat då de redan är på de 
högsta höjderna.

Trots den uppenbara fördelen att vara 
världens kanske mest undersökta insekt, 
känns framtiden för monarkens spektaku-
lära livsmönster som allt annat än säker. 
Det är dock knappast monarkfjärilen som 
art som är hotad, utan själva migrationen 
som sådan.

Monarken är en skicklig flygare. Generationen som kläcks i Kanada i augusti gör en resa på ca 300 mil.
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F ram tills jag var i tolvårsåldern bodde vi i en stad, så mina dagliga 
möten med djur bestod till stor del av insekter och andra småkryp. 
Nyckelpigor, myror, humlor, gråsuggor … Jag minns att bland det 
bästa med att leka i sandlådan var när jag lyckades gräva upp ett 
myrbo. Då kunde jag kolla på hur myrorna försökte rätta till skadan 

på boet. När jag blev äldre upptäckte jag fler spännande insekter. Spottstritar 
vars larver gömmer sig i skum, bärfisar som kan spruta ut illaluktande vätska 
och gallsteklar som får växter att bilda en tumör som de kan bo i.

Därför är det kanske inte så konstigt att min forskning till stor del har 
bestått av studier av insekter. Först den mångfärgade flicksländan Ischnura 
elegans som student och doktorand, sedan bananflugan Drosophila melanogaster 
efter disputationen. På senare tid har jag även jobbat med svärdbärarfiskar 
och plattmaskar, men fascinationen för insekter består. Jag tror att det är för 
att de är som små utomjordingar. Så olika oss, och så påhittiga. De kan bo i 
väldigt påfrestande miljöer, äta allt möjligt, vara självlysande, tåla gifter och 
röntgenstrålning i stora doser, samt mycket mer. Jag börjar nästan tro att om 
en viss förmåga inte finns hos någon insektsart, så är den omöjlig att utveckla!

Jag har bjudit in många olika personer till mitt labb för att ”träffa” 
bananflugorna – vänner, släktingar, min ena dotters skolklass, prao-elever och 
gymnasielärare. Det är alltid kul att se hur de reagerar när de få se flugorna 
på nära håll genom stereoluppen. Reaktionerna täcker hela spannet från 
”usch, vad äckligt!” till ”oj, så vackra de är!”. Min äldsta dotter fick titta på 
bananflugorna för första gången när hon var i tvåårsåldern, och hon ropade 
direkt ut ”bi, bi!”. Jag förstod hur hon tänkte – flugorna har en gulbrun 
grundfärg och honorna har svarta ränder över bakkroppen.

Själv fastnar jag för D. melanogasters ögon. En normal (”vildtyp”) fluga 
har klarröda ögon. Stereoluppens belysning gör att den röda färgen lyser, 
och den svarta, falska pupillen följer blicken. Men flugornas ögonfärg är inte 
bara vacker, den är också användbar. Det finns ett antal olika mutationer 
som ger olika ögonfärg, och dessa kan användas vid genetiska studier eller 
testkorsningar. Vi brukar t ex mäta hur många ägg en hane har lyckats 
befrukta genom att låta honom konkurrera med brunögda hanar för att para 
sig med brunögda honor. Eftersom den röda ”vildtypfärgen” är dominant, 
kan vi dra slutsatsen att alla rödögda avkommor tillhör den rödögda hanen. 

Många forskare blir lite förälskade i sitt forskningsobjekt. Jag får ibland frågan 
om jag blir fäst vid flugorna. Nej, inte som individer. Vi hanterar tusentals flugor 
under en vecka, så man utvecklar inte känslor för enskilda flugor. Men jag har 
ändå fattat tycke för flugorna som grupp. Jag blir glad när jag ser att de mår 
bra. Det syns nämligen – när populationen är välskött så är flugorna stora, 
tjocka, och glansiga. Jag blir också ständigt förvånad över deras komplexitet. 
En studie har till exempel visat att bananflugehonor kan känna igen parasitiska 
steklar, och välja att lägga sina ägg på medium som innehåller mer alkohol när 
steklarna finns i närheten. Alkoholen är giftigare för steklarna än för fluglarverna, 
så den har skyddande effekt på avkomman. D. melanogaster har länge använts 
till olika genetiska studier, och har därför även hjälpt oss att bättre förstå allt 
från sömnsvårigheter till alkoholmissbruk. Så trots att bananflugor kanske inte 
är de mest karismatiska av alla insekter, är jag ändå imponerad av allt de kan 
och hur mycket de har lärt oss. När en bananfluga hamnar i mitt vinglas brukar 
jag faktiskt rädda den, som tack till alla dess artfränder i labbet.

Jessica Abbott
lektor i evolutionär ekologi vid Lunds universitet

Bananflugor är söta

Krönikan

Minnen för livet
På mina resterande dagar besöker jag två 
andra reservat, Sierra Chincua och Piedra 
Herrada. Vädret har nu slagit om och det 
har blivit kallare, av några flyguppvisningar 
märks inget. Det är lugnt i kolonierna men 
desto livligare bland besökarna. Eftersom 
dessa lokaler är betydligt lättillgängligare 
är också besökarantalet mycket större. Ofta 
är besökarna från jättestaden Mexico City 
som ligger på en bekväm dagsresas avstånd. 
Särskilt helgerna är välbesökta och de ring-
lande köerna till kolonierna förtar en del av 
upplevelsen. Men klasarna av fjärilar som 
sitter stilla är lika fantastiska och som en sista 
bonus visar en vitörad kolibri upp sig. Jag 
får kompletterat med lite annorlunda bilder 
och känner mig för tillfället nöjd. Jag har fått 
minnen för livet. 

Att besöka monarkerna: säsongen varar från novem-
ber t o m mars. Fyra övervintringsplatser, alla inom 
Monarch Butterfly Biosphere Reserve, är öppna för 
allmänheten:

Cerro Pelon, Macheros, Mexico State – den först 
upptäckta lokalen. Den mest oförstörda – och svår-
tillgängliga. Vill du inte trängas med andra om din 
upplevelse är det hit du ska åka. Sierra Chincua, 
Angangueo, Michoacan. Ganska lättillgängligt, en 
hel del besökare. El Rosario, Angangueo, Michoacan. 
Lättillgängligt, den mest besökta, fortfarande med 
många fjärilar. Ganska nedslitet, souvenirförsäljare, 
många besökare. Piedra Herrada, Valle de Bravo, 
Mexico State. Lokalen närmast Mexico City, många 
besökare under helgerna.

Bra hemsidor: whc.unesco.org/en/list/1290, 
www.butterfliesandtheirpeople.org, 
www.jmbutterflybnb.com, www.monarch-butterfly.com

Övervintrande monarker – en mäktig syn i skogen.
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Fotografen

Monika Sunhede

1

2

”Jag har fotograferat med ett dedi-
kerat makroobjektiv i cirka fem år. 
Innan dess fick jag nöja mig med att 
fotografera det som olika kameror och 
objektiv tillät. Alltså mest de större 
krypen och lite annat i naturen. 
Med mitt första makroobjektiv kom 
jag äntligen riktigt nära och kunde 
få med ännu mer detaljer på ännu 
mindre kryp. Man blir nästan girig 
och vill se alla små hår och punkter. 
Inte bara för artbestämningens skull 
utan för att de är så detaljrika, hur 
små krypen än är. 

Det mesta fotograferar jag inomhus 
eftersom jag oftast inte vill tappa bort 
krypet. Jag vill gärna att de ska röra 
sig naturligt och inte bli för stressade. 
Jag låter dem gå runt i en djup tallrik 
med till exempel bark, löv, mossa och 
sand. Jag följer också utvecklingen hos 
krypen genom att fotografera deras 
olika stadier. Det är ett bra sätt att 
kartlägga hur spindlar ser ut från ägg 
till vuxen eller vilken parasitstekel 
som kommer ur en viss kokong. 

Spindlar är det som jag är mest 
intresserad av men jag kan inte låta 
bli att fotografera och försöka art-
bestämma det mesta som kommer i 
min väg. Just nu och sedan några år 
tillbaka är jag koncentrerad på att 
fotografera hoppspindlar eftersom jag 
och en vän håller på med en bok om 
dessa ’översöta’ spindlar. Det bästa 
med makrofotografering är nog att 
kunna visa människor att det inte 
bara är i tropikerna som det finns 
otroligt knasigt formade, intressanta 
och söta kryp.”
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Fotoförteckning

1. Berghoppspindel Talavera thorelli subadult hona. 
Vid sin övervintringssnäcka som jag fick öppna för 

att få fram henne. 90 mm, 1/250 s, f18, ISO400, blixt.

2. Guttaperkaspindel Sitticus saltator.  
90 mm, 1/250 s, f18, ISO400, blixt.

3. Viveln Trachodes hispidus.  
90 mm, 1/250 s, f18, ISO400, blixt.

4. Danshoppspindel Ballus chalybeius.  
Unge med sitt första mål mat i livet.  

50 mm, 1/200 s, f9, ISO400, blixt.

5. Tidiglocke Rilaena triangularis med liftande 
markklokrypare. 90 mm, 1/250 s, f20, ISO400, blixt.

6. Hornstrit Centrotus cornutus. 
90 mm, 1/250 s, f16, ISO400, blixt.

Namn: Monika Sunhede
Bor: Motala

Fotograferat sedan: 1999
Favoritmotiv: Spindlar

Favoritlokal: Sjöbo-Knäppans 
naturreservat

Utrustning: Canon EOS 60D, objektiv 
Tamron AF 90mm f/2.8 SP Di Macro 

tillsammans med Raynox försättslinser 
och en arm med blixt och ljusdiffusor.
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Recensionen

Dagfjärilshandbok i ny version

Nu har det kommit en ny upplaga 
av fälthandboken Svenska fjärilar. 
Trots att föregångaren inte har 
allt för många år på nacken så 
är den en klassiker bland ento-

mologisk fältbestämningslitteratur. I denna 
nya version blickar författaren ut mot våra 
grannländer och behandlar alla dagfjä-
rilar och bastardsvärmare 
i Sverige, Norge, Finland 
och Danmark. Således har 
boken fått namnet Nordens 
fjärilar.

Det har gått 13 år sedan Bo Söder-
ström kom ut med Svenska fjärilar. Bokens 
succé låg delvis i det fältmässiga formatet 
men även i att fjärilarna presenterades 
på det sätt som man oftast träffar på 
dem ute i fält, till stor del på samma 
sätt som moderna fågelböcker presenterar 
fåglar. Nu kunde man som relativ novis 
på ett enklare sätt identifiera fjärilar i 
fält! Med det sagt kan man undra varför 
Bo Söderström nu kommer ut med ännu 
en fjärilsbok … Han ger själv svaret i 
inledningstexten: ”Boken kändes helt 
enkelt inte aktuell längre och det var 
hög tid för något nytt!”. Ett av skälen 
är att flera dagfjärilsarter på de här 13 
åren helt enkelt har förändrat sin ekologi. 
Arter flyger tidigare, i genomsnitt fem 
till tio dagar, och arternas utbredning 
har fått ritas om rejält. Det var nog få 
som kunnat tänka sig en sådan drama-
tisk utveckling som vi nu bevittnat på 
så kort tid. 

Nordens fjärilar har ett större använd-
ningsområde än föregångaren och då det 
i framtiden inte är omöjligt att några av 
grannländernas arter även dyker upp i 
Sverige så är det ett ordentligt plus att 
de finns med i boken.

Trots att den nya boken är betydligt 
mer omfångsrik och till stor del har fått 
annat upplägg så kommer många att 
känna igen sig från föregångaren. Det 
är något speciellt med hur Bo lyckas att 
förmedla artbestämningen på ett enkelt 
och illustrativt sätt. Nytt i denna bok är 

att vid inledningen av varje ny 
fjärilsfamilj beskrivs alla före-
kommande arter pedagogiskt 
uppradade med artskiljande 
karaktärer på ett snabbt och 
föredömligt enkelt sätt. Man får 
snabbt en överblick och kan gå 
vidare på de arter man vill för-

djupa sig i. Infor-
mation om varje 
art har utökats 
rejält och upptar 

en sida var, där föregångaren 
oftast visade tre arter per sida. 
Precis som tidigare är det en ren 
fältbestämningsbok som illustre-
rar hur arterna upplevs i fält. 
Det gör att vissa arters ovansida 
inte visas i boken, vilket är lite 
synd. 

Förutom bokens huvudfokus, 
artbeskrivningarna, så ägnas en 
dryg fjärdedel åt vad Bo kallar 
”Fjärilens liv”. Under denna 
breda rubriksättning finns givet-
vis fjärilarnas grundläggande 
biologi, t ex så har avsnittet om 
fjärilarnas livscykel utökats och 
det finns fina bilder på larver och 
puppor, fjärilarnas sinnen, fjä-
rilsbiotoper, hur man inventerar fjärilar 
samt att några trevliga fjärilslokaler (bl a 
s k fjärilsstigar) i Sverige och Norden 
presenteras i boken. Särskilt kan tabel-
len över vilka arter som lever på vilken 
värdväxt lyftas fram då den är väldigt 
informativ. 

Nordens fjärilar känns verkligen modern 
i sin layout och med det rikliga bildmate-
rialet är den mycket tilltalande, säkerligen 
även för de som inte (ännu) är riktiga art-
nördar. Bildmaterialet är till största delen 
helt nytt där Bo har fått hjälp med många 
fotografier från flitiga  och skickliga fjä-
rilsfotografer ute i landet. Man märker på 
bildkvalitén och även fototekniken att det 
hänt otroligt mycket inom digitalfotogra-
fin på 13 år. Bildmaterialet är i särklass 
och varje art representeras av flera olika 

bilder med streck som visar artskiljande 
karaktärer. Det ska helt enkelt vara svårt 
att identifiera fel!

Sammanfattningsvis är det en fan-
tastisk bok att bläddra i. Den fungerar 
garanterat utmärkt för att artbestämma 
fjärilarna. Ett litet frågetecken ställs till 
bokens omfång, kanske är det lite större 
formatet lite väl stort? Det känns inte 
som en liten smidig fälthandbok som man 
snabbt slänger fram när någon vacker 
fjäril flyger förbi. Men snabbnyckeln i 
början av varje familj kan sannolikt råda 
bot på detta. I vilket fall som helst så är 
boken ett måste för alla som fascineras 
av dagfjärilar. Med Nordens fjärilar i fält-
väskan kan man med liv och lust ge sig 
hän åt vårens och sommarens flygande 
fjärilsprakt. 

TEXT: Stefan Eriksson & 
Thomas Persson Vinnersten

Nordens fjärilar – en fälthandbok
Bo Söderström. Bonnier fakta. 2019. 
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ÖLAND:

Rosenvingad gräshoppa
Bryodema tuberculata

Var det i Bra Böckers, från tyska översatta bok Våra 
djur och växter, jag först stötte på den? Jag tror 
det. På ett uppslag syntes två makalöst vackra 
gräshoppor avbildade med en vinge utfälld. Arterna 
var blåvingad gräshoppa Sphingonotus caerulans 

respektive rosenvingad gräshoppa Bryodema 
tuberculata. Jag lusläste arttexterna (som i boken 
ofta avslutades med ”fridlyst i Västtyskland”) och 
drömde mig bort. Detta var ungefär tjugo år innan våra 
landskap fick sina landskapsinsekter, men redan där och då 
stod det snart klart för mig att ett besök på Öland krävdes 
för att se arterna.

Som barn var tanken på att någonsin komma till Öland 
utopisk, men när det första gången hände mig, en sommar-
vecka i mitten av 1980-talet, tog det inte lång tid förrän ett 
ljusblått skimmer lösgjorde sig från en kalkhäll på Stora 
Alvaret. Den blåvingade gräshoppan visade sig vara ymnigt 
förekommande på de nästan vegetationsfria ytorna. Men 
den större rosenvingade arten då? Det tog nästan tio år, 
och många Ölandsbesök, ofta olämpligt förlagda i maj och 
oktober, innan jag knäckte koden. Under senare delen av 
sommaren ska man besöka de mest tunnjordiga grusalvaren, 
glest bevuxna med lavar, gräs och enstaka mindre buskar. 

Sedan krävs ett bra tålamod, eftersom arten sällan förekom-
mer särskilt individrikt där den finns.

Mitt första möte blev dramatiskt – men ändå ungefär 
som jag föreställt mig det. Jag hade vandrat längs en stig i 
norra delen av Stora Alvaret och fick plötsligt en ingivelse att 

vika av åt höger, ut bland överblommade ölands-
solvändor, när ett smattrande ljud hördes, inte 
olikt det från den där kartongbiten man med en 

klädnypa och ett snöres hjälp förvandlade cykeln till moped 
med som liten. I stadig kurs framåt passerade en mörk insekt 
i ansiktshöjd, med klarrosa vingar och en svart vingbak-
kant. Den landade först efter nästan trettio meter, och det 
tog några allt för ivriga försök att komma nära innan jag i 
lugn och ro kunde detaljstudera den välkamouflerade bjäs-
sen. I Sverige finns arten bara på Öland, och utanför denna 
nordvästliga utpost har den sitt huvudutbredningsområde i 
Rysslands och Ostasiens stäppområden.

Förväxlingsrisk: På ett fåtal sandmarker i södra Sverige 
finns trumgräshoppa Psophus stridulus. Även den en stor 
art men trumgräshoppans hanar har varmt orangeröda 
bakvingar, medan rosenvingad gräshoppa har rosatonade 
bakvingar.  

Landskapsinsekten

TEXT : Pav Johnsson

Om man smyger försiktigt fram till en vilande rosenvingad 
gräshoppa Bryodema tuberculata kan man få chansen 

att fotografera den. Foto: Michael Tholin.

Rosenvingad gräshoppa Bryodema tuberculata är väl kamouflerad och när den sitter 
still på marken är den svår att urskilja bland stenskravlet. Foto: Björn Johansson.
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