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Material till Yrfän

Vill du skriva eller bidra med fotografier till Yrfän?
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Redaktionen tar dock inte ansvar för ickebeställt
material. Redaktionen kan komma att redigera
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V

Biår

arje år får jag frågan om det kommer att bli ett getingår eller myggår.
Denna fråga är inte särskilt positiv då det inte är något som gemene
man vill ha. Det är inte utan att det känns lite sorgligt i entomologhjärtat. Man vill liksom förbereda sig på om man ska barrikadera sig.
Journalister vill grotta ner sig i varför och vad man kan göra för att
slippa getingar och myggor. Man förstärker gärna det där ”vi och dom”. Nuförtiden,
och mycket tack vare att man gjort biologisk mångfald och ekosystemtjänster till
allmänt vedertagna begrepp, är många fler medvetna om hur viktiga insekterna
är för oss. Så jag tänkte att det vore trevligt om man försökte göra om orden
innehållande insekt + år till något positivt. Varför inte börja med årets insekt
+ år. Mitt förslag är att i år är det ett biår.
Ett biår därför att jag ser ett växande intresse för bin hos allmänheten. Jag
tror inte jag är ensam om att tycka att så här mycket positiva skriverier om
bin har jag aldrig tidigare sett. Fler och fler börjar bli medvetna om att vi har
fler arter än honungsbiet. En del har till och med koll på att det faktiskt är
närmre 300 arter och att merparten är solitärbin. Man efterfrågar bilitteratur.
Man deltar på biexkursioner. Man lär sig bygga egna bihotell och humleholkar.
Bihotell kan man numera köpa i den lokala matvaruaffären och bilder på bihotell
från trädgårdar läggs stolt upp i olika sociala medier. Diskussionerna tenderar
inte sällan att sluta med bilder på egenbyggda hotell och tips på borrdjup och
borrtjocklek. Man försöker rädda blöta humlor och postar bilder med önskan
om hjälp – och kommentarerna strömmar in med allehanda tips på vad man
ska mata dem med, hur de ska förvaras, arttillhörighet o s v. Facebookgruppen
Vi som gillar bin & humlor har ca 3 600 medlemmar. Engagemanget är stort. Det
är också glädjande att jag får fler och fler frågor om vad man kan göra för att
gynna dem i sin trädgård. Jag ser också en större medvetenhet kring hur olika
gifter påverkar våra bin.
Allt detta är jättepositivt med tanke på att nästan en tredjedel av arterna
är rödlistade och att flera studier visar på att vilda bin minskar världen över.
Så eftersom det är binas år i år så behöver vi inte barrikadera oss utan i år
uppmuntrar jag er att bjuda in dem istället. Duka gärna färgglatt med blomtema.
Blommor på bordet är ett måste. Fikabuffén bör bestå av diverse nektar- och
pollendelikatesser. I dryckesväg kan jag rekommendera Systembolagets nr 1905
– en svensk ekologisk must med mycket fruktig, söt smak med tydlig karaktär
av äpplen, inslag av päron och örter. Smaklig spis!
Linda Strand
ordförande i Sveriges Entomologiska förening

Sveriges Entomologiska förening

Sveriges Entomologiska förening (SEF) är en
riksorganisation för entomologiska föreningar i
Sverige. SEF ger ut Yrfän och Entomologisk Tidskrift.

Bli medlem i en lokalförening!

För att bli medlem och träffa andra småkrypsentusiaster går du med i en lokalförening och blir
genom den ansluten till SEF. Lokalföreningar finns
över hela Sverige, se baksidan.

www.sef.nu

Framsidan: Sovande prickgökbi N omada flav op icta
”Bilden föreställer ett sovande prickgökbi
Nomada flavopicta. Beteendet att bita sig
fast i ett grässtrå kan man se på morgonen
innan bina blivit varma, men även mitt på
dagen när solen går i moln. Varför de gör
så kan man bara spekulera om. Min teori
är att de försöker efterlikna en blomknopp
för att förvilla fåglar och andra predatorer.”

Foto: Kristian Gärdsborn
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D

et finns inget som rensar mina tankar och
gör mig så rofylld som en insektspromenad.
Visst kan det finnas inslag av jakt när jag
ger mig ut, men ofta upptäcker jag att min
fokuserade blick drar mig in i insekternas
snudd på ljudlösa, snabba men ändå metodiskt lugna,
värld. Där kan en nyckelpiga stilla krypa mot en
bladluskoloni, där kan brämspindeln långsamt och
metodiskt rulla in sitt byte i silke, där kan hjortflugan
komma från ingenstans och helt plötsligt klamra sig
fast på mig! (Och ja, visst känns det störigt, men jag

kan ändå inte låta bli att tycka att även hjortflugan
är ett fascinerande djur!)
Det här numret av Yrfän handlar om lite av varje
från småkrypens och människornas gemensamma
värld, där vi interagerar på olika sätt och nivåer. Vi får
bekanta oss ytterligare med superkändisen sjuprickig
nyckelpiga, både som mytologiskt väsen och som föremål för avancerad forskning. Vi får också fundera över
vilka konsekvenser torra somrar och höga ljud får
för våra insekter, samt läsa om läderbaggen och det
nordiska honungsbiet. Och så hjortflugan då förstås.


Magnus Bjelkefelt
redaktör
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Intressanta småkrypsfynd
NY FÖR SVERIGE

Vid middagstid tisdagen den 16 juli gjorde Sven
Johansson ett besök vid Flodahusdammen på
Ravlunda övningsfält på Österlen. Tanken var
att kolla efter trollsländor, så han hade med
sig kamera och kikare och traskade ner genom
ängsmarken mot dammen. Bara 25 meter från
bilen fick han ögonen på en ilsket röd ängstrollslända som satt och solade på en gammal sorkhög. En hastig blick i handkikaren avslöjade
direkt vad det var: en vacker hane av karmin
trollslända Crocothemis erythraea. Därefter
följde några timmars fruktlöst letande innan
trollsländan återupptäcktes något hundratal
meter därifrån och ytterligare några tillresta
skådare fick se den innan den åter försvann
spårlöst. De efterföljande två dagarna sågs
karmintrollsländan av och till på platsen.

Urskogsmygga

VU
Foto: Kurt Holmqvist.

Pachy neura fasciata

Niclas Wahlgren gick och håvade strax nordväst om Bastasjön, norr om Karlskrona den 9
juli. I ett bistånd av stinksyska letade han efter
Dicypus-arter som är adulta vid denna tid och
hittade då Macrotylus solitarius. Niclas hade
läst mycket i Danmarks blomsteræger och hade
Macrotylus solitarius som kandidat redan när
han fotograferade den okända skinnbaggen.
Tyvärr flög den innan den hann tas i en burk –
men fotografiet var bra nog för artbestämning.
Macrotylus solitarius har sedan inte återfunnits
på platsen trots flera återbesök.

NY FÖR NÄR KE

Mörkhårig sköldskinnbagge
Odontoscelis fuliginosa

NY FÖR VÄSTERGÖTLAND

Klematismalmätare

Vid ett besök på ett 3–4 år gammalt hygge
väster om Frånöbodarna, Gudmundrå socken,
Ångermanland upptäckte Kurt Holmqvist
4 juni parning på en grov granstubbe av en
okänd svart-gul-orange-randig större mygga.
Han förmodade att det var en harkrank
(Tipuloidea). Uppenbart var att båda könen
på framkroppen hade en bred längsgående
silverrand omgiven av svart. Kurt kunde inte
själv hitta någon art som stämde så han lade ut
den först på Artportalen men senare även på
diptera.info för att få hjälp. Efter några dagar
meddelade Paul Beuk på diptera.info att det
var urskogsmygga Pachyneura fasciata. Kurt
kollade då på Artportalen och fann att detta
var andra svenska fyndet i modern tid, och
intressant nog av ett par.

NY FÖR SÖDERMANLAND

Eksnabblöpare

NT

Philodromus p raedatus
Foto: Raul Vicente.

Foto: Anita Norlund.

Eup ithecia haworthiata

Anita Norlund fick en sällsynt fjärilar i sin ljusfälla på villatomten i södra Ulricehamn den 18 juni.
Det visade sig vara klematismalmätare Eupithecia haworthiata, som mest setts i sydligaste
Sveriges kustområden tidigare. Den uppges leva
på skogsklematis som finns förvildad i många
städer.

LAN D

Foto: Niclas Wahlgren.

Crocothemis ery thraea

Foto: Sven Johansson.

Karmintrollslända

NY FÖR ÅNGERM AN

Ängsskinnbaggen
Macroty lus solitarius

Foto: Per Karlsson Linderum.

NY FÖR SVERIGE

En nymf av mörkhårig sköldskinnbagge Odontoscelis fuliginosa hittades av Per Karlsson Linderum 14 maj vid ett litet grustag intill dammen
vid Åsby i Stora Mellösa. Arten finns inte angiven från Närke i den gamla landskapskatalogen
och det saknas också fynd i Artportalen. Individen var alltså inte fullvuxen utan i något av de
sista nymfstadierna. Just denna art är en av få
bärfisar som inte övervintrar som vuxen utan
den delar mer livscykeln med majoriteten av
de andra skinnbaggarna.
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Intressanta småkrypsfynd

Under ett riktat eftersök av den rödlistade
eksnabblöparen Philodromus praedatus kunde
Raul Vicente snabbt få lön för mödan. Efter
en del slaghåvning på ekar och närliggande
buskar i Tyresö slottspark, kunde en hane
till slut hittas. Fyndet är det första för Söder
manland.

NY FÖR NÄRKE

NY FÖR VÄRM LAND

Rödspetsad solvecklare

Raviv Gal gjorde fyndet vid sin lägenhet den
23 maj i Hammarö, Värmland. Fyndet var en
lockespindel som satt på väggen. Den visade
sig vara en storögonlocke Platybunus pinetorum
– en ny art för Värmland.

ANDRA FYNDET FÖR SVERIGE

NY FÖR ÅNGERMANLAND

Halsstekeln
X ip hydria prolongata
På stängselstolpe vid Gistgårdsåns utlopp,
Torsåkers socken, Ångermanland 8 juni, hittade Kurt Holmqvist Xiphydria prolongata,
vilket verkar vara det första fyndet i norra
halvan av Sverige enligt Artportalen.

NY FÖR HÄLSINGLAND

Strimlus
Foto: Anita Östlund.

Grap hosoma lineatum

Den 13 juli hade en buddleja börjat blomma
i Christer Sjögrens trädgård i Alstad norr om
Trelleborg, Skåne. I blomkolven såg han en
halvskymd stor, flugliknande insekt som först
togs för en fäbroms. När den så ändrade ställning blev det tydligt att det var en gul och färggrann jättefluga. Christer började då tänka
på förra årets förstafynd i Sverige av ”jätteblomflugan” Volucella zonaria. Med kamerans
hjälp gick det snabbt att verifiera detta andra
svenska fynd. Arten har varit väntad då den
expanderat norrut i Europa.

NY FÖR NÄR KE

Andrena fulv a

Foto: Ulrika Sörlid.

Glödsandbi
Fyndet gjordes 21 juni i Sunnäs, Skogs socken
i södra Hälsingland. Anita Östlund var ute för
att fotografera fjärilar på en liten blomsteräng
vid en skogsväg. Där fanns flera makaonfjärilar
men när Anita skulle ta en bild på en av dem
såg hon två exemplar av den färggranna strimlusen Graphosoma lineatum. Anita hade tidigare
bara sett den på bild och hon rapporterade in
den till Artportalen och såg där att den inte
tidigare var funnen i Hälsingland.

Den 19 maj gjorde Ulrika Sörlid ett trevligt
fjärilsfynd i sin hagtornshäck i trädgården,
Olshammar, Närke. Där hittade hon nämligen
en rödspetsad solvecklare Pammene rhediella.

Blomflugan
Volucella z onaria
Foto: Christer Sjögren.

Vid Sveriges Entomologiska föreningens årsmöte 2019 gjordes en nattlysning vid Kalkstad
naturreservat på Öland där nattsländan Holocentropus dubius dök upp på lakanet. Det visade
sig vara första fyndet för landskapet. Samma art
dök veckan efter upp vid Halltorps naturreservat samt vid Hornsjön på norra Öland. Sannolikt
har arten förbisetts tidigare, då nattsländornas
utbredning är bristfälligt känd från stora delar
av Sverige. Individerna insamlades och bestämdes av Malin Larsson.

Pammene rhediella
Foto: Ulrika Sörlid.

Foto: Malin Larsson.

Platy bunus p inetorum

Foto: Raviv Gal.

Storögonlocke

Nattsländan
Holocentrop us dubius

NY FÖR HAL LAND

Axlöpare

Z abrus tenebrioides

Foto: Jan-Åke Noresson.

NY FÖR ÖLAND

En udda jordlöpare kom krypande när JanÅke Noresson och Ingvor Svensson spanade
i Laholmsbuktens sanddynereservat vid Gullbranna 12 juli. Det visade sig vara en axlöpare
Zabrus tenebrioides – en art som under en tid
betraktats som försvunnen från landet. Dock
hittades axlöpare återigen på några få platser
i sydvästra Skåne under början av 2000-talet.
Axlöpare födosöker normalt nattetid i rågoch veteåkrar, så både plats och tid på dygnet
var otippad. Det blev ett nytt landskapsfynd
för Halland.

Rödlistekategorier

NT Nära hotad. VU Sårbar.
EN Starkt hotad. CR Akut hotad. RE Utdöd.
Måndag 13 maj besökte ett glödsandbi Andrena
fulva Ulrika Sörlids röda vinbärsbuske i Olsahammar. Glöds andbiet hade även setts flyga
runt mellan andra blommor i trädgården.
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Rapp ortera dina fy nd!

Yrfän vill gärna publicera dina spektakulära eller
ovanliga fynd! Har du hittat något du vill berätta
om så skicka ett mejl till: yrfan@sef.nu.
Rapportera också gärna på Artportalen.se.

Fältkrabbspindel Xysticus cristatus och Ängstaggfoting
Zora spinimana. Foto: Glenn Halvor Morka/CC4.0.

Notiser
Sydamerikansk långhorning
har giftgadd på antennerna
Foto: A.L.S. Amaral/CC-BY-SA.

I Sydamerikas skogar
lever långhorningen
Onychocerus albitarsis. Redan 1884
beskrev entomologen Herbert H. Smith
hur skalbaggen stack
honom i tummen
med antennen när
han plockade upp
ett exemplar, men
lyckas inte hitta något tecken på en giftkörtel. Nu har tre forskare
från USA och Peru granskat långhorningens antenner närmare och
upptäckt att de strukturellt är mycket lika giftgadden på en skorpion.
Antennens yttersta led är vidgad vid basen, och smalnar av i en krok
med en mycket vass spets, och till formen är den mycket lik yttersta
svansleden på en skorpion. Författarna har inte lyckats identifiera eller
karakterisera giftet, mest på grund av att skalbaggen är rätt sällsynt
och de har bara kunnat undersöka ett enda exemplar. Värdväxten
för arten är ännu okänd, men det är möjligt att det rör sig om träd i
törelfamiljen (Euphorbiaceae), och att giftet tas upp från växten och
transporteras till antennspetsarna. Andra arter i släktet Onychocerus
saknar giftgadd, men har i likhet med O. albitarsis antenner som
slutar i en vass spets.
Rasmus Hovmöller

Ny spindelnyckel på norska

Foto: Olof Persson.

Artsdatabanken i vårt grannland Norge har gjort en fin hemsida om
norsk spindelfauna, med en digital bestämningsnyckel till spindelfamiljer! Sidan har grundläggande information om spindlar och nyckeln
fungerar utmärkt även för svenska förhållanden, även om ett par av
våra spindelfamiljer saknas i Norge (de få det handlar om gör troligen
minimal skillnad för en svensk användare). Komplettera gärna med den
information som finns på svenska Artdatabankens hemsidor (Artportalen, Dyntaxa och Artfakta) för information om vilka arter som finns
i Sverige och deras utbredning. Se artsdatabanken.no/Pages/281685.
Kajsa Mellbrand

Bärfisprojekt i Östergötland
Entomologiska föreningen i Östergötland genomför under åren
2018–2022 en landskapsomfattande inventering av bärfisartade
insekter (Pentatomoidea). Vi är i dagsläget ca 35 inventerare spridda
över landskapet och det första projektetåret bjöd på fina fynd av totalt
43 av de 53 svenska arterna – men vi siktar högre! Om du bor i Östergötland, är här på semester
eller bara på genomresa så
skulle vi bli jätteglada om
du rapporterar in alla bärfisfynd på Artportalen, såväl
vanliga som ovanliga arter.
All hjälp mottages tacksamt!
Ju fler rapporter, ju tydligare
blir bilden av bärfisarnas
utbredning och förekomst
i landskapet. Tveka inte att
höra av dig om du vill ha mer
information eller vill boka en
atlasruta. Mer info på www.
ostgotaentomologerna.se.
Torbjörn Blixt
Svartvit taggbening Tritomegas bicolor. Foto: Monika Sunhede.

Två sällsyntheter på samma bild

Yrfän 3 · 2019

Den är bilden föreställer den mycket sällsynta barkbaggen Colydium
filiforme (rödlistad som starkt hotad – EN) som blir uppäten av den
stora och sällsynta barkklokryparen Dendrochernes cyrneus (nära
hotad – NT). Bilden är tagen i Strömsrum, Ålem i Mönsterås kommun
norr om Kalmar den 27 maj i år. De satt på en grov ek sent på kvällen och kunde ses i pannlampans sken. Här kan man alltså se vem
C. filiforme har som fiende och vad D. cyrneus äter.
Olof Persson

Rättelse: Karin Johnson skrev om bin
I förra numret (Yrfän 2/2019) skrev Karin Johnson, och ingen annan,
artikeln Börja artbestämma solitärbin. Redaktionen ber om ursäkt att
namnet blev fel i artikeln.
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Notiser

Insektslokalen
Årets entomologmöte var förlagt till Ölands folkhögskola i Skogsby. Den
ligger nära till de rika områdena i Mittlandsskogen, där det går att göra
nedslag nästan varsomhelst och göra fina fynd. Mötet var dock inriktat
mot sydöstra Småland och därför gick flera av exkursionerna även dit.

Entomologmötet besökte
Öland & Kalmartrakten

Entomologer i det gröna. På Horsö strax norr om Kalmar fanns en mångfald av miljöer att undersöka. Foto: Magnus Bjelkefelt.

O

mrådet kring sjön Allgunnen
Öland. Sedan fortsatte det med dagexkurär känt för en exceptionellt rik sioner till Småland och ytterligare nattlys
fauna av vedlevande arter och
på lördagsnatten vid Kalkstad i Mittlandsäven många nattfjäriskogen. Nedan följer några fynd
lar som bl a är knutna
TEXT: Redaktionen
och intryck från besökta lokaler.
till asp. Här har gjorts många
unika fynd genom åren och det finns ett
Hönstorp s naturreservat, Öland
flertal arter som i Sverige bara går att
Vid Hönstorp var sumpskogen trolsk och
finna i detta område. Mötet startade på
högstammig, med gott om död ved och
fredag kväll den 14 juni, med föredrag om
träd i den blöta kalkmarken. Markfloran
områdets fauna och historik och fortsatte
var rik, med bl a den sällsynta luden johantill söndagen. Redan första kvällen blev
nesört. Det var en klar och ganska kall
det nattlys i Hönstorps naturreservat på
natt, men flera av områdets specialiteter
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visade upp sig. Samtidigt som kvicksilverlamporna började lysa upp skogen flög
några dvärgpipistreller över våra huvuden.
Under nattens gång kunde vi se nattfjärilar
dyka ner på lakanen och en av områdets
specialiteter, kornellmätare Asthena anseraria, dök upp i tre exemplar, tillsammans
med sin dubbelgångare snövit hasselmätare
Asthena albulata. Kornellmätaren lever på
skogskornell och finns i Sverige bara på
Öland och Gotland. Andra nattfjärilar
som sågs var slånspinnare Cilix glaucata,
slånmalmätare Pasiphila chloerata och
humlerotfjäril Hepialus humuli. Även ett
par rariteter bland mikrofjärilarna visade
sig: trubbsikelvecklare Ancylis obtusana och
sälggallvecklare Cydia servillana. Vid några
ekar sågs flera ekoxar Lucanus cervus, och
vid en lampa gjordes ett fint fynd: grön aspvedbock Saperda perforata som parade sig.

Horsö-Värsnäs, Kalmar

Vi var ett stort gäng som besökte Horsö,
norr om Kalmar, under en eftermiddag.
Ön Horsö (och angränsande halvön Värsnäs) har varierande miljöer med många
öppna hagmarker med gamla ekar, betade
strandängar och i övrigt steniga skärgårdsmiljöer. Värsnäs är ett rikt naturområde
nära Kalmar med många gamla ekar och
den fauna som följer med denna naturtyp. Här finns bl a läderbagge Osmoderma
eremita och mulmknäppare Elater ferrugineus.
När uppemot 40 entomologer börjar
utforska ett område görs förstås ganska
snart fina (och många) fynd. Redan några
meter från parkeringen på norra Horsö
håvades kilfläckslända Aeshna isoceles in.
Och i samma vassbälte sågs tiotalet mindre

Kornellmätare Asthena anseraria
sågs vid nattlys både i Kalkstad och
Hönstorp. Foto: Pål Axel Olsson.

Den mindre kejsartrollsländan Anax parthenope sågs och fångades
in för närstudier på norra Horsö. Foto: Linda Strand.

kejsartrollsländor Anax parthenope, som
även parade sig och la ägg.
Vidare längs de små grusvägarna med
buskage, blommor och vegetation vid sidan,
hittades mörk kardarspindel Brigittea
latens, brämspindel Larinioides patagiatus,
starrbärfis Eurygaster testudinaria, hieroglyfnyckelpiga Coccinella hieroglyphica, rödhalsad kulhalsbock Dinoptera collaris samt
de rödlistade arterna molnfläcksbock Mesosa
nebulosa, kvistkrabbspindel Pistius truncatus
och myrvapenfluga Clitellaria ephippium.
En stillsam promenad under de stora
ekarna längre inåt ön resulterade i bl a
ekoxe, lövdvärgbock Tetrops praeustus,
långhornsbi Eucera longicornis, ekvårtbitare Meconema thalassinum, harkranken
Ctenophora pectinicornis och spindeln
eksnabblöpare Philodromus praedatus.

Fantastiskt nattlys, trots ihållande regn, vid
Kalkstad. Foto: Magnus Bjelkefelt.
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Kalkstad, Öland

Inför lördagsnatten var väderläget osäkert. Det blev Kalkstad som valdes för
nattlys, men regnet gick inte att undgå.
Ett ihärdigt regnande gjorde att nattlyset avbröts redan före midnatt, när det
började bli alltför blött. Trots detta fick
vi uppleva en mängd nattfjärilar i detta
naturreservat som är en lövskog på randen
till Stora Alvaret. Redan tidigt kunde vi se
mindre snabelsvärmare Deilephila porcellus som flög vid blommande kråkvicker.
Senare under kvällen dök även lindsvärmare Mimas tiliae upp. Även här flög kornellmätare, och förekomsten av framför
allt olika lavmätare var riklig och vi såg
större eklavmätare Hypomecis roboraria,
grågul lavmätare Parectropis similaria,
och grönaktig lavmätare Cleorodes liche-

Åsfly Moma alpium visade upp sig
vid Kalkstad. Foto: Pål Axel Olsson.

Stenigt, vackert och mycket artrikt vid Grytsjön. Foto: Pål Axel Olsson.

naria. Även det vackert grön-svarta åsflyet
Moma alpium visade upp sig med många
exemplar.

Gry tsjön

Söndagens exkursion gick i varmt väder till
skogarna kring sjön Allgunnen. Vi började
vid Grytsjön där ljusfällor varit ute under
natten, och i dessa fanns bl a de stora
svärmarna tallsvärmare Sphinx pinastri
och poppelsvärmare Laothoe populi samt
de mer sällsynta fjärilarna trepunktspraktmal Telechrysis tripuncta, jättesvampmal
Scardia boletella och praktstävmal Athrips
amoenellus. Den senare arten är unik för
detta område. Men en raritet som finns i
området, mindre träfjäril Acossus terebra,
fanns inte i fällorna denna morgon, tyvärr.
Vid Grytsjön är marken synnerligen
storblockig och träden växer långsamt.
Trots att området framförallt är skogsmark finns här gott om dagfjärilar i de
varma och blomrika vägkanterna. Vi såg
rikligt med hagtornsfjäril Aporia crataegi,
och även makaonfjäril Papilio machaon,
klöverblåvinge Glaucopsyche alexis och
skogsvisslare Erynnis tages. Stor uppmärksamhet väckte fynden av tre arter
glasvingar: äppleglasvinge Synanthedon
myopaeformis, vickerglasvinge Bembecia
ichneumoniformis och rovstekelsglasvinge
Synanthedon spheciformis. Vidare hittades
två stora, vackra och rödlistade bladbaggar: Chrysolina gypsophilae och C. graminis.
Den första är svart med en röd rand längs
täckvingarnas kant, och den senare glänser
i grönt och blått.
Andra arter som hittades under vår
förmiddag vid Grytsjön var knölspindel

Rovstekelsglasvinge Synanthedon spheciformis håvades in
från vegetationen vid Grytsjön. Foto: Magnus Bjelkefelt.

Araneus angulatus, kungstrollslända Cordulegaster boltonii, mindre igelkottspinnare
Parasemia plantaginis och stocktapetserarbi
Megachile willughbiella.
Det finns många spännande insektsmarker
kring Allgunnen. Ett annat område som
besöktes var ett brandfält strax väster
om Åssjön. Brandfält utgör ett eldorado
för vedlevande insekter då bränder skapar
mycket död ved. Tallar som dött låg huller
om buller men det fanns även många stående döda och halvdöda tallar. I flera av
de liggande tallarna kunde man se kläckhål från raggbock Tragosoma depsarium
och även en raggbockslarv kunde hittas i
en av de liggande tallarna. Det roligaste
fyndet gjordes på en bränd björk. Där
kunde den mycket skygga björkpraktbaggen Dicerca furcata observeras, innan den
”droppade” ned till marken för att aldrig
ses igen …

En praktbagge som vi däremot kunde
studera lite närmre, alltså en som inte ”försvann” i vegetationen, var asppraktbagge
Poecilonota variolosa. Den kunde hittas i
mängd i en av de stora aspar som växer
vid vägen strax söder om caféet i Rugstorp.
Tipset är att parkera vid kaféet, köp en
glass och gå knappt hundra meter söderut.
De karaktäristiska kläckhålen vid basen
av aspen går inte att missa. Och om man
är där i rätt tid, i mitten av juni, då kan
man se asppraktbaggarna sitta eller springa
omkring på stammen.
Det som är fantastiskt och oerhört givande är att runt Allgunnen kan man nästan
göra stopp överallt för att göra roliga fynd.
T ex fångades en tidigt kläckt hårig blombock Etorofus pubescens vid en rosbuske norr
om Ledegöl, sexfläckig blombock Anoplodera sexguttata, lövkvistbock Pogonocherus
hispidulus samt rödbrun blankbock Obrium
brunneum som fanns i mängd i björnbärsblommor och i olvon vid Getebro. 

Den vackra och rödlistade bladbaggen Chrysomelina
gypsophilae vid Grytsjön. Foto: Pål Axel Olsson.

Asppraktbagge Poecilonota variolosa fanns i
mängd i Rugstorp. Foto: Pål Axel Olsson.

Fler lokaler vid Allgunnen

Yrfän 3 · 2019

9

Notiser

Det finns flera mekanismer som styr arters spridning. De viktigaste är
populationstäthet och födotillgång. Även väderförhållande och olika arters förhållande
till varandra är betydelsefulla. Individer som emigrerar hittar i bästa fall bra
utkomstmöjligheter på en ny lokal. Svartfläckig blåvinge Maculinea arion är ett exempel
på en art som den extremtorra sommaren 2018 tvingades att söka sig till nya marker på
grund av att favoritväxten backtimjan torkade bort.

Svartfläckig blåv inge
emigrerade från torkan

S

vartfläckig blåvinge är en av våra
mest specialiserade dagfjärilar. Den
är nästan helt knuten till backtimjan, som både är näringsväxt åt
fjärilarna och värdväxt för larverna
under dess första tid. Dessutom har larven
i slutstadierna ett speciellt symbiotiskt
TEXT & FOTO: Lars-Åke

Svartfläckig blåvinge Maculinea arion är den största blåvingen i Sverige och är starkt knuten till backtimjan.
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samarbete med hedrödmyra Myrmica
sabuleti. För att hela utvecklingen ska ske
så smidigt som möjligt är fjärilens krav på
sin omvärldsmiljö alltså mycket speciella.
Som följd av bl a upphörande hävd med
påföljande igenväxning, är fjärilen fridlyst
och upptagen på den svenska rödlistan som
nära hotad (NT).
Namnet svartfläckig blåvinge har fjärilen fått av sina svarta fläckar på den blå
översidan av vingarna. Det vetenskapliga
släktnamnet Maculinea betyder ungefär
utdragna (ovala) fläckar, vilket hänsyftar
på fläckarnas utseende på framvingarna.
Arion var en grekisk poet och musiker som
levde kring 700-talet före Kristus.
Fjärilens vingspann är 33–42 mm,
och den är därmed den största av våra
blåvingar. Både hanen och honan har
i nästan samtliga fall svarta, utdragna
fläckar på ovansidan av framvingarna.
Hanarnas fläckar brukar dock vara betydligt mindre än honans, som ibland även
har några svarta fläckar på bakvingen.
Honans svarta fläckar varierar i utseende
från ganska små till rejält utdragna och
ibland sammanfallande.

Svartfläckig blåvinge emigrerade från torkan

Svartfläckig blåvinge flyger från senare
halvan av juni till början av augusti på
torra hedartade områden, som alvar och
sandmarker, där det finns gott om backtimjan. Arten är ganska vanlig på Öland
och Gotland, och finns på några få platser
på fastlandet, främst i Skåne.

Studier av fjärilen p å Öland

På Öland hittar man svartfläckig blåvinge främst på alvar med enbuskar som
står ganska utspritt, alltså ett öppet och
torrt alvarområde med relativt få nektar
växter. Men man hittar även arten på
torr, delvis gräsbevuxen sandmark som
närmast saknar buskar och är mer eller
mindre stäppartad. Ovanligt finns den
även på kustnära, fuktiga sandmarker.
Trots att det finns ganska gott om andra
näringsväxter än timjan, så är det den
växten som är favorit och klart dominerar
som näringsväxt i alla biotoperna. I andra
delar av Sverige förekommer fjärilen även
på rullstensåsar eller andra mer finkorniga isälvsbildningar, men även i betade
hagmarker.

Fjärilens beteende

Hanar av svartfläckig blåvinge sitter och
lurpassar och förföljer förbiflygande andra
fjärilar ett kort tag och en liten bit. När
en hane av samma art kommer förbi så
anfalls den direkt och tumult uppstår i
kamp om reviret. De flyger upp tillsammans och kämpar om detta revir. Under
kampen påminner de om en svirrande boll
med ett kort avstånd från varandra. De
virvlar runt i 30-60 sekunder innan bollen
upplöses. Hanarna tas lätt av kraftig blåst
när de kommer någon meter upp i luften.
De landar gärna en kort stund uppe på
ett grässtrå när de väl kommer ner på
lägre nivåer igen, och då sätter de sig ofta
uppochner med hopslagna vingar.
Ibland är reviret ganska litet, kanske
bara femtio meter långt. Hanarna flyger
fram och tillbaka, patrullerar, med ibland
långa utvikningar. De landar då sällan,
men kollar särskilt in röda blommor, som
väddklint och timjan, efter en partner. De
kan flyga ett par minuter i sträck. När
de landar gör de det med halvt utslagna
vingar på ett meterhögt beläget slånblad
eller på ett något lägre strå.
Honor av svartfläckig blåvinge, som
flyger på ett alvarområde med enar och
kortvuxen vegetation, suger under normala
förhållanden nektar enbart från backtim-

Svartfläckig blåvinge Maculinea arion föredrar att söka nektar på backtimjan.

janblommor, trots att det finns gott om
andra blommor. De flyger ganska långsamt
och lågt i slalomrörelser och letar äggläggningsplatser. Ibland kommer de högre upp
och tas då av vinden. Honorna flyger långa
sträckor – ofta mer än 100 meter. De verkar
leta enbart efter backtimjan, och då letar
de mest små solitära bestånd. De känns i
flykten igen på storleken och den ganska
ljusblå färgen med svarta inslag.
Honorna sätter sig generellt ett mycket
kort tag och med långa mellanrum, och då
på backtimjan. Samtidigt suger de nektar
med hopslagna vingar. Det händer att de
under flykten blir anfallna av exempelvis
slåttergräsfjärilar Maniola jurtina, men de
bryr sig knappt utan fortsätter sina sysslor
efter bara någon sekunds interaktion.
Honorna lägger äggen väl dolda i botten
av backtimjanblommorna. Äggläggningen
går snabbt. De förflyttar sig därefter
endast ett par meter och lägger ägg på
ett liknande litet bestånd, men endast ett
ägg, som döljs väl, i var blomma.
Svartfläckig blåvinge är så nära man
kan komma att kallas för oligolektisk, d v s
en art som enbart besöker växter från
en växtfamilj. Normalt besöker fjärilen
närapå enbart timjanblommor Thymus
serpyllum för sitt nektarintag. Endast
undantagsvis besöker den andra arter i
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samma växtfamilj, som exempelvis kungsmynta Origanum vulgare, särskilt under
torrår, och brunört Prunella vulgaris. Men
ibland söker den nektar även från växter
i andra familjer.

Blomtrohet

Jag gjorde ett antal observationer i slutet
av juni på Öland 2018 när backtimjan fortfarande var i blom. Backtimjanblommorna
inom hela hedområdet hade börjat torka
bort, men de fanns fortfarande i blom inom
ett litet parti där det var en aning fuktigare. Just här sökte sig blåvingarna till de
områden timjan växte som tätast, vilket
de normalt inte gör – snarare tvärtom. Ett
exemplar av svartfläckig blåvinge följdes
en lång stund innan den försvann. Den
besökte i följd endast blommor av timjan
ett tiotal gånger efter varandra. Blommorna fanns inom ett område som var ca
25 kvadratmeter stort.
I exempelvis Borgehage, strax söder om
Borgholm, fanns inga fräscha blommor av
timjan i slutet av juni. Här besöktes då ett
antal andra växter, och fjärilarna var lika
trogna dem som de brukar vara timjanblommorna. Åt en hane dög nektar från
blålusern Medicago sativa sativa som fjärilen besökte i rad under en lång tidsperiod.
Andra individer sög nektar från gullusern

Svartfläckig blåvinge emigrerade från torkan

Under den extremt torra sommaren 2018 torkade favoritväxten backtimjan snabbt bort och för ovanlighetens skull sökte
då svartfläckig blåvinge Maculinea arion nektar hos andra växtarter: kungsmynta, backvial och blålusern.

M. s. falacta och väddklint Centaurea scabiosa. Blombesöken hos väddklinten var
alls inte lika många som hos växtarterna
med små blommor.
Någon vecka in i juli hittade jag
svartfläckiga blåvingar på platser där
arten aldrig tidigare iakttagits. Sannolikt
berodde det på att den var tvingad att
söka helt nya, för arten tidigare okända,
platser för att hitta passande blommor med
nektar. Timjan var då i princip helt bort-

Svartfläckig
blåvinge besöker
helst backtimjan
2013: 80%
2014: 100%
2015: 94%
2016: 92%
2017: 92%
2018: 5%
2018 besöktes backtimjan endast under
en kort period tills den torkade bort. Därefter besöktes mest växter i samma växtfamilj som backtimjan, dvs kransblommiga växter, där kungsmynta i stället blev
stor favorit. Men även korgblommor och
ärtväxter besöktes på vissa lokaler.
Totalt 2013–2017 besökte fjärilen fler
växtfamiljer än under 2018, men färre
arter utnyttjades, vilket tyder på att
timjan är den i särklass mest betydelsefulla näringsväxten – under normala
förhållanden.

torkad. Vid en helt ny lokal vid Tävelsrum
fanns det gott om flygande svartfläckiga
blåvingar, åtminstone fler än tio individer inom hundra kvadratmeter. Här hade
jag aldrig tidigare sett dem. Fjärilarna
hade inte särskilt många nektarblommor
att välja på, men kungsmynta blommade
fint så den var en klar favorit. Lika väl
besökt var inte väddklint, den besöktes
bara några få gånger. Svartfläckig blåvinge
hittades senare på ytterligare några nya
och inte optimala lokaler.

Blombesök hos timjan

Blombesöken hos backtimjan 2018 avviker
onormalt mycket jämfört med de tidigare
undersökta åren, 2013–2017. Den svartfläckiga blåvingen besökte under 2018
endast timjan i 5 % av fallen. Tidigare år
har besöksfrekvensen varit så pass högt
som 80–100% . Den låga besöksprocenten
2018 beror helt och hållet på att backtimjan
torkade bort i slutet av juni. Fjärilen var
helt enkelt tvingad att söka sig till nya
näringsväxter, och därmed ibland även till
nya levnadsomständigheter, för att över
huvud taget överleva. I vissa fall hittades
nya nektarväxter inom samma habitat,
men många gånger tvingades den emigrera
till nya, obekanta områden.

Torrsommaren 2018 p å Öland

Vegetationen på södra halvan av Öland
är överallt påverkad av kalkunderlaget,
både på hårda kristallinska kalkplattor där
det mestadels endast är ett tunt jordlager,
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såväl som på kalkunderlag där det idag
är brukbar mark. Torrår, som 2018, vilket
var extremt torrt, påverkades naturligtvis
vegetationen negativt eftersom torkfaktorn
är hög där jordlagret är tunt. Med tanke
på den ytterst ringa nederbörden var det
ett extremt svårt år för vegetationen att
bevaras intakt.
På flera ställen, som exempelvis Heden
vid Strandskogen och på Stora Alvaret,
blommade backtimjan fram till och med
slutet av juni och där flög då svartfläckig
blåvinge ganska allmänt. Efter det torkade
backtimjan bort från dessa, och många
andra platser. Svartfläckig blåvinge försvann alltså från många av dessa torra
lokaler. Kan det vara torkan som tvingat
bort fjärilen från dessa lokaler? Är torkan,
och värmen, incitament för fjärilen att söka
sig till nya områden när näringsväxten
torkat bort? Ja – det är inte omöjligt!
Om fjärilen kunde veta att hedrödmyran, som ”adopterar” fjärilslarven när den
är 10–20 dagar gammal, fanns på de nya
platserna får vi aldrig veta. Att myran
fanns i varje fall på en av de nya platserna
stod dock klart, men det var svårare att
konstatera på de andra lokalerna.

Upp följning

Det ska bli spännande att följa upp den
svartfläckiga blåvingens förekomst och
utbredning 2019. Kommer den exempelvis att finnas kvar på de gamla lokalerna
som den tvingades överge? Och har den
etablerat sig på de nya?

Svartfläckig blåvinge emigrerade från torkan

Under 2018 gav sig tusentals svenskar ut i naturen för att fotografera nyckelpigor. Totalt
togs 5000 bilder på ett 30-tal olika arter. Syftet med insamlingen var att studera hur
biologisk mångfald kan övervakas med hjälp av modern AI-teknik. Bildmaterialet kan
också ge viktig kunskap om svenska nyckelpigearters utbredning och förekomst.

Nyckelp igeförsök med AI
& medborgarforskare

I

början på maj 2019 publicerade
FN:s vetenskapspanel för biologisk
mångfald, IPBES, en rapport om
att jordens biologiska mångfald är
hårt ansatt och försämras snabbare
än någonsin förut. Rapporten visade att
uppemot en miljon växt- och djurarter
TEXT & FOTO: Martin

Bergman

kan hotas av utrotning om nuvarande
trender fortsätter. Det främsta hotet mot
mångfalden är en förändrad markanvändning, tätt följt av ett direkt utnyttjande
av arter genom jakt, fiske, skörd och
avverkning. Även invasiva arter – arter
som sprids till områden där de inte funnits
förut, och som medför negativa effekter
för inhemsk fauna och flora – anges som
ett av de största hoten. Om vi ska kunna
vända den negativa utvecklingen måste
vi på ett effektivt sätt kunna övervaka
den biologiska mångfalden. För att förstå
vilka faktorer som påverkar mångfalden
behöver vi kunskap om vilka arter som
finns ute i naturen, hur dessa arter är
utbredda, samt hur detta förändras över
tid. Dessa kunskaper är även viktiga för
att vi i tid ska kunna sätta in åtgärder,
när mångfalden förändras negativt.
Att skaffa sig denna kunskap är dessvärre ett tidsödande och kostsamt arbete.
Ofta krävs systematiska inventeringar
och expertkunskap om den lokala faunan
och floran. Men tänk om vi kunde ta
hjälp av AI, artificiell intelligens, för
att identifiera arter i naturen? Då skulle
många fler kunna bidra till en hållbar
utveckling helt enkelt genom att ta en
bild med mobilen. I Nyckelpigeförsöket
tog forskare vid Naturhistoriska riks-

Ungefär 15 000 intresserade elever, lärare och privatpersoner anmälde sitt intresse för Nyckelpigeförsöket,
och totalt togs ca 5000 bilder på nyckelpigor. Foto: Erik Cronberg/Vetenskap & Allmänhet.

museet och IT-företaget Savantic hjälp
av skolelever och privatpersoner för att
samla in bilder på svenska nyckelpigor.
Bilderna skulle användas för att bättre
förstå hur man utvecklar en sådan AI teknik.

Forskare & frivilliga hjälp s åt

Under senare år har frivilligas insatser
kommit att spela en allt större roll i kun-
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skapsbygget om vår natur. Att privatpersoner rapporterar in sina observationer är till
stor hjälp när forskare vill studera arters
utbredning och förekomst. Fenomenet att
forskare och frivilliga hjälps åt med forskning, även kallat medborgarforskning, är i
sig ingen ny företeelse. Redan på 1700-talet
anordnade Carl von Linné ett nätverk för
att skapa en fenologisk observationsserie
över lövsprickningen. Det som idag har

Nyckelpigeförsök med AI & medborgarforskare

gjort den här typen av forskning till ett
globalt fenomen, och ett viktigt verktyg
för ekologiska studier, är digitalisering och
internet.
Tack vare internet har man kunnat
utveckla plattformar för digital inrapportering av observationer. Ett exempel är
svenska Artportalen, som med sina över
50 miljoner inrapporterade observationer
utgör en mötesplats för naturintresserade privatpersoner, naturvårdsbiologer
och forskare. Andra svenska initiativ är
Insect Biome Atlas, där man kan hjälpa
forskare vid Naturhistoriska riksmuseet
att kartlägga den svenska insektsfaunan
genom att ta hand om en malaisefälla, och
Svensk dagfjärilsövervakning, där man
kan bistå genom att räkna fjärilar. Det
finns flera internationella portaler för medborgarforskning där intresserade kan hitta
forskningsprojekt att bidra till på olika
vis. Här är Zooniverse och Scistarter de
största portalerna. Under 2020 kommer en
svensk portal för medborgarforskning att
lanseras: medborgarforskning.se. Porta
len kommer att erbjuda verktyg, tips och
idéer för alla som vill lära sig mer om
medborgarforskning. Det ska även bli
möjligt att söka bland svenska projekt
att delta i, utifrån exempelvis ämne och
geografisk plats.
Allt eftersom den tekniska utvecklingen
underlättar vår kommunikation och lagring
av information har medborgarforskning
lyfts upp som ett av de viktigaste verktygen för att i framtiden kunna övervaka
biologisk mångfald. Vissa initiativ har en
bredare ansats och samlar in information

om alla växter och djur (t ex iNaturalist),
medan andra inriktar sig på enskilda grupper eller arter (t ex Monarch Watch).

Nyckelp igor – många p rickar små

I Sverige har vi 69 arter av nyckelpiga,
fördelade på fem underfamiljer: smalpigor,
småpigor, sköldnyckelpigor, äkta nyckelpigor och växtätarpigor. De flesta svenska
nyckelpigorna är 2–10 mm långa, har
en välvd kropp och är färggranna. Ofta
har de en orange eller röd grundfärg och
svarta fläckar, som sjuprickig nyckelpiga
Coccinella septempunctata eller femprickig
nyckelpiga C. quinquepunctata, men långt
ifrån alla arter ser ut som ”typiska” nyckelpigor. Det finns exempelvis arter som är
så små som 1 mm, och som är enfärgat
mörka. Dessa arter återfinns främst i
underfamiljen småpigor.
Forskare vid Naturhistoriska riksmuseet
och företaget Savantic ville lära en dator
att identifiera olika arter av nyckelpiga med
hjälp av fotografier. Genom att träna datorn
med bilder på redan identifierade arter, där
de instruerade datorn ”så här ser arten ut”,
skulle datorn lära sig att känna igen de
olika arterna. En utmaning i träningen var
att varje bild är unik. Även fotografier av
samma nyckelpiga blir olika med avseende
på vinkel, ljusförhållande, kameratyp och
inställningar. Träningen behövde därför
förbereda datorn på den variation av bilder
som kan tänkas dyka upp. Ju fler bilder
de kunde träna datorn med, desto säkrare
skulle artbestämningen bli.
En annan utmaning var den stora
variationen i färgteckning hos flera av

De flesta bilder som togs i Nyckelpigeförsöket togs
med enkla metoder, oftast med mobilkameror.
Foto: Erik Cronberg/Vetenskap & Allmänhet.

arterna. En av de mest variabla arterna
är tvåprickig nyckelpiga Adalia bipunctata.
Även om de flesta färgvarianterna i Sverige
faller inom tre vanliga huvudtyper, finns
flera hundra varianter beskrivna.
Forskarna kom fram till att de skulle
behöva tusentals fotografier på nyckel
pigor. För att få in så många bilder som
möjligt tog de kontakt med Vetenskap
& Allmänhet, som varje år samordnar
Forskarfredags massexperiment. I massexperimentet bjuds skolklasser, föreningar
och privatpersoner in att delta i ett forskningsprojekt tillsammans med en forskare.
Det var många som var intresserade
av att leta efter nyckelpigor. Under våren

De tre vanligaste fotograferade och identifierade arterna i Nyckelpigeförsökets analyserade 4167 bilder: sjuprickig nyckelpiga Coccinella septempunctata
(3113 bilder), tjugotvåprickig nyckelpiga Psyllobora vigintiduopunctata (307 bilder) och tvåprickig nyckelpiga Adalia bipunctata (212 bilder).
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anmälde sig 15 000 skolelever och några
hundra privatpersoner till experimentet.
De första bilderna togs redan på vårkanten, ett stort antal inkom veckorna efter
midsommar, och det största antalet kom
strax efter att höstterminen hade börjat.
Totalt skickades över 5 000 bilder till projektet. När de sista nyckelpigorna hade
krupit in i sina vintergömmor tog ett stort
arbete vid för forskarna, närmare bestämt
att identifiera vilka arter som finns på
bilderna. För att kunna använda bilderna
till att träna datorn måste forskarna ha
facit på hand. I många fall var identifieringen relativt enkel, men i andra är
det ett tidsödande detektivarbete, som
fortfarande pågår. Vi kan dock presentera preliminära resultat av fördelningen
av olika arter i bildmaterialet, efter att
nyckelpigorna på 85 procent av bilderna
har fått ett artnamn.
På bilderna finns sammanlagt 30 olika
arter av nyckelpigor. I rutan nedan finns
de 14 arter som var vanligast på bilderna
(besök forskarfredag.se för fullständig
lista). Den absolut vanligaste arten är
sjuprickig nyckelpiga som utgör 75 procent av alla bilder. Den näst vanligaste
arten är tjugotvåprickig nyckelpiga Psyllobora vigintiduopunctata som finns på
7 procent av alla bilder, och den tredje
vanligaste arten är tvåprickig nyckelpiga
som utgör 5 procent av alla bilder. För
många av de 30 arterna finns det bara
ett fåtal bilder. De 10 vanligaste arterna
utgör 97 procent av bilderna, de övriga 20
arterna utgör tillsammans 3 procent av
alla bilder. På Nyckelpigeförsökets webb-

14 vanligaste arterna
fotograferade i Nyckelpigeförsöket,
efter att 4167 bilder (85 %) av alla bilder
identifierats

Art

Sjuprickig nyckelpiga
Tjugotvåprickig nyckelpiga
Tvåprickig nyckepliga
Harlekinpiga
Schackbrädspiga

antal bilder

3113
307
212
141
64

Tvåfläckig sköldluspiga
Fjortonfläckig nyckelpiga
Sextonfläckig sköldpiga
Sextonprickig nyckelpiga
Artonfläckig nyckelpiga

50
49
34
33
31

Sjuprickig plattpiga
Ögonfläckig nyckelpiga
Fjortonfläckig torrbackspiga
Elvaprickig kustpiga

27
19
15
14

En av de vanligaste arterna i Nyckelpigeprojektet var harlekinpiga Harmonia axyridis.
Det är art som kommit till Sverige med människan och den är på spridning. Att
övervaka denna art är viktigt då den kan konkurrera ut inhemska nyckelpigor.

plats, forskarfredag.se, finns en interaktiv
Sverigekarta där man kan se lokal för
varje observation, uppdelat på art.

Harlekinp iga p å frammarsch

Resultaten är ännu preliminära, men
vi ser redan nu att en av de vanligaste
arterna är harlekinpiga Harmonia axyridis. Harlekinpiga har sin ursprungliga
utbredning i östra Asien och har under
de senaste decennierna spridits till andra
delar av världen. Spridningen har till stor
del skett med människans hjälp, eftersom
harlekinpiga är en effektiv predator på
skadeinsekter. Tyvärr förutsåg man inte
artens extremt goda förmåga att anpassa
sig till nya miljöer och få fäste i naturen.
Arten är nu etablerad i stora delar av
Europa, Nordamerika, delar av Sydamerika och Sydafrika. Det kommer ständigt
rapporter om artens etablering i nya områden, det senaste året från Mellanöstern,
Kaukasus och Iran.
Den första svenska observationen av
harlekinpiga gjordes i Skåne i maj 2007.
Arten har sedan dess inte haft någon
explosionsartad spridning men har blivit
talrikare för varje år. Det är ännu inte
klarlagt vilka effekter harlekinpigans intåg
har på den svenska faunan, men som vid
alla främmande arter finns all anledning
att vara vaksam. I en studie från 2012
kunde man i Belgien och Storbritannien
se en minskning av andra nyckelpigearter
i områden där harlekinpigan etablerat sig.
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Det finns en uppenbar risk att den kan ha
negativa effekter på andra svenska arter
genom konkurrens eller predation.
Många studier av harlekinpigans etab
lering och effekter på inhemsk fauna
använder sig av medborgarforskning.
Under hösten 2018 publicerades data med
närmare 50 000 observationer av harlekinpiga i Storbritannien och Irland, med
observationer från artens etablering 2003
fram till 2016. Detta ger viktig kunskap om
hur en art etableras i en ny miljö.

Datorn klarade två p igor

Hur gick det då med Nyckelpigeförsökets
ambitioner att utveckla ett verktyg för
automatisk identifiering av nyckelpigor?
Jo, för de två vanligaste arterna (sju
prickig och tvåprickig nyckelpiga) finns
tillräckligt med bilder för att träna datorn
att känna igen dem i nya bilder. Men
för många av de mer ovanliga arterna är
antalet bilder för litet för en träffsäker
automatisk bestämning. Dock är bilderna
på de mer ovanliga arterna av högt värde
för träning av ett AI-verktyg, just för att
de är sällsynta och bidrar mycket till att
öka träffsäkerheten. Forskarna fortsätter
dock att analysera och dra lärdomar från
materialet. Och en sak är säker: För att
utveckla AI-verktyg som kan användas för
att övervaka biologisk mångfald behövs
ett stort antal bilder, vilket kräver en stor
arbetsinsats, och här är medborgarforskning en fruktbar väg att gå. 

Nyckelpigeförsök med AI & medborgarforskare

Att nyckelpigor är populära djur är lätt att förstå. De flesta arter är bjärt
färgade i lysande rött eller gult med svarta prickar och visar sig ofta tidigt
på våren som en signal om att vintern äntligen är slut. Alldeles särskilt
populär genom människans historia är sjuprickig nyckelpiga Coccinella
sep temp unctata, även kallad Jungfru Marie nyckelpiga.

My ter & vetande
om nyckelp igan
M

ånga människor tycker illa
om skalbaggar, spindlar och
andra småkryp. Detta kan
förstås ha flera anledningar:
att småkrypen kan vara ludna
eller klibbiga, ha otrevliga utskott, eller
kan nypas eller stickas. Ofta är dessa rädsTEXT: Peter

Wärmling
Bjelkefelt

FOTO: Magnus

Få insekter är så omtyckta som den sjuprickiga nyckelpigan Coccinella septempunctata.
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lor, äckelkänslor eller t o m fobier kulturellt
betingade. Nyckelpigan är (kanske tillsammans med humlan) en av få insekter som
ofta – trots insektsfobier – omfamnas av
människan. Undantaget skulle vara när
nyckelpigor ibland uppträder i svärmar.
Att nyckelpigor är särskilt populära hos
trädgårdsodlare och bönder beror förstås
på att både de vuxna nyckelpigorna och
deras larver är stora konsumenter av bladlöss, som ju förstör både prydnadsväxter
och grödor.
Barn älskar nyckelpigor. Det är lätt
att få en nyckelpiga att krypa upp på
fingret, och den runda formen gör att den
ser gullig, och helt ofarlig, ut. Leksaker,
småprylar och kläder med den lilla skalbaggen på, finns nästan i överflöd.
Många företag har tagit fasta på nyckelpigans positiva associationer. Nyckelpigans skarpa s k aposomatiska färger
(varningsfärger som signalerar giftighet)
fungerar ungefär som en stoppskylt i trafiken – färgkombinationen ger en tydlig
signal som kräver uppmärksamhet.
Allt detta tillsammans med den
historiska kulten kring Jungfru Marie

Myter & vetande om nyckelpigan

nyckelpiga gör vår mest kända skalbagge
intressant ur ett kulturellt perspektiv. I
den här artikeln ska vi titta närmare på
den sjuprickiga nyckelpigans Coccinella
septempunctata roll som kulturbärare.

Nyckelp igenamn & my ter

Troligtvis har det under hednatiden förekommit en omfattande kult kring sjuprickig
nyckelpiga i Norden och i Tyskland. Visserligen har man inte funnit avbildningar
av nyckelpigor i hällristningar, ristningar
på benbitar eller motsvarande, men folkliga
namn som kan kopplas till asagudarna
tyder på att nyckelpigekulten är från förkristen tid. Namn som frejhöna, freyuhöna,
freyafugl och gullfrigga syftar på asatrons
gudinnor Freja, Frejs syster, och Frigga,
Odens maka. Både Freja och Frigga står
för fruktbarhet, de är således Valhalls
kärleks- och fruktbarhetsgudinnor.
Andra, troligen förkristna, namn är
gullbagge, gullhöna, gullpiga och gullpytta liksom ”nyckelpiga”, medan medeltida namn är Jesu vallflicka, Jungfru
Marie nyckelpiga, Jungfru Marie/Mariae
nyckelpiga och Marie nyckelpiga. Gullhöna
var det vanligaste namnet i början av 1900talet, utom i vissa delar av Norrland där
gullfrigga och gullmaria dominerade. I
Skåne har namnen åkerhöna, agerhöna
och hagelhöna använts, men det är svårt
att bedöma dessa namns ålder.
Att sjuprickig nyckelpiga kopplats
samman med fruktbarhet och nycklar kan
förklaras med att när den långa hårda
vintern äntligen var över och det var dags
för vårens ankomst, så var nyckelpigan
ett av de första djuren att visa sig. Det

Nyckelpigans biologi
Nyckelpigor är en familj inom ordningen skalbaggar (Coleoptera). I Sverige har man hittills påträffats 69 arter av familjen nyckelpigor (Coccinellidae). De flesta nyckelpigor är runda till formen,
äter bladlöss, är bjärt färgade och relativt små.
De minsta är omkring 1 mm långa och de största
ca 15 mm. Nyckelpigor genomgår fullständig förvandling: ägg, larv, puppa och slutligen skalbagge. Den fullbildade skalbaggen övervintrar. Den
sjuprickiga nyckelpigan Coccinella septempunctata
vaknar ofta tidigt på våren och sitter då i kluster tillsammans på något varmt ställe. Sjuprickig
nyckelpiga har endaste ett fåtal naturliga fiender
eftersom den är giftig.
Med namnet ”nyckelpiga” menar entomologen
alla arter som tillhör familjen nyckelpigor. Vardagligt används ordet endast för de arter som har en
skarp färgteckning, d v s svarta prickar på röd eller
gul bakgrund och röda eller gula prickar på svart
bakgrund. Dessa utgör ungefär hälften av arterna
i familjen nyckelpigor. Genom historien är det
främst sjuprickig och tvåprickig nyckelpiga Adalia
bipunctata som tilldelats mytologiska egenskaper.

heter att ”nyckelpigan öppnar sommaren”
redan på vårfrudagen. Dess lysande röda
dräkt talade om att snart kommer bättre
tider, snart slår ängens alla blommor ut
och det är dags att fylla lador och förråd
med färskt hö, smör och honung. Och då
var nyckelpigan som en nyckel till livets
återstart.
Kulten kring den sjuprickiga nyckelpigan har säkert också att göra med talet
sju, som var magiskt redan i det gamla
Babylon och det är lätt att finna exempel
på detta: den sjuarmade ljusstaken, sju-

När vårsolen börjar värma kryper nyckelpigorna fram, ofta i stora ansamlingar. När nyckelpigorna
visar sig – kanske på den symboliska dagen vårfrudagen – stundar bättre tider.
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stjärnorna, himmelstrappans sju steg, de
sju dödssynderna och i modernare myter
sju års olycka, de sju samurajerna, de sju
dvärgarna ... Denna magiska syn på talet
sju från förkristen tid övertogs uppenbarligen av kristendomen och när det gäller
dyrkan av Jungfru Maria finns många
exempel: Marias sju dygder, Marias sju
smärtor, Marias sju fröjder, de sju privilegierna m fl.
När Sverige kristnades på 1000-talet var
det uteslutet att tillåta dyrkan av andra
gudar än den enda påbjudna. Men det
gick trögt med att förändra människornas
hedniska vanor och sätt att tänka. Folk
struntade helt enkelt i förbuden. Kyrkan
tvingades att kapitulera och införlivade
istället många av de hedniska bruken
och sederna i kristendomen. Frejahönan
kom istället att benämnas Jungfru Marie
nyckelpiga. Det var troligen lätt att genomföra och att motivera detta namnbyte,
från hedniska namn tillhörande Freja och
Frigga, till att vara en del av kulten kring
Vår fru, Jungfru Maria. Maria hade ofta
i medeltida porträttmålningar avbildats
iklädd en röd mantel med stjärnor och det
var ju hon som hade nycklarna till himlen!
Nåväl, vissa ”justeringar” behövde göras!
Åtminstone hade hon möjlighet att ”låsa
upp” dörren till himmelriket genom att
leva efter sina sju dygder. Då kunde hon

Myter & vetande om nyckelpigan

Nyckelpiga på
olika språk
Engelska:
Ladybird (Vår Frus fågel)
Ladybug (Vår Frus skalbagge)
Lady Clock (tidigare använt uttryck
där barnen räknade prickarna
för att se vad klockan var)
Tyska:
Frauenkäferchen (Vår
Frus lilla skalbagge)
Marienkäfer (Marias skalbagge)
Barbutte (ev. åsyftas den
keltiska gudinnan Borbet)
Sonnenkäfer (solbagge)
Siebenpunkt (sjuprickig)
En populär ramsa om nyckelpigan är: ”Flyg, flyg Maria nyckelpiga – så blir det vackert väder!” Foto: Elina Elena.

sända upp sin lilla piga till himlen med
nycklarna – som en länk mellan jordelivet
och himmelriket.

Nyckelp igeramsor

Många ramsor finns upptecknade om
nyckelpigor. Det rör sig då nästan alltid
om Jungfru Marie nyckelpiga och dess
förmåga att t ex förutspå väder eller vem
som ska bli den käresta som säger ”ja” vid
kommande frieri. På Island heter nyckelpigor Mariubjölluaettin och eftersom där
endast finns en art av varningsfärgade
nyckelpigor, elvaprickig kustpiga Coccinella
undecimpunctata, så är det den som avses
i isländska nyckelpigeramsor. På Grönland
finns ramsor om tvärbandad nyckelpiga C.
transversoguttata, som där kallas falder
man.
Mest välkänt bland barnen är att ta
en nyckelpiga i handen och att låta den
krypa upp på pekfingerspetsen samtidigt
som man säger en ramsa, t ex: ”Flyg Marie
nyckelpiga, så blir det fint vär, fult vär,
fint vär, fult vär …” (från Sydsverige). Från
sydöstra Blekinge finns antecknat ”Jomfru
Maria nöcklaspia fly, fly”.
I Värendbygden i Småland ljöd ramsan:
”Marie nyckelpiga, flyg, flyg, flyg! I morgon
blir det vackert väder.” I en senare uppteckning från Småland heter det: ”Gullpytta,
gullpytta, flyg. I morgon blir det vackert
väder!” I Agnetorps socken i Västergötland
mässade man i en långsam rytmisk ton:
”Gullhöna, gullhöna, Flyg upp till Gud!
Bed, att det blir vackert väder i morgon.”
I Stockholmstrakten, där artikelförfattaren tillbringade sin barndom på 1950-talet,

sades helt enkelt: ”Flyg flyg imorgon blir
det vackert väder.” Och flög den inte så
skulle det inte bli vackert väder.
August Strindberg intresserade sig en
hel del för nyckelpigor och nedtecknade
många nyckelpigeramsor och kartlade
många nyckelpigenamn från olika platser
i Sverige. Strindberg kallade nyckelpigeramsorna för ”nyckelpigeläsningar” och
hans originalmanuskript finns bevarade på
Kungliga Biblioteket i Stockholm. Vilken
ålder dessa ramsor har är svårt att veta,
men det är mycket möjligt att många
härrör från hednatiden. De flesta har tydligt magiska inslag; ramsorna tillskriver
ibland nyckelpigan förmågan att kunna
förutspå, eventuellt påverka, vem fästmannen eller kärestan ska bli. Man talar om
orakelramsor när nyckelpigan anses avslöja
hemligheter som endast gudarna känner
till. Många nyckelpigeläsningar vädjar till
nyckelpigans förmåga att snabbt ta till
vingarna.
Från Stockholm antecknade Strindberg
följande två ramsor: ”Maria Nyckelpiga!
Flyg öster, flyg väster, Flyg norr, flyg
söder. Flyg hem till dina bröder så får
du nya kläder.” och ”Maria Nyckelpiga!
Flyg öster, flyg väster, flyg norr, flyg söder.
Flyg hem till dina ungar och giv dem mat
och kläder.”
Från Uppland antecknar Strindberg
följande hoppfulla ramsa: ”Jungfru Marie
Flyg öster, flyg väster, Flyg söder, flyg norr.
Flyg bort där min käresta bor.”
Ett exempel på en nyckelpigeramsa från
Örträsk i Lappland, där nyckelpigan, som
i föregående vers är ett orakeldjur, lyder:
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Franska:
Bête à Bon Dieu (Den gode
gudens kreatur)
Barbelotte (möjligen associerat med
den romerska härskaren Barbarossa)
Poulo de Saint Jean (Sankt Johns höna)
Italienska:
Pola eller Pula (höna)
Signora (dam)
Spanska: Mariquita (Lilla Maria)
Estniska: Käolehm (gökens ko)
Norska: Mariahöne (Marias höna)
Danska: Mariehöne (Marias höna)
Finska: Leppäpirkko (Heliga Birgittas brud? – ursprunget ej klarlagt)
Romani: Maristsa (lilla Jungfru Marie)
(Exell, A.W. 1987; Backman, L. 1947;
Majerus, M. 1994)

”Gulltypp, gulltypp Flyg öst, flyg väst
Flyg norr, flyg sör. Flyg dit min fästman
är.”
En annan typ av nyckelpigeramsor är
där det gäller att varna: ”Maria nyckelpiga
flyg hem till ditt land dina barn är i fara,
hela huset står i brand.” Just att huset
står i brand är typiskt för Skandinavien;
kanske kommer detta sig av den röda
täckvingefärgen som associerats med eld.

Nyckelp igan p op ulär jorden runt

Över hela jorden finns speciella kulter
kring nyckelpigan. Dr Arthur Wallis Exell
har gjort en livslång studie över nyckelpigeramsor och nyckelpigors vardagliga
och dialektala namn i många länder. I
boken History of the Ladybirds tar han upp
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över 300 namn på nyckelpigor på 55 olika
språk. Över en fjärdedel av alla namnen
refererar till Jungfru Maria. På engelska
heter hon oftast Our Lady och på tyska
Marie. Ungefär 50 namn betyder Gud
och då avses oftast kristendomens gud, i
alla fall i Norden, England, Tyskland och
i katolska länder. I Indien avses Guden
Indra; det vanligaste nyckelpigenamnet på
sanskrit och hindi är ”Indra Gopa” som
betyder ”Herden som vaktar Indras kor”.
Louise Backman har också skrivit
om nyckelpigorna i boken Jungfru Marie
nyckelpiga från 1947, men då ur ett annat
perspektiv än tidigare. Backmans tolkning är att nyckelpigan är Jungfru Marie.
Nyckelpigan är alltså inte tjänare (piga)
hos Jungfru Maria utan madonnan själv.
Hos Cherokee-stammen i Nordamerika
hade man två namn för nyckelpigor. Det
ena, A Weh Sa, betyder ”varelse som lever
nära vatten”. Det är samma namn som
jaguaren har och eftersom detta djur är
köttätare och orange/gulröd-färgat med
svarta fläckar, så har nyckelpigan fått
låna jaguarens namn. Det andra namnet
är A Giga U E som (fritt översatt) betyder
”mycket älskvärd kvinna”. En kvinna som
blev kallad så erhöll den högsta titel en
kvinna kunde erhålla i stammens styrande
råd.
Nästan alltid står nyckelpigan för lycka
eller godhet, men i Verona, Italien, kallas
nyckelpigan ibland Djävulens höna. Då är
det dock inte ”Mariapigan” som avses utan
en svart art, troligen någon art av släktet
Chilocorus eller Exochomus. Eller så avses
svarta former av tvåprickig nyckelpiga.

Sjuprickig nyckelpiga Coccinella septempunctata under parning. Kanske har de ett promiskuöst leverne, och
kanske är det detta som lett till myter och kopplingar till fruktbarhetsgudinnor. Foto: Moa Pettersson.

På walesiska heter nyckelpiga Buwch
Goch Gota vilket bör översättas någonting
i stil med ”kortväxt röd ko”. På gaeliska
har nyckelpigan namnet Daolag Dhearg
Bhreac, men det betyder något så prosaiskt
som ”liten röd skalbagge med prickar”.
Jungfru Marie-namnet förekommer aldrig
i de keltiska språken.
I en ramsa från Norfolk, Storbritannien, skulle nyckelpigan (som här kallas
bishie-barnabee) avslöja om bröllopet
skulle dröja eller komma snabbt. Flög
nyckelpigan snabbt iväg eller tvärtom var
saken avgjord. Den riktningen flygturen
tog avslöjade åt vilket håll fästmannen eller
kärestan bodde: ”Bishie, Bishie, Barnabee.
Tell me when my wedding be. If it be

tomorrow day. Take your wings and fly
away! Fly to east, fly to west. Fly to him
that I love best.”
Intressant är att i många engelska
nyckelpigeramsor preciseras önskemål om
att få mat, och det handlar då ofta om
honung, bröd eller ost, dvs mat som fanns
på medeltiden. Aldrig t ex socker, kaffe
eller andra nutida njutningsmedel.
Från Nuckö, Estland, kommer denna
ramsa (flygvingarna kan vara blåskimrande i viss belysning): ”Maria Nyckelpiga,
visa din blåa kjol. Annars dröper jag dig.”
Mer optimistiska tankar speglas i denna
ramsa från Basse-Bretagne i Frankrike:
”Guds ko, jag beder dig, Hjälp mig över
stängslet. För mig till paradiset. Jag ber
dig därom, dag och natt.”

I kultur & konst

Även tvåprickig nyckelpiga Adalia bipunctata (i många fall också benämnd som
Marianyckelpiga) har en hel del myter kopplade till sig, t ex i Italien där den mörka
formen av arten ibland kallas för Djävulens höna. Foto t h: Pavel Kirillov/CC-2.0.
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Nyckelpigor är flitigt använda som figurer
främst i barnlitteratur, men sällan som symbolfigurer i romaner eller seriös bildkonst.
De kanske är för tydliga i sin symbolik
eftersom de är så förknippade med Jungfru Maria. Men även om nyckelpigor sällan
innehar karaktärsroller förekommer dock
nyckelpigor ofta på ett hörn här och var i
både filmer, målningar och romaner. Som
t ex i Shakespears Romeo och Julia där
Julia blir beskylld för att vara en ”ladybird”.
Här i den ovanliga betydelsen av lössläppthet. Många fler exempel finns, det är bara
att ge sig in i kulturen och konsten, och
däri hitta Marias lilla piga som kommer
med våren och kanske till och med kan
öppna porten till himmelriket.

Myter & vetande om nyckelpigan

Tycker du att musik är bättre än mat och sex? Det gör myggor åtminstone om musiken är den rätta! Hårdrock, country eller klassiskt –
småkrypens musiksmak verkar vara lika varierad som vår egen, och kan
även påverka deras beteenden.

Myggor diggar
inte dubstep

Studier av gulafebernmyggans Aedes aegypti musiksmak visar att musikstilen dubstep kraftigt ogillas. Kan musiken hjälpa
oss människor att begränsa myggan och sjukdomen denguefeber som den sprider? Foto: Anders Lindström.

E

n malaysisk studie visade nyliMusiksmak & blodsmak
gen att elektronisk dansmusik, Myggor kommunicerar genom ljud, där
dubstep, med artisten Skrillex
synkronisering av vingslagen ingår i
påverkade födosök
uppvaktningen (d v s myggen
och parningsbeteTEXT: Kajsa Mellbrand
behöver surra i samma frekenden negativt hos myggor.
vens). Hos många insekter
Studien gjordes på arten gulafebernmygga ingår vibrationer i låg frekvens i parningsAedes aegypti som sprider och överför den- beteenden, och andra sådana signaler från
gueviruset – en sjukdom som skördar tio- omgivningen kan därför störa deras upptusentals dödsoffer varje år. Nya metoder fattning av signalerna från det motsatta
för bekämpning av dessa mygg är därför
könet. Ett blodmål är sedan nödvändigt
av stort intresse.
för att honan ska kunna lägga ägg.
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Uppspelning av låten Scary Monsters
and Nice Sprites av artisten Skrillex visade
sig distrahera mygghonor, som tog längre
tid på sig innan de attackerade och
attackerade mer sällan när musiken spelades. Musiken minskade också antalet
parningar. Tyvärr testades ingen annan
musik i försöket, men just den här låten
valdes för att ljudvolymen är genomgående hög (”its excessive loudness”)
och frekvensen stiger genom låten (som
innehåller både höga och låga frekven-

Myter & vetande om nyckelpigan

ser). I försöket jämfördes födosöks- och
parningsbeteenden mellan tysta miljöer
och miljöer där Skrillex spelades. För de
flesta mygghonor fördröjdes födosöket
med flera minuter när låten spelades,
medan vissa (omusikaliska?) individer
attackerade inom en halv minut, oavsett. Myggorna som utsattes för musiken
gjorde också färre försök att äta. Myggor
i tysta miljöer parade sig 5–6 gånger så
ofta som de som fick lyssna på Skrillex.

Countryp igor & rocklöss

Är det då bara myggor vars beteende
påverkas av musik? Nej, det finns studier
gjorda på andra insekter också. En amerikansk studie har visat att nyckelpigor
som får lyssna på hårdrock på hög volym,
t ex AC/DC, bara äter hälften så många
bladlöss som de som fick lyssna på country
eller dinera i tystnad. Även stadsljud, som
biltutor och vägreparationsljud, hade negativa effekter på aptiten. Hårdrocken visade
sig inte bara ge direkta effekter på nyckel
pigorna, utan gav också kaskadeffekter
där hela födokedjan påverkades indirekt,
som följd av att rovdjurens aptit minskade.
När Back in Black med AC/DC spelades
ökade populationen av bladlöss (som följd
av minskad predation) på sojaplantor med
40 % under två veckor jämfört med tysta
miljöer, medan sojaplantornas storlek
minskade med 25 % . Tydligen påverkade
musiken bara nyckelpigornas aptit, inte
bladlössens ...
Det kanske är ett hårt slag för hårdrocksälskaren, men du bör alltså undvika hårdrock i trädgården om du vill
att pigorna ska göra sitt jobb i rabatterna! Nyckelpigorna stördes däremot
inte av countrymusik, så du som gillar
Willie Nelson kan lugnt höja volymen.
Åtminstone stör du inte nyckelpigorna,
för grannarna lämnar vi inga garantier.

Sp indlarnas klassiska smak

Spindlars musikalitet har varit känd under
lång tid. Det finns åtskilliga historier, vissa
av dem från 1700-talet, om spindlar som
kommit fram till personer som spelat
musik. Spindlarna verkar genom tiderna ha
uppskattat såväl luta som fiol och säckpipa.
Den mest kända berättelsen är troligen
den om en spindel som firade ner sig från
taket när Beethoven spelade fiol. Det finns
dock inga bevis för att just denna berättelse skulle vara sann – troligen handlar
ursprungshistorien inte ens om Beethoven

Spindlar gillar klassisk musik och väver gärna sina nät nära högtalare
med ett stycke av Bach. Foto: Kajsa Mellbrand.

utan om den samtida franska violinisten
Bertheaume, vars namn sedan blandats
ihop med Beethovens. Men historien är
ju intressant oavsett vem som spelade!
Eftersom historierna om musikälskande spindlar är så många har forskarna
naturligtvis testat det här. Redan 1928
kunde man visa att de hår som spindlar uppfattar vibrationer med (spindlar
hör med hår kopplade till nervceller)
rörde sig när man knäppte på en mandolinsträng fem meter bort. Även senare
studier har visat att det inte är någon
tvekan om att spindlar kan höra musik.
På senare tid har man testat spindlarnas
musiksmak mer ingående. I en studie
där musik av olika slag spelades vävde
spindlar sina nät väldigt nära högtalarna
när klassisk musik som t ex Bach spelades, medan rap och techno fick dem
att flytta så långt bort från högtalarna
de kunde.
Om vi sätter alla de här studierna
i relation till varandra är det intressant att fundera över ljudlandskapets
konsekvenser för olika småkryp och hur
mänskliga ljud, inte bara musik, kan
påverka interaktionerna mellan arter i
ekosystemen. De negativa effekter som
visats för mygg kan ses som positiva
i miljöer där myggspridda sjukdomar
förekommer, men samma effekt på andra
arter (som rovdjur som är viktiga ur
skadedjursbekämpningssynpunkt) kan
samtidigt ge negativa konsekvenser både
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för enskilda arter och för ekosystemtjänster vi är beroende av. Något som är
väl värt att fundera över i vårt alltmer
högljudda landskap, där tystnad alltmer
är en bristvara.
När du nu börjat fundera runt insekter och
musik – ta en titt på Youtube med sökningarna
”Ugly bug ball sing a long” och ”Skrillex Scary
monsters and nice sprites”.

Myter & vetande om nyckelpigan

Denguefeber
Denguefeber är en influensaliknande
sjukdom som förekommer i de flesta
tropiska och subtropiska områden i
världen. Sjukdomens utbredning har
under senare år ökat dramatiskt. WHO
uppskattar att ca 50–100 miljoner människor smittas varje år. En liten del av
de smittade utvecklar en allvarligare
form av sjukdomen, dengueblödarfeber, som leder till chock och blödningar
i inre organ och som utan behandling
kan leda till döden. I dagsläget är dödligheten under 1 % tack vare effektivare
läkarvård, men för inte så länge sedan
var den 20 %. Allvarlig denguefeber förekommer främst i Asien, Latinamerika
och Afrika, där sjukdomen är en av de
vanligaste orsakerna till att barn hamnar
på sjukhus och avlider. Sedan 2015 finns
ett vaccin mot dengue, men fortfarande
finns inget egentligt läkemedel för de
som drabbats utan behandlingen är inriktad på att lindra symptomen.

En enorm utarmning av genetisk variation har skett för många
domesticerade djurarter i världen och Sverige, med ofta problematiska
följdeffekter. En art som drabbats är honungsbiet. Därför ska nu
Nordens ark m fl kartlägga den i Norden ursprungliga underarten av
houngsbi – nordiskt bi Ap is mellifera mellifera.

Nordiskt honungsbi
studeras av Nordens Ark
B
istånd till nordiska bin är den
något kryptiska titeln på ett
svensk-norskt kommunikationsoch kunskapsprojekt som startade i januari 2019, finansierat till
stor del av EU-medel inom INTERREG programmet. Det huvudsakliga syftet är
TEXT: Sonja

Leidenberger, Ann-Charlotte
Berntsson & Mats N iklasson
FOTO: Ann-Charlotte Berntsson

att på ett objektivt sätt undersöka om
skillnader finns mellan de underarter av
honungsbiet Apis mellifera vi har i odling,
vad gäller deras ekologi och resiliens (flygtider, polleninsamling, sjukdomar, m m)
samt att sprida information om bin och
deras viktiga funktion i naturen. En stor
del av projektet är utåtriktad informationsverksamhet, med bl a en visningskupa
vid Nordens Arks avdelning för hotade
lantraser.
Upptakten till projektet är den utveckling som drabbat nästan alla våra domesticerade djurarter (och växter för den delen)
de senaste 50–100 åren: en enorm genetisk
utarmning genom att lokalt anpassade
raser och underarter aktivt bortgallrats
till förmån för importerade, mer ”produktiva” underarter. Våra honungsbin har gått
samma väg, och det ursprungligen vilda,
mörka biet hos oss i Norden Apis mellifera
mellifera, har idag nästan helt försvunnit
till förmån för underarter och hybrider
från södra Europa.

Honungsbiets ekologi

Honungsbin (ofta även benämnt ”tambin”)
är, till skillnad från nästan alla andra bin,

Honungsbin är sociala insekter och har en drottning som är ensam att reproducera sig medan
andra kolonimedlemmar är specialiserade på olika uppgifter, t ex bearbetning av foder,
insamling av mat, eller försvar. Här är ett samhälle av nordiska bin Apis mellifera mellifera.

sociala insekter. Humlor (som tillhör familjen långtungebin), getingar och myror är
andra exempel på sociala insekter vilka har
gemensamt att det finns en drottning som
är ensam att reproducera sig (reproduktiv
arbetsfördelning) medan andra kolonimedlemmar är specialiserade på olika uppgifter, t ex bearbetning av foder, insamling av
mat, eller försvar. Endast drottningen är
fertil och får avkomma, medan merparten
av de andra medlemmarna är arbetarbin
som är sterila döttrar till drottningen. Drönare är manliga avkommor och existerar
bl a för att sprida samhällets gener vidare
och finns därför enbart under den period
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då parning är möjlig. Kommunikationen
i samhället sker dels genom feromoner,
dels genom beteenden som den så kal�lade bidansen, där bin kommunicerar t ex
väderstreck och avstånd till bra födokällor.
Utöver sociala bin finns även solitära
bin, där alla medlemmar i bobygget är
fertila. Vissa solitärbin gräver sina bon i
marken, ofta tätt bredvid andra. Andra
arter gräver inte själva sin bon utan är
beroende att hitta ett bo, t ex hål eller
sprickor i ladugårdsväggar. Det finns ca
250–270 olika arter av solitärbin i Sverige
idag. Konkurrens mellan honungsbin och
solitärbin/humlor kan vara negativ för de

Nordiskt honungsbi studeras av Nordens Ark

senare. Här finns ett starkt behov av mer
kunskap, t ex för att utforma praktiska
riktlinjer för att värna de vilda bina och
humlorna.
I kommersiellt syfte använder man sig
av två grupper bin: humlor (Bombus spp.)
och honungsbin. Båda är precis som våra
vildbin viktiga pollinerare.

Från p lundring till avel

Honungsbiets och människans gemensamma historia handlar mestadels om en lång
period som kanske skulle kunna betecknas
som en form av rovdrift. Vilda, frilevande
honungsbin bor (och bodde) i hål i gamla
träd, oftast på omkring sex meters höjd.
Man har sedan mycket länge idkat slakt
av vilda honungsbin för att komma åt
honungen, i gammelskogar där ihåliga träd
med tillräckligt stora hål för bisamhället
varit vanliga. Enligt forskning av Seeley
föredrar bisamhällen hål med ca 40 liters
volym och med en 15 cm 2 stor öppning. I
Sverige finns honungsbin dokumenterade
både i gamla ihåliga lövträd och i gamla
barrträd. När honungsbiet upphörde att
vara vilt i vårt land är i egentlig mening
inte utrett, men troligen skedde detta
gradvis någon gång under 1700- och 1800talen.
Hållande av honungsbin är belagt sedan
mer än 4 000 år, bl a från Mesopotamien
och Egypten. I Sverige är både bijakt
och bihållande belagt från tidig medeltid,
bl a i flera landskapslagar. Helt klart har
vilda honungsbin funnits sida vid sida med
”tama” honungsbin under mycket lång tid,
med troligen suddiga gränser och tätt (gen-)
utbyte mellan de två kategorierna. Redan
under 1100–1200-talen började människorna
i Sverige att hålla bin i trädstammar och
stockkupor – en ihålig eller urgröpt trädstam. I polska Bialowiezaskogen finns ännu
många gammeltallar med hål gjorda och
underhållna av biskötare som höll bin där
fram till 1888, då tsaren förbjöd denna
tradition.
Senare blev halmkupor, som flätades
ihop, populära i stora delar av Europa.
En halmkupa var förstås betydligt enklare
att flytta än tunga stockkupor. Det var
dessutom lättare för en fattig bonde att få
ihop halm till en kupa jämfört med att få
tag i en värdefull trädstam. Ihåliga stammar blev också allt mer sällsynta i takt
med att rationellt skogsbruk utvecklades.
Idag använder man sig mest av kupor av
trämaterial eller av frigolit. Det finns idag

uppskattningsvis mellan 130 000–200 000
bisamhällen i Sverige. Vårt ursprungliga
nordiska bi utgör ungefär 0,5–1 % av dessa
samhällen, uppskattningsvis 500–1 500
kupor. Det lägre talet för mer renrasiga
och det högre om man räknar med samhällen med korsningar mellan nordiska
och sydeuropeiska bin. Det saknas dock
detaljerad, offentlig statistik över detta.

Imp ort & avel

Kuphållningen innebar också en högre
grad av domesticering av honungsbina
och därmed inleddes ett mer aktivt
avelsarbete. Fram till 1900-talet var det
inhemska nordiska biet, det mörka/svarta/
bruna, helt allenarådande i Sverige. Dess
ursprungliga utbredning sträckte sig från
Pyrenéerna via Frankrike, Holland/Belgien, brittiska öarna, Tyskland, Danmark,
Polen, baltiska staterna och bort till Uralbergen i öster. Men i mitten och slutet
av 1800-talet började man importera bin
söderifrån och efter andra världskriget
har man alltmer tillåtit och uppmuntrat
storskalig import av utländska underarter
av honungsbin för avel.
En av de första underarterna som
importerades för avel var det så kallade
italienska eller gula biet Apis mellifera

ligustica som har sitt ursprung i Italien.
Senare följde importen av grå bin eller
Krainerbiet Apis mellifera carnica som har
sitt ursprung söder/öster om Alperna, på
Balkan och från regionen omkring Döda
havet och Svarta havet. Den för många
biodlare legendariske Broder Adam (Karl
Kehrle, 1898–1996) var verksam på Abbeyklostret i England och ägnade merparten
av sitt liv åt att få fram de för oss människor bästa bistammarna. Broder Adam
genomförde mängder med korsningsförsök
av olika underarter av honungsbin från
Afrika och Europa. Under 1960–1970talen började importen av Broder Adams
hybrid-bin Buckfast till Sverige. Det är
idag det vanligaste honungsbiet. Det nordiska biet har idag trängts undan och hålles
endast av en mycket liten skara biodlare,
de flesta medlemmar i Nordbiföreningen.
Majoriteten biodlare i landet är organiserade i Sveriges Biodlares Riksförbund
(SBR).

Förv ildning av honungsbin

Det finns några som idag försöker ge
honungsbin något av sitt vilda liv åter,
genom bruk av stockkupor och urgröpta
träd, och som hävdar att vildlevande populationer av honungsbin vore bra för biolo-

Olika underarter och hybrider av honungsbiet Apis mellifera har under de senaste hundra
åren importerats till Sverige. Ofta med syftet att öka honungsskördarna. Här är det gula
italienska biet Apis mellifera ligustica som är en vanlig syn i svenska bigårdar.
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gisk mångfald, och att de skulle kunna ge
ett livskraftigt genflöde till den population
honungsbin som sedan länge hålles som
husdjur av oss människor. Förvildning av
bin sker då och då, även nuförtiden. Det
finns flera uppgifter om att bisamhällen
slagit sig ned på lämpliga platser (t ex takutsprång och skorstenar), överlevt utan
tillsyn och undgått upptäckt under flera år.
En av de viktiga avelslinjerna hos vårt
ursprungliga nordiska bi insamlades från
en skorsten från en nedlagd industri i
Sveg där bina enligt uppgift varit bofasta i omkring 20 år. En svärm av denna
infångades 2015. Ursprunget är okänt då
ingen känd biodlare finns i området. Från
officiellt håll anser man att vildlevande
honungsbin är en orsak till smittspridning
och det är därför idag tillåtet att avliva
vildlevande honungsbin utan föregående
kontroll att de verkligen bär på smitta.
Enligt Seeley så går det inte att påvisa att
vildlevande honungsbin är sjukligare eller
orsak till smittspridning bland bisamhällen, utan att vildlevande bin snarast ökar
livskraften hos hela populationen. Detta
borde undersökas!

Produkter & tjänster av honungsbin

Honungsbiet är tillsammans med vildbin
och många andra insekter viktiga som
pollinatörer och därmed viktiga bidragsgivare till en tryggad livsmedelsförsörjning.
Pollinering är en av de viktigaste så kal�-

Vi människor vill förstås att honungsbina fortlever och har hälsan – vi äter honung, använder bivax i olika
produkter och forskar på hur bakterier i honungsblåsan kan hjälpa oss vid sjukdom. Därför behöver
forskning göras, särskilt när det kommer till binas gener och hur dessa fungerar. Foto: Magnus Bjelkefelt.

lade ekosystemtjänsterna, något som vi
människor drar enorm nytta av. Enligt
en färsk FN -rapport (IPBES 2019) är 75 %
av världens livsmedelsgrödor åtminstone
delvis berörda av ekosystemtjänsten pollinering och ungefär 90 % av våra vilda
blommande växter.
Utöver pollinering bidrar honungsbina
förstås med honungsproduktion – ca 1,6
miljoner ton per år från honungsbin världen över. Människan använder också andra
biprodukter som pollen, propolis (av bin
insamlad kåda och harts från knoppar

att användas till tätning och skydd) eller
drottninggelé (foder åt drottninglarver).
Bin tillverkar också bivax som förstås
används till ljus, men också är viktiga i
hudkrämer, lacker och fungerar som smörjmedel eller som vattenavstötande medel
på klädesplagg.
Forskare från Lunds universitet har
kunnat verifiera den starka antibakteriella effekten som mjölksyrabakterier från
honungsblåsan (behållare som är skild från
matsmältningssystemet och fungerar om
en odlingstank för unika bakterier, där

Foto: Richard Bartz/CC2,5.

Foto: Poly Dot.

Ap is mellifera ’Buckfast’

Foto: B. Kimmel/CC3,0.

De vanligast förekommande underarterna/hybriderna av honungsbin

Ap is mellifera carnica

Krainerbi
Det mest aktivt framavlade biet,
en hybrid av A. m. ligustica och A. Ursprungligen från Balkan. Gråare
m. mellifera (merparten) samt två i färgen. Sägs vara frommare än
afrikanska underarter A. m. monti- andra raser, med en tidig och snabb
start på våren.
cola och A. m. saharensis (numera
utrotad). Sägs producera mest
honung. Gulaktig till färgen men
med mörka drönare.
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Ap is mellifera ligustica
ligusticabi, italienskt bi

Ap is mellifera mellifera
nordiskt bi

Ursprungligen från Italien. Det
gulaste av våra tambin. Sägs vara
väderkänsligare med ett starkt
fokus på att bygga upp stora samhällen.

Det mörkaste och mest behårade
honungsbinet. Stort ursprungligt
utbredningsområde: väst-, central,
och nordeuropa. Idag endast en
spillra kvar och bevaras i många
länder i särskilda rasföreningar. Helt
utrotad i Danmark, Holland, Tyskland och Belgien. I flera länder pågår
projekt för att återinföra rasen.
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också nektarn samlas, fermenteras och
omvandlas till honung) har på svårläkta
sår med resistenta bakterier. Honungsblåsan med dess unika bakterieflora och
funktion är nu ett eget forskningsområde.

Nordiska biet – hotad underart

Det ursprungliga nordiska biet utgör alltså
idag mindre än en procent av alla samhällen i Sverige och vore det inte för eldsjälar
och intresseföreningar kanske det varit
borta helt. Många gamla lantraser har
regelmässigt, inte minst från officiellt håll,
ansetts att ha låg produktivitet och inte
sällan ett aggressivt beteende.
I många fall kan detta nog äga riktighet, t ex kan honungsbin av underarterna
ligustica och carnica samt hybriden Buckfast ha en mycket stor honungsproduktion
i områden med goda förutsättningar och
odlade tidiga grödor, inte minst raps.
Med hjälp av större fodergivor kan man
då starta yngelutvecklingen tidigt (vid
den tidpunkt våren anländer i deras
ursprungsområden). Å andra sidan börjar
man se att inhemska bin i mer ”kärva”
områden med ursprunglig miljö, har lika
bra eller bättre honungsproduktion och
överlevnad. Vad gäller tidig pollinering
och samspel med inhemsk flora, resiliens,
motståndskraft mot sjukdomar, härdighet,
foderförbrukning o s v är kunskapen minst
sagt rudimentär idag då man nästan
enbart intresserat sig för det allenarådan-

Det mörka nordiska honungsbiet Apis mellifera mellifera har alltmer trängts undan av
”moderna” underarter och hybrider och räknas nu som en hotad underart.

de målet om högre (honungs-)produktion.
Ryktesspridningen om de olika under
arternas egenskaper är utbredd. Väldigt
lite jämförande data finns överhuvudtaget
för de olika underarterna som idag brukas
i Sverige och Norden.
Med ett bredare perspektiv inser man
enkelt att andra egenskaper kan vara
avgörande i en osäker framtid med stora
förändringar i t ex klimatet. Rimligen finns
viktiga egenskaper hos vårt inhemska bi
som bör tas tillvara i detta sammanhang.

J ämförande studier inleds

Projektet som Nordens Ark nu startar är
ovanligt i och med att målsättningen är att
jämföra fyra underarter och hybrider; det
nordiska biet Apis mellifera mellifera jämförs med A. m. carnica, A. m. ligustica och
hybridbiet A. m. ’Buckfast’. Vi sätter upp
totalt fem bigårdar i Sverige och Norge.
Målsättningen är inte att i första hand
påvisa att det nordiska biet är ”bättre”
än andra underarter i olika avseenden,
utan att få en första objektiv inblick i
och få en mer nyanserad uppfattning om
det verkligen föreligger skillnader för en
mängd egenskaper hos våra honungsbin.
Några av våra frågeställningar är: Finns
det skillnader i hur länge på säsongen de
olika underarterna är aktiva? Är de olika
temperaturkänsliga? Samlar de olika
underarterna pollen och nektar av olika
växtarter? Har underarterna olika förmåga
till hushållning med vinterfodret? Har de
olika förmåga att hålla drottningen varm
genom vintern?
Vi hoppas att våra undersökningar kan
kasta ljus över mer allmänekologiska fråge
ställningar hos honungsbiet, och kanske
inspirera till fortsatt forskning om exempelvis deras vilda ursprung.
Projektet koordineras av Nordens Ark
och Högskolan i Skövde tillsammans med
Norges Birökterlag. Göteborgs universitet
och Umeå universitet deltar som sam
arbetspartners i projektet. 

Nordiskt honungsbi Apis mellifera mellifera bär på en genbas som är mycket intressant att studera.
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Hjortfluga, lusfluga eller älglusfluga – även okärt barn har många
namn. Trots att hjortflugan ibland klänger sig fast på människor, vill
den helst suga blod och leva i pälsen på hjortdjur, helst älgar.

Hjortflugan – en
p åflugen blodsugare
H

jortfluga Lipoptena cervi är en
insekt som rör upp känslor.
Många upplever att den har
blivit mycket vanligare och
besväras av den. En del människor upplever ett sådant obehag att
de drar sig för att ge sig ut i skogen på
sensommaren när hjortflugorna svärmar.
TEXT & FOTO: Anders

Lindström

Hjortflugan tillhör familjen lusflugor
(Hippoboscidae) som innefattar 14 arter
i Sverige. Den närstående familjen fladdermusflugor (Nycteribiidae) innefattar
ytterligare tre arter.

En blodsugare

Hjortfluga Lipoptena cervi har speciella gripklor som kan gripa hårt tag i både tunna och grova hår.
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Hjortflugorna kläcks ur sina puppor, som
ligger i marken, från juli till oktober med
en kraftig topp i september. De nykläckta
flugorna sitter i vegetationen, på samma
sätt som t ex fästingar, och väntar på att
ett hjortdjur ska passera och då flyger de
fram till det och sätter sig. Om de bedömer att det är ett lämpligt värddjur så
borstar de av sig vingarna med bakbenen
och lever sedan i pälsen på värddjuret i
fyra till sex månader. I Skandinavien är
älg det föredragna värddjuret, men man
kan hitta dem även på andra hjortdjur.
I pälsen på sina värddjur sitter hjortflugan med huvudet ner mot huden och
bakkroppen uppåt. Den rör sig sidledes
mellan håren i pälsen med kroppen i
samma position. Fötterna är utrustade
med speciella gripklor anpassade både till
tunna ullhår och grövre pälshår. Flugorna
söker efter värddjur så länge temperaturerna tillåter, ofta in i oktober eller till
och med november i södra Sverige. Efter
ett par veckor på värddjuret parar sig
flugorna i pälsen.

Hjortflugan – en påflugen blodsugare

Både honor och hanar suger blod, till
skillnad från till exempel stickmyggorna.
Hanarna dör efterhand under hösten och
bara honorna blir kvar. Under hösten och
vintern mognar sedan äggen ett och ett
och kläcks inuti honan. De genomgår tre
larvstadier inuti honans ”livmoder” och
matas med ett sekret från speciella körtlar.
När larven är färdigvuxen övergår den i
ett prepuppstadium som ”föds” fram av
honan. Prepuppan faller till marken och
hårdnar och mörknar. Puppan kan ligga
i marken i upp till 10 månader, beroende
på när den trillar av. En hona producerar
ungefär 20–30 puppor under sitt liv.
Hjortflugan beskrevs av Linné 1758,
men det är oklart om han har sett den
själv. Han hänvisar till ett tyskt verk från
1736 där en hjortlusfluga finns avbildad.
Fallén beskriver 1826 exemplar från Balringe i Skåne och det är oklart om det
finns tidigare bevarade fynd från Sverige.
Antalet hjortflugor har ökat, även om det
inte finns några egentliga inventeringar.
De svenska populationerna av hjortdjur
är väldigt stora, och det har naturligtvis
gynnat även deras parasiter som till exempel fästingar och hjortflugor.

Utbredning & sp ridning

ANNONS

Hjortflugans utbredning har diskuterats en
del och det har sagts att utbredningen ska
ha ökat. 1979 beskrevs att den är utbredd i
Sverige upp till Gästrikland, 2010 beskrivs
ett fynd vid Sveg i Härjedalen och man
antar att nordgränsen går någonstans där.
Tittar man på de fynd av hjortfluga som
rapporterats in till Artportalen så verkar
det gå en ganska tydlig nordgräns ungefär
i höjd med Söderhamn i Hälsingland och

Hjortfluga Lipoptena cervi. Den lilla lusflugan är i verkligheten bara 5–7 mm lång. Bild: Disa Eklöf.

Älvdalen i Dalarna. Det finns fynd längre
norrifrån men en del verkar felbestämda
och andra verkar ha följt med hundar
söderifrån.
I våra grannländer har hjortflugan en
annan historia. Till Finland kom den 1960
nere i sydöstra delen av landet och har nu
spridit sig ända upp till Kemi på finska
sidan av Torneälv. Det är säkert bara en
tidsfråga innan de kommer till Norrbotten
från Finland. De finska hjortflugorna har
ett östligt ursprung medan de svenska och
norska tillhör samma population som de
centraleuropeiska. Efter den senaste istiden

tror man att älgarna vandrade norrut i
takt med att tallen spred sig norrut och
koloniserade Skandinavien. I Norge hittades de första hjortflugorna inte förrän
1983, i de sydöstra delarna av landet. Den
har spridit sig, men inte alls lika dramatiskt som i Finland. Man räknar med att
hjortflugan sprider sig norrut i Sverige och
Norge med mellan 3 och 7 km per år. Den
finska hjortflugepopulationen har däremot
spridit sig med en hastighet av omkring 11
km per år. Klimatförändringen påverkar
förmodligen även hjortflugan positivt med
mildare, kortare vintrar. 	

30 aug–1 sept
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Natur- och miljömässa
med fåglar i fokus!
www.falsterbobirdshow.com
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Resereportaget
Antika Grekland har mer än sin anrika historia att bjuda på. För en entomolog kan
det vara ett eldorado. Daniel Marklund har gjort många resor med långhorningar
och praktbaggar i fokus. Medelhavsfaunan är i många fall unik och Peloponnesos
utgör inget undatag, med sin höga grad av endemism – arter som bara hittas här.

Långhorningar & p raktbaggar p å Pelop onnesos

Med ögonen fast fokuserade på en skimrande grekisk praktbagge smyger Daniel Marklund sakta genom Peloponnesos lövskogar. En avbruten ek som
ligger solexponerad är en perfekt biotop för både praktbaggar och långhorningar, skalbaggsfamiljer som Daniel studerade under sin resa.
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P

eloponnesos är den stora halvön
som ligger direkt söder om det
grekiska fastlandet. Den har
kontakt med de norra delarna
av Grekland endast via en smal,
låglänt landremsa. På Peloponnesos har
faunan utvecklat en lika hög grad av
TEXT& FOTO: Daniel

Marklund

endemism som på de mer isolerade stora
öarna Kreta och Cypern, men har dessutom ett högre inslag av den markbundna
fauna som haft svårt att kolonisera övärlden. Ett sådant exempel är långhorningsläktet Dorcadion. Jag besökte området
under två resor sommaren 2016 och våren
2018 med syfte att brett studera områdets långhorningar och praktbaggar. Från
denna del av Europa beskrivs det årligen
fortfarande tidigare okända skalbaggsarter,
vilket speglar behovet av fortsatt entomologisk utforskning.

Pelop onnesos natur

Peloponnesos har en bergig topografi
vilket medför ett varierat bioklimat med
varma, låglänta och solstekta partier, och
svala bergstoppar. Bergen tar också emot
fuktiga vindar som ger upphov till olika
skogstyper, medan vindskyddade bergssidor ofta är skoglösa. Berggrundens sura
eller basiska egenskaper styr också såväl
trädskikt som markflora.
Den mångtusenåriga närvaron av människor på Peloponnesos har verkligen satt
sina spår. Skogen har på de flesta platser
starkt trängts tillbaka genom avverkningar
och hårt betestryck av framför allt får och
getter. Vind- och vattenerosion har därefter
fört bort mycket av jordarna vilket resulterat i magra bergsluttningar. På senare
tid har också omfattande skogsbränder
härjat över stora områden på halvön. År
2007 var dessa särskilt svåra då ca 7 % av
Peloponnesos yta påverkades av bränder.
I den mediterrana världen har bränder
varit ett återkommande fenomen sett ur
ett historiskt perspektiv och situationen på
Peloponnesos faller med stor sannolikhet in
i detta allmänna mönster. En kontinuitet
i brandpåverkan kan därför antas gälla
för området.
I beteslandskapet på lägre höjdnivåer
finns på några ställen ännu kvar betydande
bestånd av gamla ekar med höga entomologiska värden. Skogarna på halvön består
annars i huvudsak av ädelgranbestånd och

En del långhorningar hittas faktiskt krypandes på
marken. Dit hör Dorcadion-arterna, som dessutom
uppvisar en stor mångfald på Peloponnesos.

En av arterna man kan ha turen att få se på
Peloponnesos är jättepraktbagge Chalcophora
mariana. En art som är riktigt svår att hitta i Sverige.

tall. Rätt betydande inslag av olika lövträd
förekommer, bl a kastanj och bestånd av
lönn och vide längs åar och bäckar.
I beteslandskapet finns vidsträckt buskvegetation, s k macchia, med försommarblommande buskar och örter, vilka drar
till sig en stor mängd fjärilar, blomflugor
och praktbaggar. Bland buskarna kan
den från halvön namngivna gulblommiga
ginsten, särskilt framhållas. På bergstopparna drar blommande hagtornsbuskar
till sig mängder av insekter.

Halltorps hage på Öland medan den här
är så pass allmän att var och varannan
gammal solitärek är angripen. Bland praktbaggarna kan förekomsten av tvåfläckig
smalpraktbagge Agrilus biguttatus, Ptosima flavoguttata och Capnodis tenebrionis
omnämnas. Från övriga skalbaggsfamiljer
kan förekomsten av knäpparna ekfjällknäppare Lacon quercus och mulmknäppare
Elater ferrugineus, bladhorningen svart
guldbagge Gnorimus variabilis och ekoxe
Lucanus cervus omnämnas. Många av
dessa arter förekommer bara sporadiskt i
Sverige, i områden med gamla hagmarks
ekar i sydöst. På blommande ängar slag
håvades långhorningarna Phytoecia coerulea baccueti och Calamobius filum.
Sydost om Kalavryta reser sig det 2 355 m
höga berget Helmos, vars sluttningar och
topp är lätt tillgängliga genom en väg
upp till en skidanläggning. Sluttningarna
kläds här av täta skogar av ädelgran, där
bl a långhorningarna rödbrun blankbock
Obrium brunneum, Pogonochaerus eugeniae
taygetanus och den storvuxna Morimus
asper lever. I anslutning till gläntor på
högre nivåer växer hagtornbuskar vilka
under blomningen bl a drar till sig långhorningarna Callimus angulatum, Anaglyptus
luteofasciatus och praktbaggen Anthaxia
vittula. Bland praktbaggar på berget kan
annars omnämnas Capnodis tenebricosa
och C. tenebrionis.
Högt upp på toppområdet växer förvedade former av en ärtväxt som utgör födobas för den marklevande långhorningen
Herophila moreana. Själva arten påträffar man oftast när den sakta promenerar
över vägar. I blommande klint hittar man

Achaia

Mina resor startade med flyg till fastlandet varifrån resan gick med hyrbil söderut
där överfarten över Korintiska sundet mot
Peloponnesos gick på den magnifika Rio
Antirrio-bron. Därefter vidtog resa på
motorväg mot Korint varifrån en avstickare gjordes upp i bergen söderut mot Kalavryta i Achaia som är den nordvästligaste
provinsen på Peloponnesos. Därifrån gick
vägen söderut mot de centrala och södra
delarna av halvön genom provinsen Archadia mot Laconia.
I Achaia, på norra Peloponnesos, är
Kalavryta en omtyckt utgångspunkt för
utforskning av omgivningarna. Ett par
mil väster om Kalavryta öppnar sig ett
böljande beteslandskap med förekomst av
ett stort antal mycket gamla hålekar. Som
väntat finns här en rik skalbaggsfauna,
bland vilka kan nämnas långhorningarna
Rhamnusium graecum, Stictoleptura ivoroberti, större ekbock Cerambyx cerdo,
Pseudosphegestes bubeniki och Helladia
flavescens. Den större ekbocken är i Sverige en stor sällsynthet med förekomst i
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här också i större mängd långhorningen
Cortodera steineri, en nära släkting till
grankottsbocken Cortodera femorata som
kan hittas i Sverige.

Archadia

I norra delen av Archadia (mitt på halvön)
är landskapet bergigt och här erbjuder
flera bäckdalar med viden och lönnar
intressanta studieobjekt. I anslutning
till videsnåren lever bl a praktbaggen
Scintillatrix achaica och långhorningarna
videsmalbock Oberea oculata, myskbock
Aromia moschata, Cerambyx miles och
C. dux. I döda lönnar utvecklas här den
endemiska långhorningen Ropalopus boreki.
På aspstubbar lever praktbaggen Dicerca
aenea och på tistlar långhorningen Mallosia graeca.
Längre söderut blir landskapet mer
flackt och i trakterna kring Paradisea
utbreder sig ett beteslandskap med förekomst av spridda ekar av varierande ålder.
Här lever de marklevande långhorningarna
Dorcadion chrysochroum, Neodorcadion virleti och Herophila tristis. På blommande
vita liljeväxter hittar man långhorningen
Agapanthia asphodelii och på malvablommor långhorningen Plagionotus scalaris.
Under torr bark av ek utvecklas praktbaggen Acmaeodera ottomana som gärna sitter
kvar under barken i stora mängder under
våren i väntan på varmt väder. På blommande tistlar, som växer i vägkanter och
på ängar, kan man se praktbaggarna Sphenoptera antiqua och Meliboeus episcopalis.
I bergsformationen kring byn Vastas
utbreder sig skogar rika på ek och kastanj

En av de vanligare långhorningarna i ädellövskogen
var den vackra Purpuricenus budensis.

En av de långhorningar man kan hitta på Peloponnesos är Oxylia duponcheli .
Den är endemisk till södra Balkan där den lever på rötterna av snokörtsväxter.
De vuxna individerna hittar man ofta sittandes på värdväxten.

och här lever bl a en del långhorningar
som man även kan hitta i Sverige. Större
ekbock är vanlig liksom mindre ekbock
Cerambyx scopolii, fläckig splintbock Leiopus nebulosus, lövkvistbock Pogonochaerus
hispidulus, molnfläcksbock Mesosa nebulosa
och ekgrenbock Exocentrus adspersus. På
snokört längs vägkanter lever långhorningarna Oxylia duponcheli och Opsilia
caerulescens.

Laconia

På de torra, fårbetade och varma platåerna mellan Tripoli och Sparta är växtligheten mycket sparsam och domineras
ofta av törelväxter. På dessa lever bl a
långhorningen Oberea taygetana. I detta
karga landskap står enstaka starkt exponerade vildpäronträd som bl a angrips av
praktbaggen Chalcophorella fabricii. I vissa
områden är det gott om kermesek vilken
när den blommar drar till sig mängder av
små långhorningar, i synnerhet Cortodera
humeralis. När man närmar sig bergskedjan österut når man Karyes där enorma
hålträdsplataner står vid en gammal kyrka
intill den närbelägna bäcken. I blommande
flockblommiga växter hittar man här de
små långhorningarna Stenhomalus bicolor
och Brachypteroma ottomanum.
Att slaghåva på blommande vegetation
är en mycket framgångsrik metod och då
hittades bl a långhorningarna Cartallum
ebulinum och Phytoecia coerulea baccueti
som båda är små och vackert blå.
Väster om Sparta utbreder sig den
mäktiga Taygetosbergskedjan, som i stora
delar är täckta av talldominerad skog men
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där stora arealer nyligen eldhärjats. Döda
tallhögstubbar var angripna av långhorningen smedbock Ergates faber, i Sverige
känd endast från Gotland och Gotska
Sandön, och den med jättepraktbaggen
Chalcophora mariana närbesläktade C.
intermedia. På ädelgranved noterades
den vacker metalliskt färgade praktbaggen Eurythyrea austriaca, bronspraktbagge
Buprestis haemorrhoidalis och gulfläckig
praktbagge B. novemmaculata.
Söder om Sparta sträcker sig en udde ut
i havet med huvudorten Areopoli. Här är
vegetationen formad av långvarigt betes
tryck och starka vindar. Törelväxter är vanliga och vegetationstypen är av macchiakaraktär. I törelväxter lever bl a långhorningen
Parmena pubescens pilosa. I mer skyddat
läge med ädellöv och förekomst av alm
finns långhorningarna Saperda punctata,
Purpuricenus desfontainei och P. budensis
samt praktbaggen Scintillatrix mirifica.

Resep lanering

Flera charterbolag anordnar resor till
olika platser i Grekland. Man kan också
flyga reguljärt och på egen hand ordna
boende enligt en planerad resrutt. Hyrbil
rekommenderas för transporterna till de
olika besöksmålen. Med tanke på höjdskillnaderna kommer faunans utveckling att
fördröjas på höga höjder varför ur svärmningssynpunkt optimala besökstillfällen
varierar starkt från lokal till lokal. Mer
generellt kan man säga att i låglandet är
maj en bra period medan det kan dröja
till juli eller augusti på riktigt höga bergstoppar.

Skalbaggsstudier – några tip s

Krönikan

Skalbaggsstudier kan ske på många sätt och
målet för studierna varierar. Många skalbaggar
dras till blommor varför det är bra att förlägga
resan till försommarens blomningsperiod. Fotografering och noteringar av miljöförhållanden
och olika angreppsbilder är bra att göra. Vill
man insamla material för mer långtgående
taxonomiska studier kan detta ske genom handplockning, håvning, sållning eller utsättande av
fällor. I Medelhavsområdets torra och varma
sommarmiljö har vinfällor visat sig vara effektiva hjälpmedel för fångst av bl a långhorningar,
bladhorningar och knäppare. Fällorna placeras
lämpligen högt i trädkronorna och fångar arter
som kan vara svåra att insamla på annat sätt.
För uppsättning och nedtagning kan långa
teleskopmetspön rekommenderas. Fällor kan
lätt tillverkas på plats av petflaskor och en
metalltrådsupphängning. I fällans övre kant
skär man bort en öppning om ca 3×7 cm. Fällan
fylls sedan till en tredjedel med en blandning
av rödvin, vatten, socker, jäst och litet fruktmaterial, t ex banan. Blandningen bör helst ha
fått jäsa några dagar innan fällan placeras ut.
Vill man samla in insektmaterial får man av
naturliga skäl inte göra detta i naturskyddade
områden. I Grekland kan man annars som i
Sverige röra sig fritt på icke odlad mark, till
glädje för insektsutforskaren. Landet är generellt
dåligt utforskat på det entomologiska fältet och
här kan därför viktiga insatser göras för att öka
kunskapen om landets biologiska mångfald och
dess värde för en god miljöhushållning och en
uthållig markanvändning.

Kryssen man
inte talar om

D

å och då ser man diskussioner ta fart i olika digitala
forum och på sociala medier om rapportering av arter
med dubiöst ursprung. Som gammal fågelskådare är
detta ständigt ett hett ämne. Tog den spetsstjärtade
duvan sig hit av egen kraft? Rymde den ur någon bur,
eller hur ställer vi oss till den myriad av skepp som nuförtiden
utgör en föränderlig, men ständigt närvarande skärgård mellan
Nordamerika och Europa? Har en amerikansk tätting som liftat
med ett fartyg över Atlanten samma värde som en felnavigerad
tajgasångare från Kina?
Fågelarter som utan tvekan dykt upp inom rikets gränser tack
vare en mänsklig inblandning kallas ”[klamrade]” och kan förvisso
noteras i observationsboken, men akta sig den som räknar med
mandarinanden i sin lista. Botaniker är betydligt mer liberala.
Vinterportlaken som frösått sig en halvmeter utanför den nyanlagda kryddträdgården på mitt jobb förvandlas genast till ett hett
villebråd för de som jobbar på sin kärlväxtlista.
Vi entomologer då? För mig, som fortfarande räknar mig som
ny i gamet, verkar det som att vi intar en mellanposition, men vi
verkar knappast vara särskilt överens heller. Hur ställer vi oss till
exempel till det som kläcker fram ur importerade möbler eller göms
i fruktdisken? Det går bort, säger många, men samtidigt tvekar
vi inte på att räkna sådant som följt med trädgårdsväxter från
plantskolor eller alla av en antropogen uppvärmning nyanlända
bekantskaper. Men just den mänskliga inblandningen, särskilt om
den skett med något slags avsiktlighet, är känslig. För egen del
så tycker jag dessa kryp hör till de allra mest fascinerande. Ju
starkare koppling till oss själva, desto bättre.
Jag kommer aldrig glömma de koloradoskalbaggar jag hittade
bland klipporna vid Långasand, Halland, i början av 1980-talet eller
mitt livs första husbock mer än trettio år senare. Men jag grämer
mig än över att jag på min Sverigelista saknar såväl människolus
(nej, jag har inga barn), människoloppa och vägglus. Jag har till
och med uppvaktat det lokala Anticimexkontoret för att få följa
med på en cimex-sanering, men sånt här är känsligt förstår ni.
Efter millennieskiftet har kalhyggesbruket blivit så utbrett att få
in flatlus på listan mest ter sig som en våt dröm. Inte en enda
rapport går att hitta på Artportalen. Är de dolda eller är ”bocka
av bagg” rent av omöjligt nuförtiden. Ett rykte gör gällande att
en epidemisk spridning av arten i ett av husen på en folkhögskola
ledde till samtida grupprakning i längan. En ”Viktor”, förlåt vektor
måste ha legat i. Snälla läsare med parasitbesök – hör av er till
mig om ni fått kli!
Pav J ohnsson
folkhögskolelärare, reseledare & författare

För att studera skalbaggsfaunan kan det ibland
krävas extraordinära metoder. Vinfällor i högt
läge visade sig vara väldigt effektivt.
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4

Namn: Kristian Gärdsborn
Bor: Åhus
Fotograferat sedan: 1978
Favoritlokal: Sandmarkerna kring Åhus
Utrustning: Nikon D500, D300s och D90
med objektiven Sigma 150 mm/2,8, Laowa
60 mm/2,8 2:1, Laowa 25 mm/2,8 2,5–5:1 och
diverse mellanringar.

”Djur och natur har jag alltid varit intresserad av. 1967 fick jag mina första fjärilsböcker och det var då dagfjärilar, svärmare
och spinnare som fångade mitt intresse
mest, men även skalbaggar fanns med på
ett hörn. Mitt fotograferande av insekter
började inte på allvar förrän 2006 när jag
köpte min första digitala kamera. De sista
4–5 åren har jag fotograferat mycket fjärilar och solitära bin.
All min fotografering är som balsam
för själen och det är ett sätt för mig att
hitta mig själv och komma ifrån vardag
och jobb. Ibland visar jag bildspel och
berättar om mina naturupplevelser och
hoppas då inspirera fler att sätta upp små
bihotell i sina trädgårdar.”

5

Fotoförteckning
1. Myskbock Aromia moschata. Nikon D90 med
Laowa 60 mm/2,8 2:1, 1/80 s, f5.6, ISO200. Stackad av
123 bilder.

3. Äggläggande åkerväddantennmal Nemophora
metallica. Nikon D300s med Sigma 150 mm/2,8,
1/60 s, f6.3, ISO320.

2. Parklöpare Carabus nemoralis. Nikon D90 med
Laowa 60 mm/2,8 2:1, 1/125 s, f5.6, ISO160. Stackad
av 142 bilder.

4. Stocktapetserarbi Megachile willughbiella. Nikon
D300s med Sigma 150 mm/2,8, 1/60 s, f7.1, ISO320.
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5. Mnemosynefjäril Parnassius mnemosyne. Nikon
D300s med Sigma 150 mm/2,8, 1/800 s, f7.1, ISO320.

Recensionen

F

En inblick i my rornas liv

å insekter är kanske så välkända hitta källorna utan att det för den delen
för oss alla som myrorna. In på upplevs som störande i texten. Flera av
knuten och långt ut till skogs, var
studierna beskrivs lite mer noggrant och
vi än befinner oss är vi nästan
illustreras ofta väl, såsom små flottar
aldrig långt från en myra. Detta i
byggda av gem och hur man lyckats få
kombination med deras sociala leverne har
myror att bygga levande broar genom
lockat många entomologer till att knäböja att sammanlänka sina kroppar.
framför stackar och vända på stenar för
Boken bjuder på små berättelser om
att studera de olika arterna
hur vissa myror antar rollen
och deras livsstrategier. Under
som poliser för att städa upp
TEXT : Moa Pettersson
våren dök det upp en ny
oönskade ägg i stacken och
myrbok på svenska, populärvetenskaplig om andra myror som tar på sig rollen
och med fokus på myrornas ekologi.
som sjukvårdare för sina skadade systrar.
Det är de finska myrforskarna Katja Det kan kännas frestande att börja dra
Bargum och Heikki Helanterä som för- paralleller till våra mänskliga samhällen
fattat boken. En av bokens stora fördelar
när man läser detta. Speciellt förtjust blir
är att de flesta exempel som tas upp jag i avsnittet som behandlar den evoluutgår från skandinaviska arter, menmed
tionära utvecklingen av sterila arbetare.
några utblickar till resten av världens På ett mycket pedagogiskt sätt beskrivs
olika myrarter. Just det skandinaviska här hur sterila arbetsmyror offrar sin
exemplet är något som av förklarliga
egen potentiella avkomma för att gynna
skäl ofta saknas i de engelskspråkiga kollektivet.
myrböckerna. Boken kan ses som en god
Ekologin kring den egna individen tas
sammanställning av vad finsk myrforsk- upp i boken, men mycket ägnas också
ning kommit fram till under de senaste
åt stacken, som en fungerande jätteorgadecennierna.
nism. Som om det inte vore nog att en
För att vara populärvetenskapligt
stack med hundratals arbetare klarar av
skriven refererar författarna tydligt till
att verka som ett enda stort kollektiv, så
de vetenskapliga rapporter som ligger
kan dessutom flera närliggande stackar
bakom påståendena och det är lätt att
vara sammanlänkade till en superorga-
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Myrornas hemliga liv.
Katja Bergum och Heikki Helanterä.
Förlaget M. 2019.

nism, tack vare ett starkt släktskap. Det
gäller inte minst en av de vanligaste
arterna i södra halvan av Sverige, nämligen kal skogsmyra Formica polyctena.
För den som söker hjälp med artbestämningen bör man snarare använda
Nationalnyckelns del om myror och
getingar, men Myrornas hemliga liv fyller
en lucka när det kommer till att förstå
myrornas värld och att fylla på förrådet av rolig kuriosa. Medan jag läste
boken har den bjudit på samtalsämnen
vid lunchbordet på jobbet, söndagsfikat
hos svärföräldrarna och inte minst med
en intet ont anande främling på tåget.
Bilderna i boken är trevliga, men
kanske har man blivit lite väl bortskämd
på senare år med otroliga makrobilder.
En del av myrorna avbildas bara uppmonterade på nål, och där hade man
kanske föredragit fler levande porträtt.
Men på det stora hela är detta en bok
man lätt fastnar i under flera timmar,
och nästa gång man ser en myra springa
över betongplattorna i trädgården är det
inte utan att man drar på smilbanden
och funderar kring dess roll i livet och
i sitt samhälle.

Landskapsinsekten
ÖSTERGÖTLAND:

Läderbagge

M

Osmoderma eremita

itt första läderbaggsmöte (26 juli 1984): Jag är likartade hålträd. Det beror mest på att hålighetens storlek
tolv år och vi är på Öland. Det mest spännande
och mängden mulm kan skilja en eller två tiopotenser mellan
där verkar vara den stora ekbocken som skall träd som ser lika ut. Om det finns hundratals liter mulm i
finnas i Halltorps hage. Vi cyklar dit, men det
ett träd kan där kläckas ungefär 100 läderbaggar om året.
regnar. Jag vill inte ge upp och min pappa följer
I jämförelse med andra insekter är populationsstorlekarna
tålmodigt med i vätan och kylan. Där, i en
stabila från år till år, men sett över decenvattenpöl, flyter en död skalbagge. Jag känner
TEXT : Thomas Ranius
nier ändras populationsstorleken när träden
snabbt igen den från bilderna i Skalbaggar i färg
förändras. När träd dör blir de så småningom
– det är en läderbagge. Det står att den ska ha en ”stark,
olämpliga för läderbaggen.
karaktäristisk doft av ryssläder”. Jag luktar på skalbaggen
Så småningom kunde vi följa läderbaggarnas spridning
– detta är alltså doften av ryssläder.
genom att sätta radiosändare på dem. I Sverige stannar de
Mitt andra läderbaggsmöte (2 augusti 1993): Jag ska
flesta läderbaggar kvar i samma träd under hela sin livstid.
göra examensarbete om skalbaggar i mulm, framför allt
I Italien flyger läderbaggen längre och oftare. Möjligen är det
knäppare. Det är ett fantastiskt spännande projekt – min klimatet som gör att läderbaggarna kan flyga mer i Italien;
handledare Sven G. Nilsson har många roliga idéer och när där kan de flyga också nattetid, medan de i Sverige lämnar
jag talade med Kjell Antonsson på Länsstyrelsen betecknade
håligheterna främst när det är som varmast på eftermiddagen.
han arbetet som ”epokgörande” innan jag ens hade börjat.
Kemiska ekologer har intresserat sig för doften av ryssläder.
Tillsammans med Sven åker jag runt bland de tilltänkta
Det är hanarna som avger doftämnet för att locka till sig
studielokalerna kring Bjärka-Säby. När vi tittar närmare honor, men det leder i viss mån till att också hanar anlockas.
på ett hålträd ser vi en läderbagge. Det är något speciellt Mulmknäppare Elater ferrugineus, som är ett rovdjur, lockas
med den stora skalbaggen som mycket sävligt går uppför
också till läderbaggens doft. Förmodligen är det en anpassträdstammen.
ning för att kunna hitta till träd där det finns bytesdjur.
Mitt tredje läderbaggsmöte (22 juli 1995): Jag är doktorand
Läderbaggen har också studerats genetiskt. Det har bl a
och ska studera läderbaggens spridning genom att sätta dioder
gjort att vi idag vet att det i vår del av världen finns en östlig
på dem. För att fånga läderbaggar att arbeta med sätter jag
(Osmoderma barnabita, i t ex Finland) och västlig (Osmoderma
ut en fallfälla i en ek där jag tidigare har hittat fragment av
eremita, i t ex Sverige) art av läderbagge.
döda läderbaggar. När jag vittjar fällan på
kvällen finns där åtta läderbaggar. Dioderna visade sig helt omöjliga att arbeta
med, så istället omformulerade jag snabbt
såväl syfte som metod för fältarbetet och
studerade istället läderbaggens populationsstorlek genom att sätta fallfällor i
hålekarna.
Bland de vedlevande insekterna är det
runtom i världen många arter som har
missgynnats av skogsbruk och ändrad
markanvändning och därför minskat
eller är hotade. Av dessa är läderbaggen
numera den mest välstuderade arten.
Läderbaggen lever i gamla ihåliga
träd. I Sverige är det främst ekhagar
som utgör den typiska livsmiljön, men
den finns också i många andra trädslag
och på andra marker. Genom våra fall
Läderbaggens Osmoderma eremita larver utvecklas i mulmen (löst material av bl a död ved som ansamlas
i ihåliga träd) under ungefär tre års tid. Den fullbildade skalbaggen lever under upp till en månad i juli–
fällestudier vet vi att populationsstorleken augusti
och håller sig även då mest inne i trädet. Den högsta koncentrationen av kända läderbaggslokaler
varierar mycket också mellan till synes
i världen finns i sydöstra Sverige, och många av dessa är i ekhagar i Östergötland. Foto: Oskar Gran.
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