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Våra v iktiga &
älskade pollinatörer

J

ag skrev i förra ledaren att jag ville utnämna 2019 till binas år. Jag hoppas
att 2020 blir pollinatörernas år. Jag vill också direkt påstå att det är viktigt
att det blir så. Vi är nämligen helt beroende utav våra pollinatörer och
de behöver vår hjälp. Visste ni att 3 av 4 grödor vi äter är pollinerade av
insekter? Samtidigt är många pollinatörer rödlistade. Ca 1/3 av Europas
bin och fjärilar bara för att nämna några. Det är allmänt vedertaget att bin är
goda pollinatörer. Vi människor har dessutom använt (eller snarare utnyttjat)
arter ur bisläktet Apis för att få fram honung under lång tid. Jag tycker det
är dags för oss att återgälda detta. Inte bara till bina för deras långa trogna
tjänstgöring utan till alla våra pollinatörer.
Vi har alla fortfarande färskt i minnet det extrema sommarvädret 2018. Det
blev väldigt påtagligt för oss hur detta påverkade våra kära trädgårdsbesö
kare. Många uttryckte sin oro. Visst var det trevligt med alla tistelfjärilar men
samtidigt förstod vi att detta väder inte var något att vara allt för glad över.
Och oron är befogad. Forskare har hittat bevis på att extremväder orsakade av
klimatförändringar, kommer få negativ inverkan på våra pollinatörer framöver.
Parallellt kan vi också läsa om hur viktigt det är med biologisk mångfald för att
skördarna ska blir rika, frukterna stora, mogna i tid o s v. Man har också sett
att mångfalden är av större betydelse – grödor pollineras av flera individer och
helst av olika arter – än vad man tidigare trott. Glädjande nog har regeringen
fått upp ögonen för dessa illavarslande nyheter och man har föreslagit 70 miljoner
per år 2020–2022 för att gynna pollinerande insekter. Heja!
Så vad kan då vi göra för att gynna våra pollinatörer? Man vet att monokul
turer och bekämpningsmedel är stora bovar i dramat. Så vad sägs om att vi alla
hjälps åt att förstärka den gröna (och giftfria) infrastrukturen som våra pollinerare
gynnas av? Vi kan inte vänta på att endast bönderna ska göra skillnad. Har du
en liten plätt över hemma? Lyft upp plattorna, ta bort en bit av gräsmattan och
skapa en restaurang och några boplatser för våra pollinatörer. Vi vet också att
medborgarforskning är viktig för att kunna bevaka statusen för många av våra
arter. Har du någon art hemma som du skulle kunna faunaväkta och bidra med
denna betydelsefulla kunskapsinhämtning? Anmäl dig till faunavakteri@sef.nu.
Din lilla insats är av stor betydelse! Nu hjälps vi åt att återgälda! Vad säger ni?
Är ni redo att ta ett krafttag och göra 2020 till pollinatörernas år?
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: Vanlig tvestjärt Forficula auricularia
Vanlig tvestjärt Forficula auricularia är en vanlig syn i
naturen. Under stenar och i springor sitter de under
dagen för att sedan nattetid ge sig ut på jakt efter
bytesdjur. Detta är en hane med en stor rundad griptång. Griptången används som försvar men även för
att veckla in flygvingarna. Tvestjärten på bilden fotograferades 29 juli 2018 på Jimmy Adolfssons hus
i Valdemarsvik.

Foto: Jimmy Adolfsson
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I

en liten slänt på Munkarps fälad i Mittskåne lyser
solen varm i början av oktober. Enarna står helt
stilla, någon amiral har dröjt sig kvar och de mindre
guldvingarna flyger på slitna vingar. Om man lägger
sig ner på den torra marken i slänten känns det att
det finns värme kvar i solens strålar, men också att den
kyliga klara vinden ibland letar sig in mellan enarna. Först
blundar jag. Sedan tittar jag längs med marken. Där kryper
mängder med skalbaggar. De verkar ha fullt sjå och irrar
fram och tillbaka mellan torrt gräs och tuvor. Några har
hittat någon att para sig med. Jag förstår att det är det
som är i görningen då jag ser stora honor med äggfyllda

bakkroppar. Men vad är det för en bagge som är ute så
här sent på året? Borde de inte redan vara klara för i år?
Renfanebagge, det är den jag sett. I en artikel i Ento
mologisk tidskrift från 2006 läser jag mer. De parar sig sent
och äggen övervintrar sedan skalbaggarna dött under
hösten. Det finns fem arter i samma släkte – de andra
väldigt ovanliga, bara denna mycket allmän. Renfanebagge
svartglänsande, de andra i andra vackra färger. Alla arter
tämligen dåligt studerade. Kanske nyfynd kan göras?
Det är så här jag vill lära mig om arterna och deras liv.
Först hitta, sedan läsa – det är då min nyfikenhet trivs
bäst. Och helst i en liten fäladsslänt med solen i ansiktet.
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Intressanta småkrypsfynd
NY FÖR HÄLSINGLAND

Fyndet av borsthuvudspindel Walckenaeria corniculans gjordes av Conny Bäckman och Dennis
Nyström den 16 september i Hejnum, Gotland.
Lokalen är ett kalkhällsområde med blandskog
och markskiktet är täckt med lav och mossa.
Fyndet gjordes genom sållning av förna under
ett buskage av ölandstok. Fredrik Arvidsson
och Lars Jonsson var behjälpliga vid artbestämningen. Spindeln är bara ca 2–3 mm lång och är
tidigare hittad en gång i Småland på 1990-talet.

Macrop is europ aea
Foto: Hanna Öhrn.

Foto: Conny Bäckman.

Walckenaeria corniculans

Den 8 juli fotade Hanna Öhrn ett bi som hon
misstänkte var lysingbi Macropis europaea.
Bilden var inte tillräckligt för att fastställa att
det faktiskt var ett lysingbi, och hon fick nöja
sig med tanken på att leta vidare nästa sommar.
Men när hon var ute och fotade humlor, 24
augusti, fick hon syn på en hona av lysingbi som
satt på en blomma och fick bra bilder på den.
Det visade sig vara det hittills nordligaste fyndet
i Sverige och det första i Hälsingland.

Jörgen Kragh såg en svärmare besöka Afrikas
blå lilja i Degernäs, Umeå den 28 augusti.
Svärmaren sög nektar som en kolibri i några
minuter, innan den flög vidare. Jörgen hämtade
Nationalnyckeln och bläddrade fram vitribbad
skymmninssvärmare Hyles livornica. Genom
detta nya Västerbottenfynd, tog arten ett rejält
skutt i sin utbredning då den tidigare inte hittats norr om Uppland.

Läderlöpare

Pyramidbuskfly

Carabus coriaceus

Amp hipy ra py ramidea

Foto: Oskar Lövbom.

Brokig gurkspindel
Foto: Raul Vicente.

Araniella disp licata

I samband med en resa i Norrbotten, kunde en
ny art för landskapet hittas. Raul Vicente gjorde
fyndet den 24 juli. Brokig gurkspindel Araniella
displicata hittades i två exemplar vid Storhuvudets naturreservat nordväst om Boden.

Hyles livornica

NY FÖR GÄSTRIKLAND
NY FÖR VÄST ERBOTTEN

NY FÖR NORRBOTTEN

Vitribbad
skymningssvärmare

Foto: Jörgen Kragh.

NY FÖR VÄST ERBOTTEN

Lysingbi

Borsthuvudspindel

Foto: Kurt Johansson.

NY FÖR GOT LAND

Oskar Lövbom gjorde ett trevligt fynd i samband med sitt examensarbete i biologi. Strax
utanför Umeå fann han ett pyramidbuskfly
Amphipyra pyramidea. Fyndet är ett landskapsfynd för Västerbotten och flyttar samtidigt
artens nordgräns ca 22 mil längre norrut.

Den 30 september fann Kurt Johansson en
läderlöpare Carabus coriaceus på en lokal i
Ulvsta, Ockelbo. Kurt hade åkt dit för att hämta
ett lass ved, och under vedhögen låg bjässen.
Fyndplatsen var i kanten av en extensivt brukad
åker mot lövskog. Av nästan en slump hade Kurt
med sig en gammal kompaktkamera och fick en
bild som dög för verifikation.

NY FÖR NÄRKE
NY FÖR VÄSTERGÖTLAND

Ängsskinnbaggen

Cremnocep halus albolineatus
Hasse Andersson gjorde fyndet i juli. Ängsskinnbaggen satt på fönsterrutan vid sommarhuset utanför Alingsås, Västergötland. Det
visade sig vara en Cremnocephalus albolineatus.
Artbestämningen gjordes av Lars GR Nilsson.

Plommonpiga
Oenop ia conglobata
Den 26 maj hittade Joakim Johansson en plommonpiga Oenopia conglobata i västra delen av
Sottern nära Svennevad, Närke. Det är första
fyndet i Närke av denna nyckelpiga. Den trivs
på ensamstående solexponerade ekar och
födosöker gärna bladlöss på plommonträd,
därav artnamnet.
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Intressanta småkrypsfynd

Rödlistekategorier

NT Nära hotad. VU Sårbar.
EN Starkt hotad. CR Akut hotad. RE Utdöd.

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.

Notiser
2019 års tistelfjärilsinvasion kommer att gå till historien. Redan i skiftet
mars–april flög miljoner individer in över Cypern och man kunde ana
att något stort var på gång. Men vissa år tar det stopp där. Kanske
är vädret dåligt, kanske finns inte nog med mat för en talrik nästa
fjärilsgeneration som flyttar vidare. Men 2019 klaffade allting. Några
dagar in i maj började tistelfjärilar först dyka upp i östra Sverige och
strax kom de på bred front och i stora antal, snabbt flygande mot
nordväst. Senast vi hade en invasion var 2009 men då kom säkerligen
inte ens en hundradel av vad vi såg komma i år. Fjärilarna spred sig
över hela landet ända upp till fjällhedarna i norr. Ett par månader
efter att invasionen nådde Sverige började nästa generation kläckas
fram och var i september på god väg söderut igen. Många tistelfjärilar
väljer faktiskt att ta höjd på natten och flytta på hundratals meters
höjd. 2009 kunde detta ses på väderradar av finska meteorologer.
Så länge hösten är varm och solig kan tistelfjärilar fortsätta ses på
väg söderut, men när det blir kallt är det hela över och vi får vänta på
nästa gång tistelfjärilarna flyttar in över Sverige.
Lars Pettersson, Svensk Dagfjärilsövervakning

Svartfläckig blåvinge Maculinea artion. Foto: Pål Axel Olsson.

Rödfläckig blåvinge Aricia agestis. Foto: Magnus Bjelkefelt.

Tistelfjärilens år

Torkan påverkade blåvingar

Foto: Magnus Bjelkefelt.

Torkan 2018 fortsätter sätta sina spår. I fjärilsvärlden märks det tydligt för blåvingarna där vi 2019 hittar klara vinnare och förlorare. En
lite oväntad förlorare är svartfläckig blåvinge Maculinea arion, en
art som normalt gynnas av varma somrar. I år är rapporterna dock
samstämmiga från hela svenska utbredningsområdet: 2019 var ett
sällsynt dåligt år för arten. En möjlig förklaring till vad som kan ha
hänt är att larverna behöver lagom långt utvecklade blomknoppar
av backtimjan eller kungsmynta som föda. Har knopparna utvecklats
för långt, för kort eller kanske rent av torkat in helt blir det problem.
När svenska svartfläckiga blåvingar använts för att återetablera arten
i England så har just fenologin hos värdväxten varit en kritisk faktor för
var utplanteringarna lyckats. Möjligen kan årets populationskrasch i
Sverige även ha drabbat artens parasitsteklar och i så fall finns chans
till lite bättre utsikter för de svartfläckiga nästa år. En vinnare i år är
däremot rödfläckig blåvinge Aricia agestis. Under fjolårets torka dog
mycket gräs och i luckorna grodde andra växter, bland annat den
ettåriga skatnävan. I våras lyste betesmarker över hela Skåne rosa av
den. Larver av rödfläckig blåvinge älskar skatnäva och mycket riktigt
har fjärilen varit mer talrik än någonsin denna säsong. Hur det går för
den i framtiden hänger ihop med hur det går för skatnävan.
Lars Pettersson, Svensk Dagfjärilsövervakning

Foto: Anders Lindström.

Med hösten kommer döden
I september, när kvällarna blir längre och mörkare, utspelar
sig varje år ett märkligt skådespel vid en gammal stallbyggnad på Ultuna i Uppsala. Det är då som dösbudet Blaps
mortisaga kommer fram ur sina gömmor. Det var Linné
som gav den namnet mortisaga (förebådar död), men förmodligen fanns det redan då en folktro att om man såg
ett dödsbud så skulle någon närstående dö. Illavarslande i
sådana fall, då jag under min faunaväktarrunda kring Ultuna
hittade inte mindre än 170 dödsbud! Arten är rödlistad som
starkt hotad (EN), men mörkertalet om artens nuvarande
utbredning – den var vanlig förr – kan vara stort. För vem
går, liksom jag, med en ficklampa på natten och lyser kring
ett gammalt stall för att räkna skalbaggar?
Thomas Persson Vinnersten
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Notiser

Porträttet
Med en nyfikenhet, som sträckt sig genom hela livet, för allt levande,
har Ulf Gärdenfors ständigt omgivit sig av nya projekt. Detta oavsett om
det har rört arbetet med rödlistan, svenska artprojektet födelse eller att
bringa ordning bland alla världens bladlussteklar.

Ulf Gärdenfors
J

ag träffar Ulf Gärdenfors i slutet
av juli hemma i huset på Österlen.
Det kliar i våra fingrar över att få
komma ut och håva, men busvädret
håller oss kvar inomhus. Kaffe och
skorpor dukas fram på bordet medan vi
för samtalet framåt om vad som en gång
i tiden väckte hans intresse för småkryp.
TEXT & FOTO: Moa

Pettersson

Det hela började inte långt ifrån var vi
befinner oss nu, bara några kilometer bort
vid Forsakar. Där bodde Ulf som barn
och om somrarna kom en några år äldre
kille på besök, Rikard Baranowski, som
samlade skalbaggar och fjärilar. Ulf var
inte sen att haka på och med ett barns
nyfikenhet snappade han snabbt upp de
sydsvenska jordlöparnas alla färger och
former. Först lärde han sig känna igen
dem till habitus, därefter kom nycklingen.
Lindroths Svensk insektfauna: Sandjägare och
jordlöpare, Carabidae hade ganska nyligen
kommit i tryck och kom väl till hands.

Bladlussteklar & landmollusker

Som nybliven pensionär har Ulf Gärdenfors betydligt mer tid till att bringa ordning i sina samlingar.
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Porträttet

Gymnasieåren bjöd på mer diversitet och
både växter och fåglar noterades och art
bestämdes enligt Björn Ursings flora och
fågelbok. Efter gymnasiet gick vägen mot
vidare studier och här kom valet mellan
biologi och fysik. Vi är nog många som
idag är tacksamma över att Ulf valde det
förstnämnda. Studierna bedrevs i Lund och
när det var dags att doktorera så föll till
slut lotten på bladlussteklar (Aphidiinae),
en underfamilj till bracksteklar (Braconi
dae). Bladlussteklar var då mycket dåligt
undersökt, med endast 25–30 arter kända.

Bladlusstekeln Pausesia pini parasiterar på bladlus Cinara sp. Bild: Ulf Gärdenfors.

Efter några år hade den svenska artstocken
fördubblats fler gångar om och bestod nu
av 125 arter varav sju beskrevs nya för
vetenskapen. Trots att disputationen är
avklarad sedan länge har bladlussteklarna
fortsatt att ligga Ulf varmt om hjärtat.
När studierna var slut kom ett jobb
erbjudande om att följa upp försurningens
effekter på landmollusker och tätt följt av
det blev det projekt för Världsnaturfonden
där hotspots för olika organismgrupper
identifierades och inventerades. Flera av
de områdena är idag skyddade som natur
reservat. Samtidigt som han sedan erbjöds
en forskarassistenttjänst vid universite
tet ringde Ingemar Ahlén och erbjöd en
tjänst på den nystartade Artdatabanken
i Uppsala. Det var tjänsten som expert
på ryggradslösa djur, ett val som inte var
helt givet när familjen, med tre små barn,
var väl rotad nere i Skåne.

Svenska artp rojektet föds

Men flyttlasset gick till Uppsala och
snart var arbetet med rödlistan igång,
både nationellt och internationellt. Första
svenska rödlistan för ryggradslösa djur
kom 1993 och efter det var han huvud
ansvarig för rödlistorna 2000, 2005, 2010
och 2015, då med de nya internationella
kriterierna som han även varit med att
mejlsa fram. I slutet av 1990-talet var Ulf

på en fest där han pratade med Fredrik
Ronqvist och det var där och då som
tanken om svenska artprojektet föddes.
Taxonomerna hade dålig återväxt och
kunskapen om arterna i landet minskade.
Om man gjorde en nationalfauna över alla
landets arter skulle man åter kunna bygga
upp kunskapen, men då krävdes inte bara
böcker utan inventeringar, satsningar på
museerna och inte minst att utbilda nya
taxonomer.
Ulf och Fredrik lyckades ihop med
Artdatabankens dåvarande chef Torleif
Ingelög övertyga politikerna och snart
kunde projektet dra i gång. Sedan 2002
har Artdatabanken i uppdrag av reger
ingen att kartlägga alla Sveriges flercelliga
organismer och bokverket Nationalnyckeln
till Sveriges flora och fauna beskriver idag
många organismgrupper där det tidigare
saknades litteratur.

Följer bokskogslöp aren

Hösten 2018 var det dags att lämna
Artdatabanken och Uppsala efter 26 års
tjänst. Flytten gick tillbaka till sydöstra
Skåne. När jag frågar om det kommer
kännas tomt att lämna så många projekt
bakom sig skrattar Ulf till och säger:
– Jag är inte rädd för att vakna upp
och känna mig sysslolös.
Bladlussteklarna har alltid legat kvar

Yrfän 4 · 2019

7

Porträttet

i bakhuvudet och när det under studie
tiden handlade om att skapa ordning bland
vissa släkten i Palearktis, så hoppas han
snart kunna beskriva hur man känner igen
alla familjens arter i Sverige för Artdata
bankens Artfakta. Fast då krävs att först
få koll på världsfaunan, eftersom många
arter har beskrivits som nya för vetenska
pen sedan han var aktiv och flera av dessa
kan mycket väl finnas i landet.
– Det skulle kännas fint att få lämna
över den kunskapen till eftervärlden.
Till andra projekt som löper paral
lellt hör inmatningen till Artportalen
av alla observationsböcker som skrivits
genom åren. Det går inte att bli annat än
mycket imponerad över den noggrannhet
som ligger bakom varje sådan bok. Sedan
snart 25 år tillbaka följer också Ulf upp
populationerna av bokskogslöpare Carabus
intricatus på en av de två lokaler i landet
som den förekommer på. Ett projekt som
troligtvis kommer leda till en lång och
fin tidsserie, men som med tiden kanske
också väcker fler frågor än svar om dessa
mytomspunna baggar. Fast allra mest tid
lägger Ulf just nu på att vara ute i naturen
och lära sig nya grupper av insekter och
andra organismer, av nyfikenhet och för
att han tycker att det helt enkelt är så
förbaskat roligt att observera arter och
att lära sig nytt.

Många känner förmodligen igen en tvestjärt. Men visste du att det finns sex
arter i Sverige, att en del arter kan flyga och att tvestjärtsmamman tar hand om
sin avkomma? I den här artikeln går vi på djupet i tvestjärtarnas liv.

Tvestjärtar

A

lla har vi nog träffat på tve Tvestjärtar kryper inte in i öronen på
stjärtar på ett eller annat sätt.
sovande barn, eller vuxna för den delen,
Sommaren som varit utgör inget
och nyper sönder trumhinnan. De äter inte
undantag, då det på flera platser heller upp hjärnan inifrån! Denna miss
i landet har
uppfattning har gamla
förekommit relativt
anor och har möjligen
TEXT: Thomas Persson Vinnersten
mycket tvestjärtar.
sitt ursprung i att man
FOTO: Kjell N ilsson
Faktum är att många
hittade tvestjärtar som
har en känsla av obehag då tvestjärtar förs
gömt sig i närheten där man sov. De tycker
på tal. Varför är det så? Det är nämligen
ju om att skrypa in i små skrymslen,
helt obefogat att vara ”rädd” för dem. gärna där det är mörkt. På engelska
Här kommer nämligen ett avslöjande:
heter tvestjärtar till och med earwig (”ear
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wiggler”), vilket späder på och för vidare
traditionen att dessa harmlösa insekter
anses skadliga för oss människor.
Det svenska namnet tvestjärtar beskri
ver på ett bättre sätt hur insekten ser
ut. Deras bakåtriktade tångliknande klo,
eller cerci som utskotten kallas i veten
skapliga sammanhang, är karaktäristisk
för ordningen tvestjärtar Dermaptera.
Ordet Dermaptera härstammar från gre
kiska där ”derma” betyder hud och ”ptera”
betyder vingar, ordningen har alltså

fått namn efter de hårda framvingarna.
Det finns över 2 000 arter tvestjärtar,
men de flesta arterna förekommer i tro
pikerna och endast sex arter i Sverige.
Så om man snabbt vill bli specialist på
en grupp insekter – starta med tvestjär
tar, med ett behändigt antal arter! De
sex svenska arterna representeras i fem
släkten: Labia, Chelidura, Apterygida,
Euborellia och Forficula.

Tvestjärtens utseende

Tvestjärtar är långsträckta, smala djur
med bitande mundelar, som de använder
för att tugga sönder vegetabilier eller små
kryp, t ex bladlöss. De har även relativt
långa trådlika antenner som består av
minst 10 segment, medan fötterna har tre
segment. Längden på de svenska arterna
varierar från 4–16 mm, rejäla skillnader!
Sedan ska man tänka på att tvestjärtar har
ofullständig förvandling, de saknar pupp
stadium, vilket innebär att tvestjärtsungar
(som kallas nymfer) ser ut som mindre
varianter av de vuxna. Färgen är huvud
sakligen mörkbrun, men ben och andra
kroppsdelar kan vara ljusare, nästan åt
det gula hållet. Har du tur kan du under
sommaren få se helt vita tvestjärtar. De
är inte albino utan har då nyligen ömsat
skinn. Efter någon timme eller så har de
fått sin normala bruna färg.
Det går relativt enkelt att skilja könen
åt, åtminstone fullvuxna individer, efter
som utseendet på cerci (tången) skiljer sig
åt. Hanen har en tång som är mer rundad
i formen medan honans tång är rak.
Tvestjärtungarna kallas alltså nymfer
och för att särskilja dem från de vuxna

Den vanligaste arten av tvestjärt, är just vanlig tvestjärt Forficula
auricularia. Inte sällan hittar man den uppkrupen i blommor.

kan man, förutom på storleken, även
se om de har vingar. Det är nämligen
enbart de vuxna individerna som har
vingar (gäller inte släktet Chelidura
som har förkrympta vingar som vuxna).
Dock är de halvcirkelformade flygving
arna finurligt hopvikta och döljs under de
förkortade framvingarna. Men även om
de har vingar, så kanske det är lite si och
så med viljan att använda dem. Det är
faktiskt bara den minsta arten i landet,
liten tvestjärt Labia minor, som frekvent
använder sina vingar till att flyga med.
Det är också så att tången används för
att hjälpa till att veckla ihop vingarna
efter att de använts, och givetvis även
till försvar mot rovdjur.

Den vanliga tvestjärten Forficula auricularia bor ofta många
tillsammans i trånga utrymmen. Foto: Dann Thombs/CC-BY2.0.
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Utbredning av arterna i Sverige

Utbredningen för de svenska arterna är
företrädesvis södra hälften av landet, med
undantag för liten- och vanlig tvestjärt
som också finns längre norrut. Dessa
geografiska skillnader kan bero på rent
ekologiska begränsningar men det kan
också vara så att de är förbisedda. Det vill
säga det kanske inte har varit så många
ute och letat tvestjärtar och samtidigt
artbestämt dem i de norra landskapen.
Kanske något som går att ändra på?!
Det är inte omöjligt att förutsättning
arna längre norrut, i takt med klimatför
ändringar, blir gynnsamma för samtliga
arter. Idag är det nordligaste fyndet för
skogstvestjärt Chelidura acanthopygia

Tvestjärtar genomgår ofullständig förvandling där de från små vita
nymfer successivt växer och ömsar. En icke färdigbildad tvestjärt känns
igen på att ben och antenner är bleka. Foto: Mick Talbot/CC-BY2.0.
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Foto: Livorno Lucarelli/CC-BY3.0.

Foto: Oskar Gran.

Foto: Ben Sale/CC-BY2.0.

Alla sex arter av tvestjärtar i Sverige

Skogstvestjärt

Busktvestjärt

Labia minor
Det hörs på namnet att liten tvestjärt är just
liten. Den är endast 4–7 millimeter, ungefär
hälften så stor som vanlig tvestjärt. Kroppen
är mörkt rödbrun och har en fin ljus behåring som syns i stark förstoring. Benen är
gula. Liten tvestjärt har välutvecklade flygvingar som sticker ut bakom täckvingarna.
Det är den art som mest frekvent kan ses
flyga. Antennerna har 12 segment där de två
yttersta antennsegmenten är ljusa.

Chelidura acanthopy gia
Det här är en medelstor art, 6–13 millimeter. Kropp, ben och antenner är ljusbruna.
Arten har förkrympta, korta breda täckvingar
och saknar vingar. Antennerna är gulbruna
och har 13–15 leder. Hanens tång är kraftigt
rundad (elliptisk) medan honans tång är
avsmalnande och spetsig.

Ap tery gida media
Busktvestjärten är relativt liten, 6–11 millimeter. Kroppen är rödaktigt brun med gula
ben. Den har helt förkrympta flygvingar som
döljs under de ljusa täckvingarna. Antennerna
är gulbruna och har 11–12 leder (unga nymfer
har 10-ledade antenner).

Sydlig tvestjärt
Euborellia annulip es
Det här är en stor art, 12–16 millimeter. De
vuxna djuren är mörkbruna, med ljusa ben
som ofta har ett mörkt band på låret. På
engelska heter arten ”ringlegged earwig”.
Sydlig tvestjärt saknar vingar och flygförmåga. Antennerna har 14–16 segment där
tredje sista antennsegmentet är ljust. I Sverige hittas sydlig tvestjärt enbart inomhus i
växthus och i andra varma och fuktiga miljöer.
Det är en art som räknas som kosmopolit och
som spridits över världen med människans
hjälp. Då den äter både andra insekter och
växtdelar ses den ibland som ett ”skadedjur”.

Foto: Kjell Nilsson.
Foto: Magnus Bjelkefelt.

Foto: Henk Soepenberg/CC-BY3.0.

Foto: Don Loarie/CC-BY2.0.

Foto: Donald Hobern/CC-BY2.0.

Liten tvestjärt

Chelidura guentheri
Det råder en viss förvirring mellan arterna
skogstvestjärt och C. guentheri, där den tidigare varit den som vi trott oss ha i Sverige.
Men det kan vara så att det är C. guentheri
som är den art som förekommer i Sverige.
Man skiljer arterna åt genom att titta på spetsen på hanens sista segment (pygidium). På
skogstvestjärten är detta mer rundat spetsigt
medan C. guentheri har ett inbuktat utseende.
(Se bilder under D i nyckeln på nästa sida.)
För övrigt är arterna i stort lika.
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Vanlig tvestjärt
Forficula auricularia
Det här är nog den art som de flesta som sett
en tvestjärt har träffat på. Den är relativt
stor, 10–16 mm. Kroppen är rödaktigt brun
och saknar behåring. Den har välutvecklade
flygvingar som hopvecklade sticker ut bakom
de ljusa täckvingarna. Antenner hos vuxna
djur har 13–16 leder (hos nymfer <12 leder).
Hanens tång är smalt rundad (elliptisk) medan
honans tång är svagt avsmalnande. Hanarna
är polymorfiska där tångens form och storlek
kan skilja mycket mellan olika individer.

från Örnsköldsvik, medan busktvestjärt
Apterygida media än så länge har Falun
som nordgräns.
Till detta kan också tilläggas att det
på senare år verkar som om att det vi
tidigare trott är skogstvestjärt egentligen
är den nordliga arten Chelidura guentheri
(saknar än så länge svenskt namn), medan
skogstvestjärt är den sydliga. Så har det
nämligen visat sig vara i våra grannländer,
men hur det ser ut i Sverige är fortfarande
dåligt kartlagt.
Sydlig tvestjärt Euborellia annulipes är
endast hittad inomhus i växthus. Det är
en stor vacker art som troligen liftar med
olika växtmaterial och sedan etablerar sig
om klimatet är lämpligt. Den senast publi
cerade landskapskatalogen för tvestjärtar
är från 2003, men efter det så har det
tillkommit ett antal landskapsfynd som
går att hitta i Artportalen.

Nyckel till svenska tvestjärtar
Nyckeln avser vuxna individer och samtliga kroppsmått är exklusive tångens längd.

A

Längd 6–11 mm
Täckvingarna
välutvecklande, längre
än breda. Förkrympta
flygvingar som
döljs under de ljusa
täckvingarna. Antenner
11–12-ledade (hos unga
nymfer 10-ledade).
Kroppen rödaktigt
brun med gula ben.

Längd 6–13 mm.
Förkrympta
täckvingar, bredare
än långa. Antenner
13–15-ledade. Kropp
och ben ljusbruna.
Skogstvestjärtkomplex där
endast hanar
kan bestämmas
morfologiskt. → D

Busktvestjärt
Apterygida media
Hjärtfottvestjärtar
(Forficulidae).
Andra fotsegmentet
(mellersta)
hjärtformat,
omsluter övre
delen av det tredje
fotsegmentet. → B

Tvestjärtens ekologi

Tvestjärtar är främst aktiva under dygnets
mörka timmar. Så om man vill se dem ”in
action” är ett bra tips att på sommaren
gå ut med en ficklampa och rota runt i
markförnan under stenar och trädgrenar.
Det är där de brukar gömma sig. Om man
har tur kanske man hittar ett tvestjärtbo
med nykläckta vita små nymfer. Gör man
det så är förmodligen tvestjärtsmamman
i närheten. Det är nämligen så att hon
har s k yngelvård, hon tar alltså hand
om sin avkomma. Det är relativt ovan
ligt i insektsvärlden men förekommer lite
sporadiskt i olika insektsordningar, där
framförallt de sociala insekterna (getingar,
myror och bin) sticker ut. Hos tvestjärtar
inbegriper yngelvården att ta hand om
äggen, som kläcks tidig vår, så att de inte
angrips av mögelsvampar, samt att ge visst
skydd åt avkomman fram till att de har
ömsat skinn ett par gånger. Efter det får
nymferna klara sig på egen hand.
Tvestjärtar har en förkärlek till att
gömma sig i springor och sprickor och
andra mörka utrymmen. Det är därför inte
så konstigt att de ofta hittas i brevlådor
och då gärna inne i tidningen. Där är det
säkert mysigt värre! Det är dock inte alla
som uppskattar dem när de kryper ut på
frukostbordet lagom till morgonkaffet …
Tvestjärtar är allätare, d v s både
rovdjur, nedbrytare och vegetarianer på
samma gång. Att de äter andra småkryp är
oftast ”bra” ur ett trädgårdsperspektiv då
bladlöss, kvalster och andra s k skadedjur

C

Andra fotsegmentet
cylinderformat
(figur 1b),
omsluter ej övre
delen av tredje
fotsegmentet → E

B

D

Formen på spetsen på
hanens pygidium (sista
bakkroppssegmentet)
spetsigt rundad.

Formen på spetsen på
hanens pygidium (sista
bakkroppssegmentet)
inbuktad.

Skogstvestjärt
Chelidurella
acanthopygia
Hjärtfottvestjärtar
(Forficulidae)

Chelidurella guentheri
Hjärtfottvestjärtar
(Forficulidae)

E
9–16 mm.
Välutvecklade
flygvingar som
hopvecklade syns
bakom täckvingarna.
Antenner hos vuxna
individer 13–16 ledade
(hos nymfer <12 leder).
Kropp rödaktigt brun
och utan behåring.

Flygvingarna
sticker ej ut bakom
täckvingarna. → C

Mindre 4–6 mm.
Välutvecklade
flygvingar, antenner
med 12 segment.
De två yttersta
antennsegmenten
ljusa. Kropp mörkt
rödbrun med ljusa ben.
Kropp med mycket fin
behåring som syns
under stark förstoring.
Liten tvestjärt
Labia minor
Dvärgstvestjärtar
(Spongiphoridae)

Vanlig tvestjärt
Forficula auricularia
Hjärtfottvestjärtar
(Forficulidae)

Större 10–25 mm.
Saknar vingar,
antenner med 14–16
segment. Tredje sista
antennsegmentet
ljust. Inre del av lår
mörka i kontrast till de
annars ljusa benen.
Sydlig tvestjärt
Euborellia annulipes
Skevtångtvestjärtar
(Anisolabididae)

Text och bilder: Moa Pettersson

ingår i dieten. Till viss del kan tvestjär
tar även göra en del skada på växter, då
kronblad och frukt kan angripas. Dock
brukar skadorna vara begränsade och på
frukt är det oftast redan dåliga partier som
tvestjärtarna äter. Så till största delen är
tvestjärtar till god hjälp i trädgården och
det finns flera saker man kan göra för att
få dem att trivas. Genom att göra iordning
mörka och trånga platser, t ex upp och
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nedvända blomkrukor eller stenplattor som
ligger på marken, så erbjuder du lämpliga
platser för tvestjärtarna att spendera de
ljusa timmarna. Man kan även ha vissa
partier i trädgården i mer ”naturligt” till
stånd. Genom att lämna orörda biotoper
kan du i förlängningen bidra till att skapa
lämpliga övervintringsplatser, inte bara för
tvestjärtar utan för en stor mångfald av
trädgårdens småkryp.

Trekantsspindelns vetenskapliga namn är Hyp tiotes p aradox us, och en paradox är den
på många sätt. I en djurgrupp full av intressanta anpassningar och problemlösningar är
Hyp tiotes-arterna, i Sverige representerade bara av trekantsspindeln, lite extra speciella.

Trekantssp indeln
jagar med slangbella
T

rekantsspindeln tillhör familjen
krusnätsspindlar (Uloboridae),
en familj som sticker ut genom
att de dels saknar giftkörtlar,
dels inte använder klister i sina
nät. En vanlig fråga som ställs om spindlar
är om de är giftiga, och svaret på den
TEXT: Kajsa

Trekantsspindel Hyptiotes paradoxus är ensam i sitt släkte i Sverige. Foto: Kajsa Mellbrand.
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frågan för djurgruppen som helhet är ”ja
– nästan alltid”. Familjen krusnätsspind
lar, med två arter av de ca 740 vi har i
Sverige, är de som gör att ordet ”nästan”
behövs i det där svaret eftersom just de
två arterna utgör undantagen vad gäller
jakt med gift. Krusnätsspindlarna dödar
istället sina byten genom att linda in dem
hårt i enorma mängder silke; i en studie
använde en art i familjen 140 meter tråd
för att linda in en enda insekt!
Krusnätsspindlarna använder silke av
en speciell typ som kallas krustråd, eller
cribellatsilke. Avsaknaden av gift är unik
för krusnätsspindlarna, men krustråden
som gett familjen dess namn, är de fak
tiskt inte ensamma om – det finns hos
fler familjer. Spindlarna har ett speciellt
organ vid de vanliga spinnvårtorna, där
en del spinnvårtor omvandlats till en hård
platta, ett spinnfält (cribellum). Däri
från kommer tusentals små silkestrådar
ut (ordet cribellum betyder ”litet såll”).
Spindeln kardar det här sjoket av tunna
trådar mot plattan med en tät kam av
borst (calamistrum) på bakbenen, och
resultatet blir en tråd omgiven av ett
”moln ” av fina nanofibrer som ger tråden
ett ulligt utseende. Studerar man tråden i
stark förstoring är trådarna just krusiga,
därav namnet krustråd.

Trekantsspindeln jagar med slangbella

Tysk forskning visade för ett par år
sedan att den här typen av silke fungerar
genom att nanofibrerna suger upp vax som
finns på skalet hos insekterna det kommer
i kontakt med, vilket förstärker tråden
och fäster den hårt till insekten, nästan
som om den smälter samman med skalet.
Krustråden är en ganska ursprunglig typ
av silke, och det kan rentav vara så att
den klistriga tråd som används av många
andra nätvävande spindlar uppstått för
att insekterna utvecklat försvar mot krus
tråden (t ex genom tjockare vax som inte
lika lätt sugs upp).

Avancerade fällor

Det finns som sagt fler spindlar som använ
der krustråd, men ingen har en så avance
rad fälla som spindlarna i släktet Hyptiotes. Dessa, däribland vår trekantsspindel,
bygger ett trekantigt nät som liknar en
tårtbit tagen ur ett klassiskt hjulnät. Nätet
spänns mellan två grenar eller mellan en
gren och en trädstam, främst i barrträd.
Den spetsiga änden av triangeln övergår
i en enda tråd som fästs i t ex trädstam
men i andra änden, men däremellan sitter
spindeln och håller där tråden spänd med
bakbenen. Spindeln utgör alltså själv en
del av fångstnätet. Krustråden är väldigt
elastisk och spindeln kan sitta och hålla
tråden spänd många timmar i sträck. Om
ett byte hamnar i nätet släpper spindeln
efter på tråden så att nätet faller ihop
runt bytet.
En ny studie från USA gjord på en
nordamerikansk art, Hyptiotes cavatus, som
jagar på samma sätt, har visat att spindeln

En teckning från sent 1800-tal som visar principen för Hyptiotes-spindlarnas nätkonstruktion.
Infälld bild visar förstorning på spindelns sätt att spänna den elastiska krustråden.

själv också utnyttjar energin som finns
lagrad i den spända tråden. När spindeln
släpper efter på tråden med bakbenen
skjuts den snabbt framåt mot nätet, och
lika snabbt faller nätet ihop runt bytet.
Bytet trasslas in, och spindeln är blixt
snabbt där för att spinna in det i silke.
Funktionen hos fångstnätet påminner om
när man släpper efter på det spända gum
mibandet i en slangbella, eller avlossar en
katapult, med spindeln själv som projektil.
Vi kan förutsätta att t ex vår svenska tre
kantsspindel fungerar likadant då arterna
är nära besläktade och jagar på samma
sätt med samma typ av fångstnät.

Hyptiotes cavatus är en amerikansk art som jagar på samma sätt som vår svenska
trekantsspindel H. paradoxus. I en studie har man sett att spindeln använder elasticiteten
i nätet som katapult för att förflytta sig själv. Foto: Judy Gallagher/CC-BY-2.0.

Yrfän 4 · 2019

13

Detta är det enda kända fall där man
kunnat visa att ett spindelnät används
som ett kraftförstärkande ”verktyg”. Att
använda en struktur utanför den egna
kroppen på det sättet är unikt, inte bara
bland spindlar utan generellt. Det är inte
ovanligt att djur använder lagrad energi
för att kunna åstadkomma en snabb och
explosiv rörelse – men det sker normalt
genom upplagring av energi i den egna
kroppen, t ex när en loppa hoppar eller
en kameleont kastar ut tungan. Hyptiotes
cavatus är den enda art (förutom oss män
niskor) där man upptäckt att en struktur
utanför kroppen används för att lagra kraft
som kan utnyttjas vid ett senare tillfälle.
På det här sättet kan spindeln också lagra
energi från upprepade muskelsammandrag
ningar i silket (spänna tråden mer och mer
efterhand) och sedan frigöra alltihop på en
gång, vilket ger den en kraft och snabbhet
som den inte hade kunnat åstadkomma
själv genom normal rörelse.
Så nästa gång du ger dig ut på skogs
promenad, sänd en tanke till trekantsspin
deln som laddar sin silkeskatapult därinne
bland granarna! 
Tips: Bästa sättet om du vill se en trekantsspindel ”in action” är att leta efter den nattetid,
eftersom arten främst är aktiv då. Ge dig ut i
skogen med en pannlampa och leta på barrträd,
främst gran och gärna nära stammen. Spindeln
är ganska liten (3–6 mm), kantig i kroppsformen
och väl kamouflagefärgad i bruna, beigea och
grå färgtoner.

Trekantsspindeln jagar med slangbella

Sjukdomar och skadeinsekter drabbar olika trädslag. Båda begreppen är
tillkomna ur ett mänskligt betraktelsesätt. I naturen handlar det inte om
skador utan om en del av en naturlig process där växt- och djursamhället
förändras över tid och näring omsätts i en ändlös snurra.

M

Almen & askens död
är skalbaggens bröd

ånga insektsarters utbred
ningsområde förändras med
tiden. Klimat, näringssubstrat
och naturliga fiender avgör var
arterna finns. Många har en
god spridningsförmåga, de flyger och kan
snabbt kolonisera nya områden. Andra har
TEXT: Åke

Lindelöw

utvecklats att leva i mer stabila miljöer
och har mist förmågan att sprida sig över
längre avstånd. Med ökad global handel
och resande har människan, ofta genom
att flytta växter, medfört nya arter som
sedan kunnat etablera sig. Antalet nya
arter har kraftigt ökat under senare år. I
de flesta fallen märker vi knappt att nya
arter dyker upp. Endast i de fall när nya
arter gör skada eller blir uppmärksammade
av andra skäl, skapas rubriker.
På träd och buskar som importeras till
Europa finner man varje år 6–8 nya insekts
arter (med ursprung utanför Europa) som
kommit för att stanna. De flesta kommer
med levande växter eller annat gods till de
stora importhamnarna i Holland, Italien
och Frankrike. De upptäcks sällan vid
gränserna utan när de sedan etablerat sig.
Importerade organismer har dödat träd
i stor omfattning på många håll i världen.
Avsaknaden av naturliga fiender och dålig
motståndskraft hos träden bäddar för att
de nya arterna etablerar sig och snabbt
sprider sig. Förekomst av arter som poten
tiellt kan bära nya sjukdomar och andra
mikroorganismer har också stor betydelse.
Till exempel plockade de fem inhemska
almsplintborrarterna Scolytus spp. upp
almsjukesvampen och spred den effektivt
vidare i Sverige.

En syn vi kommer att behöva vänja oss vid: döda almar som sträcker sig mot himlen. Foto: Thomas Persson Vinnersten.

Almsjukan

Almsjukan, vars ursprung sannolikt är
från Himalaya där almarna är resistenta
mot sjukdomen, upptäcktes på 1950-talet
i Sverige. Troligen kom den med alm
virke till Norrköpings hamn. Från virket
har almsplintborrar. kläckts och flugit
till närmaste levande alm för att göra
ett näringsgnag och i det ögonblicket
smittat trädet. Skogsalm, lundalm och
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vresalm dör inom något eller några år
om de smittats.
När almsplintborrarna kläcks i en
död alm fastnar klibbiga sporer på de
nykläckta skalbaggarna och de förs över
från döda träd till friska när baggarna
gör sitt näringsgnag på levande almskott.
På detta sätt smittas träden. De döende
almarna blir sedan lämpliga att yngla i
och almsplintborrarna och många andra

Almen & askens död är skalbaggens bröd

Almsplintvivel Magdalis armigera.
Foto: Aleksandrs Balodis/CC-BY4.0.

bark- och vedlevande arter gynnas kort
siktigt när det finns gott om döda almar.
Andra arter som lever i döda almar eller
svampar på dessa är t ex almsplintvivel
Magdalis armigera, vars larver lever under
barken på nydöda grenar, och blåglän
sande svartbagge Platydema violaceum som
lever på svampen svartöra. Den i Sverige
nyetablerade barkbaggen Aulonium trisulcum har också som rovdjur på almsplint
borrar uppenbarligen haft fördel av att
det numera finns så många döda almar. I
Uppsala har cinnoberbagge Cucujus cinnaberinus vid upprepade tillfällen påträffats
under barken på döda almar. Eventuellt
har även denna i övrigt sällsynta skalbagge
gynnats av att det finns så många grova
döda almar att tillgå.
I långa loppet är däremot alla arter
som lever av döda almar förlorare, efter
som antalet döda träd kommer att minska

Fläckig askbastborre Hylesinus varius.
Foto: Udo Schmidt/CC-BY-SA2.0.

Blåglänsande svartbagge Platydema
violaceum. Foto: Stanislav Snäll/CC-BY4.0.

allteftersom det totala almbeståndet mins
kar. I ett försök att stoppa almsjukan på
Gotland avverkas årligen några tusen träd
för att begränsa smittspridningen. Detta
genomförs allt sedan almsjukan först
upptäcktes på ön 2005. På fastlandet sker
däremot numera ingen aktiv bekämpning
av almsjuka. Det sorgliga i detta är att alla
arter som är beroende av nydöda almar
på sikt kommer att missgynnas.

Askskottsjukan & hot mot askar

En annan svampsjukdom som också
tycks gynna många vedlevande insekter
är askskottsjuka. Med ursprung i Japan
har den följt med askplantor till Europa.
Svampsporer sprids med vindens hjälp till
inhemska askar som dött i stort antal. I
takt med att askarna dör gynnas en del
arter som lever i veden. Nydöda askgre
nar utgör utmärkt yngelmaterial för flera

Gångsystem gjorda av fläckig askbastborre Hylesinus
varius under barken på en död ask. Foto: Åke Lindelöw.
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Almsplintborren Scolytus scolytus.
Foto: Udo Schmidt/CC-BY-SA2.0

skalbaggsarter. Den lilla långhorningen
askdvärgbock Tetrops starkii och askprakt
bagge Agrilus convexicollis är två arter som
tydligt gynnas av askskottsjukan. Fyra
arter barkborrar av släktet Hylesinus har
också fått ett överflöd av nydöda askar att
reproducera sig i. De prydliga gångsyste
men av fläckig H. varius och svart askbast
borre H. crenatus ses ofta under barken på
de döda träden. Att andra arter gynnas
på detta sätt kallas, med ett modernt ord,
kaskadeffekt.
Ett annat hot mot askarna är den sma
ragdgröna asksmalpraktbaggen A. planipennis, ursprungligen från Kina. Som en
invasiv främmande art har den i Ryssland
dödat miljontals askar. Praktbaggen är
på spridning västerut och det är bara en
tidsfråga innan den når Europa. I Nord
amerika har samma art spridit sig till
många delstater och har hittills dödat fler
än 25 miljoner askar. Arten har förts in
av oss människor med askved med larver
i. Dessa har kläckts till skalbaggar som
sedan angripit inhemska askar. Väl på
plats har spridningen underlättats av att
ved med baggar i sålts på bensinmackar,
tagits med av campare, som lämnat det
som blivit över på nya platser. Spridningen
i Nordamerika har på detta sätt varit
mycket snabb och på ett par decennier
har arten etablerat sig i mer än hälften
av staterna samt i Kanada.
I Sverige har Jordbruksverket den
smaragdgröna asksmalpraktbaggen under
lupp. Fällor har hängts upp i askar nära
importhamnar där baggen kan misstänkas
komma in med askved. På så vis hoppas
man kunna upptäcka den innan arten får
fäste i den svenska naturen.

Almen & askens död är skalbaggens bröd

Andra arter att hålla upp sikt över

De asiatiska långhorningarna Anoplophora glabripennis och A. chinensis har båda
dykt upp på flera ställen i Europa. Den
förstnämnda kommer som larv i förpack
ningsmaterial av trä. Den andra följer
med prydnadsträd, främst lönn, och där
ligger larven inne i stammen. Träpallar
kastas ofta och blir liggande en tid och
prydnadsträd planteras ut i trädgårdar
och parker. Baggarna får då tid på sig
att kläckas och sprida sig. Honorna lägger
sedan ägg i barken på levande lövträd.
Just det faktum att de kan utnyttja många
olika lövträdsarter och de levande träden,
gör att arterna lätt kan etablera sig på
nya platser. Utrotningsförsök pågår på
mer än tio platser i Europa. Åtminstone
A. chinensis ser ut att bli en ny art i
Europa eftersom den redan finns på flera
kvadratkilometer runt Milano i Italien.
A. glabripennis har nyligen utrotats i Fin
land, nära Helsingfors, där den angripit
björkar.
Sveriges kärva klimat hindrar många,
potentiellt allvarliga skadegörare att etab
lera sig. Internationella bestämmelser om
handel och transport av varor avser att

Askpraktbagge Agrilus convexicollis.
Foto: Viteslav Manak.

Den asiatiska långhorningen Anoplophora glabripennis
har dykt upp på flera ställen i Europa och kan
snabbt döda många lövträd. Foto: P.S. Meng.

minska risken för att nya arter kommer
in i landet och gör skada. Den stora
utmaningen är att kontrollera den stora
mängden varor som rör sig över gränserna.
Både Jordbruksverket och Naturvårdsver

Döda askar på Gotland. Under barken finns ofta både svart askbastborre Hylesinus
crenatus och fläckig askbastborre H. varius. Foto: Åke Lindelöw.
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ket ansvarar för att arter som kan göra
skada tas bort eller helst inte alls passerar
gränsen.

Död ved är bra för mångfalden

Inget ser så livlöst ut som ett dött träd.
Inga knoppar, inga blad eller blommor.
Men det är bara ett nytt skede i trädets
tillvaro som har börjat. Nu som hemvist för
ett otal ved- och svamplevande insekter.
Antalet arter är väl så stort som på det
levande trädet. De bidrar till nedbrytning
och frigörande av näringsämnen som de
levande växterna är beroende av. Dessutom
tillkommer parasiter och rovdjur. Ett träd,
levande eller dött blir tillhåll för hundratals
arter av olika insekter.
I alla sammanhang har människan
under lång tid ”städat” bort den döda
veden från brukade skogar, trädgårdar
och naturområden vilket gör att den
döda veden numera är en bristvara. Det
kan tyckas bakvänt att tillförsel av död
ved numera i stor utsträckning sker när
introducerade organismer dödar träd i stor
omfattning. Bortsett från de dystra exemp
len med alm och ask finns inom bruket
av naturen numera en ambition att öka
mängden död ved. En kvarlämnad grenhög
eller trädstam på tomten gör stor nytta för
många arter. Högstubbar och omkullblåsta
träd ute i skogen är ett annat exempel som
bidrar till att de vedlevande skalbaggarna
får bättre överlevnadsmöjligheter.

Almen & askens död är skalbaggens bröd

Det första svenska fyndet av skaftmyrstekeln Ogkosoma cremieri
har gjorts under 2019. Denna häftiga stekel lever där blanksvart
trämyra Lasius fuliginosus finns – stekeln lägger sina ägg i myrägg.

Häftig stekel upp täckt
i Östergötland

J

Två individer av Ogkosoma cremieri som sågs invid en ihålig asp med bo av blanksvart trämyra Lasius fuliginosus.

ag hyste inga som helst förhopp denna myra. Såvitt han kunde erinra sig är
ningar om anmärkningsvärda fynd
Ogkosoma cremieri, som stekeln heter, inte
när jag för två år sedan började påträffad i Sverige. Även i andra länder
notera alla arter jag kunde hitta ses den påfallande sällan och mycket är
runt vår stuga i Östergötland. Min ännu okänt om hur den lever. Med andra
lågintensiva hemmabioblitz var bara tänkt ord: en drömart.
att förnöja mig själv och kanske
Efter det sneglade jag då och
TEXT& FOTO:
vidga mina biologiska vyer lite
då mot den stora öppningen vid
Mats Ottosson
grann. Inte ens när jag började
basen av aspen där man ser
bjuda hem riktiga artexperter
myrorna röra sig. Men förgäves.
till området för att för Sveriges Radios
Ända tills den där kvällen då jag gick
räkning spela in en poddserie om projek ut för en runda med hunden och i pann
tet förväntade jag mig några braskande
lampans ljuskägla såg flera ganska stora
artobservationer. Men så kom söndagen
steklar sitta stilla nära öppningen i trädet.
den 15 september.
Några dagar senare kunde Niklas bekräfta
Under sommaren hade jag haft besökt att det var hanar av O. cremieri. Efter
av stekelexperten Niklas Johansson. När ytterligare några dagars luskande kunde
vi strosade förbi en koloni av blanksvart
han meddela att detta var det första fyndet
trämyra Lasius fuliginosus i en ihålig asp av arten i Sverige och Norden.
berättade Niklas att det finns en spekta
Helgen efter var jag tillbaka och såg
kulär stekel som lever som parasit på just genast (nu under dagtid) steklar som flög
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på ett mycket särpräglat sätt inne i hålig
heten, tätt intill innerväggarna. Den här
gången var det honor, skulle det visa sig.
De stod mer eller mindre stilla i luften,
hovrande, med de extremt långa bakbenen
hängande under sig som stabilisatorer och
med antennerna pekande rakt fram mot
väggen där myrorna kilade upp och ned.
Det lär vara så att arbetsmyrorna under
hösten flyttar samhällets larver från kam
mare i trädstammen (där de finns under
sommaren) till kolonins underjordiska
utrymmen. Och det såg onekligen ut precis
som om steklarna närstuderade myrorna
för att se om det skulle bäras förbi några
larver som de kunde lägga sina ägg på.
Ett videoklipp med en stekelhona som hovrar
inne i den ihåliga aspstammen finns på Youtube.
Sök på ”Ogkosoma cremieri”.

Häftig stekel upptäckt i Östergötland

Det blir allt viktigare att värna om den biologiska mångfalden i
takt med att städerna växer. Insekter och andra djur och växters
habitat krymper med en expanderande stadsbild. Linköping är
en av flera kommuner som låtit sina gräsmattor växa fritt under
sommaren, i ett led att lyfta mångfalden i stadsmiljön.

Äng istället för
gräsmatta i Linköp ing

V

i får ofta frågor om varför vi
lät gräset växa i år, med anta
ganden om att det ligger ekono
miska besparingskrav bakom.
Så är inte fallet! Faktum är att
en optimal ängsskötsel, med slagning en
gång under sensommaren och bortförsel
TEXT & FOTO: J ohan

Klubbsprötad bastardsvärmare Zygaena minos (rödlistad som nära hotad, NT) – en art med sin
nordliga utbredningsgräns i Linköpingstrakten som kan komma att dra nytta av fler ängsytor.
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Molin

av material en kort tid senare, kostar oss
mer än den konventionella gräsklippningen.
En stor del av gräsklippningen i stä
derna har nästan blivit ett självändamål,
när man 10 –15 gånger per år klipper
gräsmattor varav många aldrig används,
och trots sin färg knappt alls bidrar till
en bra grön infrastruktur. Utan ändamål
blir skötseln inte heller resurseffektiv och
det var där vårt projekt slog rot; att alla
gräsytor ska ha en ändamålsenlig skötsel
i en växande urban miljö där grönytorna
spelar en allt viktigare roll.
Många gräsmattor vet vi har ett väl
digt stort värde med konventionell skötsel,
exempelvis fotbollsplaner och ytor kring
lekplatser och skolor, men de utgör långt
ifrån alla gräsmattor och kunskapen om
dessa ytors naturvärden har varit nästan
obefintlig. Att låta alla gräsytor växa har
gett mervärden utöver kunskap om ytornas
potential för ängsskötsel; projektets syfte
har fått mycket exponering, och vi har
fått en tydligare bild av ytornas sociala
värden genom allmänhetens återkoppling.
Andelen positiva tillrop har varit betydligt
större än de rent negativa, vilket var en
glad överraskning!

Äng istället för gräsmatta i Linköping

Ängar i hela stan

Vi har hela tiden beskrivit vår målbild
som äng, eftersom det är ett ord som alla
känner till och innebär en särskild skötsel
som vi tänkt tillämpa. I praktiken siktar
vi lite bredare än så eftersom alla nek
tarkällor är av intresse för pollinerande
insekter och de kvarvarande grönytorna
i städerna blir allt viktigare. Flera pri
vatpersoner har hört av sig till oss under
inventeringsperioden och sagt att ”här är
det ingen idé att göra om till äng, det
är bara maskrosor som dyker upp” och
bifogat bilder på maskroshav. Perfekt för
alla generalister bland insekterna, har vi
svarat då! Även om en rik kärlväxtflora ger
högst naturvärden och håller nektarkällor
under längre perioder så kan ensartade
maskros-, tistel- eller prästkragemattor
ha ett stort värde för pollinatörerna som
länkar och grenar i den gröna infrastruk
turen. Av denna anledning har vi använt
oss av två parametrar för att utvärdera
ängspotentialen: diversitet av kärlväxter
och mängd nektarkällor.
Konsulten har inventerat kärlväxter
över de 320 hektaren fördelade på 3600
delytor i alla kommunens tätorter. Vi får
tillgång till resultatet efter sommaren 2019
men redan under inventeringsperioden har
man kunnat se många ytor som sett väl
digt lovande ut.
Under hösten kommer vi analysera
resultaten av inventeringen och väga den

Med fler blommor kommer mer fladder. Linköpings kommun hoppas på fler
fjärilar och andra insekter på stadens grönytor – till glädje för alla.

biologiska potentialen mot sociala och
estetiska värden inför beslutsfattande
om nya ängsytor. Utöver ytor som har
god ängspotential i dagsläget kan man
även tänka sig att satsa på ytor med låg
potential, förutsatt att de icke-biologiska
värdena är små. Att magra ut marken från
år till år kan ge ökad blomsterprakt på sikt
och vi har också planer på att konvertera
vissa ytor med låga befintliga värden till

Karta över Linköping stad med grönytor markerade. Många av ytorna kan skötas
annorlunda än idag för att skapa en stad med större biologisk mångfald.
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äng, genom markberedning och insådd av
ängsfröblandningar. Målbilden med urvalet
av ängsytor är att få till en mosaikartad
fördelning över alla stadsdelar och tätorter
och jag tror inte att det behöver bli några
konflikter mellan de olika ändamålen.
Det finns inte bara biologiska vinster
att göra med detta projekt, det finns även
starka korrelationer mellan hög grön kom
plexitet i stadsmiljön och god mental hälsa
för vuxna samt ökad kreativitet och bättre
immunförsvar för barn, en ekosystemtjänst
som har ett högt socialt värde i växande
urbana miljöer.
När vi valt ut vilka ytor som vi vill
sköta som äng kommer vi att kommu
nicera dessa till allmänheten och från
och med växtsäsongen 2020 kommer vi
ha ett signifikant högre antal ängsytor
i kommunens tätorter än innan! Inom
några år kommer vi att inventera insek
ter, marksvampar och andra artgrupper
som kan påvisa ytornas förändring. Vi
kommer även anordna naturguidningar
och via sociala medier informera allmän
heten om vikten av grön infrastruktur,
ekosystemtjänster och biologisk mångfald
i staden. Förhoppningsvis hamnar vi ett
steg närmare en bättre och mer hållbar
stadsmiljö för både den biologiska mång
falden och människorna.
Johan Molin är kommunekolog i Linköpings
kommun.

Äng istället för gräsmatta i Linköping

Vårt land har fått en ny reproducerande dagfjärilsart. Detta har inte
hänt sedan början av 1980-talet då sälgskimmerfjäril Ap atura iris och
kartfjäril Araschnia lev ana upptäcktes i Skåne. Sommaren 2019 – nästan
40 år senare – var det åter dags då en population av aspskimmerfjäril
Ap atura ilia upptäcktes på Värmdö utanför Stockholm.

A

Asp skimmerfjärilen
har anlänt

spskimmerfjäril Apatura ilia var
sedan länge väntad som nästa
nya dagfjärilsart i Sverige. I vårt
östliga grannland Finland upp
täcktes den första individen år
2000, och den har sedan dess ökat i antal
och spridit sig västerut i södra Finland.
Även i Estland har arten ökat markant
TEXT: Bo

Söderström

och den var mycket vanlig nära Öster
sjökusten under 2011. Därför var det inte
särskilt förvånande att det första fyndet
i vårt land gjordes efter en period med
ostvindar sommaren 2011. Den 31 juli
hittade Petter Simonsson Sveriges allra
första aspskimmerfjäril i sitt trädgårdsland
i Tungelsta, Sörmland. Samma år gjordes
också det allra första fyndet i Danmark
när aspskimmerfjäril påträffades i Pin
seskoven på Amager utanför Köpenhamn.
I Köpenhamn blev arten till mångas glädje
bofast och fjärilsintresserade har sedan
dess vallfärdat dit för att njuta av båda
arterna skimmerfjäril i samma skog.
Så vitt vi vet blev dock inte aspskim
merfjäril bofast i Sverige 2011. Följande
år påträffades ett par individer på Råd
mansö i Roslagen och 2014 fotograferades
återigen ett par individer av Erik Cronvall
vid Lillsved på Värmdö. Därefter dröjde
nästa fynd till 2018 då arten påträffades
vid exakt samma lokal ute på Värmdö.
Efter en orienteringstävling vid Lillsved
på eftersommaren satte sig en aspskim
merfjäril på Lotti Uhrnells ryggsäck.
Lottis misstankar om aspskimmerfjäril
bekräftades snart av jourhavande biolog
på Naturhistoriska Riksmuseet.

Den första aspskimmerfjärilen Apatura ilia som hittades i den nyetablerade
populationen i Lillsved på Värmdö. Foto: Niclas Eklund.

Exp edition till Värmdö

Vad är oddsen för att två fjärilsintres
serade personer oberoende av varandra
hittar en extremt sällsynt fjäril på exakt
samma lokal med flera års mellanrum?
Den frågan ställde sig Niclas Eklund och
Julia Stigenberg och sammankallade en
grupp likasinnade till en expedition ut
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Aspskimmerfjärilen har anlänt

på Värmdölandet. Den 20 juli var vi en
grupp på åtta personer som tidig morgon
samlades vid Lillsveds parkeringsplats.
Vi delade upp oss två och två för att
systematiskt söka av Myttinge skjut
fält efter aspskimmerfjäril. Det dröjde
inte länge innan det plingade till i våra
mobiler. Niclas hade fått kontakt med

Pop ulation i Lillsved

Hur kan vi då vara säkra på att den har
reproducerat sig vid Lillsved? Även om vi
inte har kunnat dokumentera äggläggning,
larver eller puppor förefaller det osanno
likt att så många individer påträffas inom
ett begränsat område och knappt någon
annanstans. Aspskimmerfjäril har troligen
haft en population vid Lillsved sedan flera
år tillbaka. Inom de närmsta åren bör vi
kunna förvänta oss en fortsatt expansion.
Fler populationer kommer att upptäckas
i Stockholms och Roslagens skärgårdar
och kanske den även sprider sig västerut
inåt landet.
Klimatförändringar med längre och
varmare somrar är troligen orsaken till
att aspskimmerfjärilen har expanderat sin
utbredning under senare år. Aspskimmer
fjärilens larver livnär sig av bladen hos
asp, sälg och svartpoppel så värdväxtval
är inte på något sätt en begränsande faktor
för artens expansion i Sverige. 

Aspskimmerfjäril Apatura ilia ses ofta sittande på marken. Med
sugsnabeln lapar den mineraler. Foto: Mats Engquist.

Se skillnad på asp- & sälgskimmerfjäril
Hur gör du då för att särskilja de båda arterna
skimmerfjäril när de finns
i samma område?
Allra lättast är att se på
bakvingens undersida där
aspskimmerfjäril är mer
urvattnad och saknar sälgskimmerfjärilens tydliga
vita tvärband som såväl
utåt som inåt avgränsas
av rödbruna teckningar.
Hos sälgskimmerfjäril har
det vita tvärbandet mitt på
en bakåtriktad vit spets,
vilket syns tydligt på både
över- och undersidan av
bakvingen. Aspskimmerfjärilens tvärband saknar
denna spets.
På översidan har aspskimmerfjärilen vid framvingens hörn en stor ögonfläck
med rostfärgade kanter
som helt saknas hos sälgskimmerfjäril.
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Aspskimmerfjäril
Ap atura ilia

Sälgskimmerfjäril
Ap atura iris

Foton: Magnus Bjelkefelt.

den allra första aspskimmerfjärilen som
hade kommit ned från trädkronorna till
en hög med hundbajs. Efter en nervös
väntan hade vi alla fått se tre eller fyra
aspskimmerfjärilar och fem sälgskim
merfjärilar. Den senare arten är mycket
snarlik aspskimmerfjäril och även den
nyinvandrad till Uppland. Men sälgskim
merfjärilen Apatura iris har i stor mängd
kommit söder- och inte österifrån. Från
att ha varit begränsad till Skåne under
nästan 30 år har sälgskimmerfjäril ökat
i antal och spridit sig i rekordfart norrut
till norra Uppland under 2010-talet.
Intresset för aspskimmerfjärilen från
massmedia var i sammanhanget närmast
hysterisk under augusti. Radio, tv och
dagstidningar gjorde många reportage
om det glädjande nytillskottet till vår
fauna. Och fjärilsintresserade vallfärdade
till Lillsved. Sverige hade fått sin egen
Pinseskoven! Många intresserade hörde
av sig till mig för att berätta att de också
hade sett aspskimmerfjäril på lokaler
allt från Halmstad till Härnösand. Men
av de närmare 50 foton jag har fått mig
tillskickat har jag inte kunnat bekräfta
en enda aspskimmerfjäril. De allra flesta
har varit sälgskimmerfjärilar men också
några aspfjärilar. Än så länge har inga
nya okända populationer i Sverige kunnat
beläggas.

”Urvattnad” undersida.

Tydligt vitt tvärband med spets.

Ögonfläck.

Vit spets.

Aspskimmerfjärilen har anlänt

Äntligen var jag framme. Körde in på den grusade parkeringen vid Halltorps
Hage och stängde av motorn. Slog igen kartboken och drog en suck och slöt
ögonen för några sekunder. Nu fick mammas VW Folka 1970 vila ett par
timmar. Många års drömmande om Halltorps Hage var över. Nu var jag här.

En sommardag i
Halltorp s Hage 1979

”Sedan beger jag mig in i Halltorps Hage. Jag följer stigarna och nagelfar varje ek minutiöst. Det är svårt för en glad
amatör att riktigt veta var jag ska leta och var jag ska titta för att se och hitta ekbockarna.”

D

et var en solig förmiddag i mitten
olika lokaler på Öland och Gotland för att
av juli 1979. Jag var 22 år och titta och fotografera fåglar och dagfjärilar
hade lånat min mammas vita och förhoppningsvis även Gotlandsnoken.
Folka samt ett
Genom att jobba extra på
tält av en kompis.
TEXT & FOTO: Göran Assner
helgerna mellan studierna
Tältet var ett klassiskt ”old
hade jag sparat ihop lite
school”-tält. Orange med blått tak. Långt pengar och köpt Nikons fina bälg PB-6 och
ifrån dagens grå high-fashion-lättvikttält.
ett nytt stativ till min begagnade Nikon
Min plan var att under två veckor besöka FM och på vårvintern 1979 hade en plan
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börjat ta form i mitt huvud, att göra denna
fotosafari till Öland och Gotland.
Egentligen minns jag inte så väldigt
mycket, nu såhär 40 år senare, av denna
resa men jag vet att jag hade en euforisk
känsla i kroppen; att ge sig ut ensam på
två veckors fotoäventyr i mammas gamla
Folka var lite som att åka till månen för
en ung 22-åring. Betänk också att detta

En sommardag i Halltorps Hage 1979

Det riktigt ”kryllar” av större ekbockar Cerambyx cerdo i Halltorps Hage 1979. Här två stridande individer.

var långt innan internets dagar, så enda
informationen om arter och lokaler fanns
på biblioteket; man fick helt enkelt leta
sig fram i olika böcker och tidskrifter och
därefter söka i kartboken. Sedan köpte
jag diafilm och det var dyra pengar för
en student som jag. Plus då att jag hade
stativet med bälgen monterad – jösses vad
det tog tid att ta en bild på en fjäril eller
annat småkryp!

Drömmen om den sällsynta ekbocken

Mitt intresse för naturen – fåglar och
ormar och dagfjärilar – började runt 1971
då familjen hade en liten sommarstuga
i Gottskär strax söder om Göteborg. På
höstarna åkte jag på exkursioner med
Göteborgs Ornitiologiska förening, GOF,
runt om i södra Sverige under ledning av
bl a Uno Unger. På somrarna samlade jag
på snokar och sandödlor och födde upp
larver av påfågelöga i olika terrarier jag
tillverkat i slöjden. Vilka tider somrarna
var för en pojke i början av 1970-talet! Jag
såg min första sorgmantel och makaonfjä
ril, och hittade hasselsnok i Sandsjöbacka.
Så någonstans i någon bok på bibliote
ket hade jag läst om den större ekbocken
Cerambyx cerdo och att den fanns att finna
i Halltorps Hage på Öland och att den var
väldigt sällsynt. Då intresserade jag mig
inte så mycket för skalbaggar och insekter
men just ekbocken hade något magiskt
och fascinerande över sig, och jag kände
att den där vill jag fotografera och att

Halltorps Hage på Öland var ett av stop
pen på resan 1979.
Halltorps Hage är en av Nordeuropas
värdefullaste ädellövskogar och ligger
strax norr om Färjestaden. Området är
internationellt känt för sin artrikedom. De
gamla grova ekarna är livsmiljö åt våra
största skalbaggar, bl a större ekbock, ekoxe
Lucanus cervus och läderbagge Osmoderma
eremita. Men det var först 1979 som Hall
torps Hage blev naturreservat. Området
ingår också i EU:s ekologiska nätverk av
skyddsvärda områden – Natura 2000. Men
Halltorps Hage har en längre historia än så.
Fram till 1900-talets början fanns här ett
mycket stort bestånd av ekar, men runt 1920
påbörjade man en omfattande avverkning
och nu återstår endast tiotalet levande ekar
som då är den större ekbockens enda säkra
förekomst i Sverige och övriga Norden.
Arten har minskat drastiskt de senaste
åren och nu sker uppfödning på Nordens
Ark och utplacering av nykläckta ekbock
ar i Halltorps Hage. Men det är en svår
balansgång då larven utvecklas under upp
till sex år i de gamla grova ekarna.

In i Halltorp s Hage

Det är förmiddag och solen gassar. Det
står inte många bilar på grusparkeringen
och inte en människa syns till. Jag är
ensam när jag lastar ut kameraryggsäcken ur bilen, monterar Nikonbälgen
på kameran och skruvar fast kamerapaketet på stativet. Sedan beger jag mig in
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”Ekbockseken” 1979.

i Halltorps Hage. Jag följer stigarna och
nagelfar varje ek minutiöst.
Det är svårt för en glad amatör att
riktigt veta var jag ska leta och var jag
ska titta för att se och hitta ekbockarna:
hur ser de ut i verkligheten, springer de
eller sitter de stilla, var på ekarna finns
de – nere i marknivå eller i trädkronorna?
Men efter ca en timma och mycket
idogt letande så ser jag något röra sig
vid roten av en av ekarna – en ekoxehona! Hjärtat slår frivolt! Min första
ekoxe någonsin – och så stor! Nervöst
och fumlande sätter jag ner stativet,
riktar in bälg och kamera mot ekoxen,
kontrollerar inställning med tid och
bländare och trycker på trådutlösaren.
Två bilder tas.
Samtidigt i ögonvrån ser jag något
röra sig sävligt en meter upp på stammen – en ekbock. Lyckan är total! Och
när jag väl riktar in stativ och bälg så ser
jag helt plötsligt flera stycken ekbockar
från rotnivå och till en meter upp på
ekstammen. Det riktigt ”kryllar” av dem.
Totalt räknar jag in sex exemplar. Två
”stridande”, ett par parandes och två
enstaka individer.
Jag minns att jag riktigt slösade bilder
på dessa ekbockar – ca 15 bilder tog jag och
på den tiden var detta att riktigt slösa med
film. Echtachrome 100 var diafilmen som
gällde. Mycket skarp och lagom mättade
färger. Och dyr. Ekbockarna rörde sig inte
mycket så jag kunde ”jobba med” dem

En sommardag i Halltorps Hage 1979

och hitta andra fotovinklar än att bara
fotografera ovanifrån. Med tanke på hur
det är att arbeta med bälg och stativ och
en insekt så tog varje bild/insektsposition
kanske 10–15 minuter.
Det här är en helt fantastisk upplevelse.
Jag fotograferar och bara ”myser” med
dessa ekbockar i flera timmar. Till slut blir
det sen eftermiddag, skuggorna blir längre
och längre och sista bilden jag fotograferar
är med bälg med stativ vid eken och en
ekbock som sitter kvar. Och kanske den
tittar på mig och undrar ”ska du gå nu?
Vi som hade det så trevligt!
Jag lämnade Halltorps Hage nöjd och
glad sent på eftermiddagen för vidare färd
mot Ottenby. En tanke slog mig: ekbock
arna var väldigt lugna och rörde sig inte
mer än kanske 20–30 cm. Jag vet inte om
detta beteende är vanligt men jag var glad
att de höll sig stilla framför kameran.

Tillbaka efter nästan 40 år

Efter resan sommaren 1979 försvann mitt
intresse för insekter, ormar och fåglar. Jag
kom in i vuxenlivet med allt vad detta
innebar. Men en dag 2010 då jag var ute
på fotouppdrag för Västsvenska Turistrå
det på Koster, tillsammans med min vän
och kollega Mikael Almse, gick vi förbi en
blomsteräng med tistlar. Där flög amiraler
och tistelfjärilar. Och som en blixt från en
klar himmel kom intresset tillbaka. Även

Med en Nikon FM med korttele på 135 mm, stativ
och bälg tog det tid att fotografera. Att ekbocken
(markerad med röd ring) höll sig lugn hjälpte mycket.

Större ekbockar Cerambyx cerdo under parning i Halltorps Hage 1979.

Mikael blev fast, så under sommaren 2016
på en av våra fotoresor till Öland i början
av juli, åkte vi ner till Halltorps Hage. Jag
hade hört av Niklas Franc (Västsvenska
Entomologklubben) att de större ekbock
arna numera är extremt sällsynta så det
kändes spännande att återvända till Hall
torps Hage efter nästan 40 år och se hur
det såg ut. Men jag blev besviken. Halltorps
Hage var inte som 1979. Jag minns att
det då var mycket öppna ytor och frodiga
blomsterängar med bl a orkidéer. Nu syntes
knappt några ängar till och undervegeta
tion och buskar hade vuxit upp rejält.

”Ekobockseken” idag – ett nära nog dött träd.
Endast ett tiotal gammelekar lever idag i
Halltorps Hage. Foto: Håkan Lundkvist.
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Jag hade med mig bilder på eken som
jag fotograferade de sex ekbockarna på
och efter lite letande så hittade jag samma
träd och kunde jämföra bilderna med hur
eken såg ut idag. Det är svårt att tänka
sig att 1979 var denna ek ett levande träd
där det kröp ekbockar och ekoxar högt och
lågt men att den nu 2016 låg ”i ruiner”.
Vi gick omkring i Halltorps Hage några
timmar och letade efter ekbockar men
inga fanns att finna. Samtidigt gnagde
en känsla i mig om att Halltorps Hage
aldrig blir sig likt igen.
Någonstans inser jag så här efteråt att
den soliga och varma julidagen 1979 var
något alldeles unikt. Alla stjärnorna stod
rätt, jag hade total tur och rätt tajming.
Eken, de sex ekbockarna och så lilla jag i
mammas gamla Folka i Halltorps Hage.
Det är en upplevelse i livet jag nog aldrig
kommer att få uppleva igen ...
Idag pågår på Nordens Ark ett projekt
som hittills varit mycket positivt. Ungefär
300 större ekbockar har kläckts fram och
fött upp under tre år och majoriteten har
placerats ut på nya lokaler på fastlan
det i Kalmar län, men även i Halltorps
Hage. Förhoppningsvis kan uppfödning
av ekbockar göra att arten överlever i
Halltorps Hage och att den kan skapa
en ny stor fast stam. Och någon gång i
framtiden kanske jag kan träffa på sex
ekbockar igen på en gammal ek. Och då
slippa ta med mig Nikonbälgen!
Läs mer om gamla ekar och Halltorps Hage i
Yrfän 2/2016 och om Nordens Arks arbete med
uppfödning i Yrfän 1/2019.

En sommardag i Halltorps Hage 1979

Sommaren för jämnt sextio år sedan (1959) flyttade jag, mina fyra bröder och
våra föräldrar till ett hus i Getå i Kolmården nära Bråviksstranden. I samband
med att vårt föräldrahem skulle avyttras fick jag för mig att sammanställa några
av de intressantare skalbaggsobservationerna som gjorts på tomten genom åren.

I

Sex tio år av fy nd i
trädgården i Getå

huset bodde vi till en början alla fem
bröder men så småningom flyttade den
ene efter den andre därifrån. Vår mor
gick bort 1997 medan vår far som var
kirurg och hade fått anställning vid
Norrköpings lasarett bodde kvar i huset
till sin död i oktober 2017, nittioåtta år
fyllda – kroppsligt svag men intellektuellt
skarpare än de flesta.
TEXT & FOTO: Hans

Ahnlund

När vi kom dit var jag snart tretton år
och hade, inspirerad av min mångkunnige
far, redan samlat skalbaggar ett par år. Till
hjälp hade jag Lindroths ”Våra skalbag
gar” och en del äldre litteratur som fanns
i hemmet, men befann mig till en början
verkligen på nivån ”vända på stenar”.

N aturförhållanden

Tomten är drygt 8 000 m 2 stor och ligger
i sluttningen ner mot järnvägen som här
löper längs Bråviken. Ungefär 1 km väs
terut ligger platsen för Getåraset den 1
oktober 1918, Sveriges hittills svåraste tågo
lycka, en händelse som vid vår inflyttning
låg endast drygt 40 år tillbaka i tiden.
Delar av tomten utgörs av mager häll
markstallskog medan de lägre partierna är
mer tuktad natur med gräsmatta, park
landskap och trädgårdsland. En mindre
bäck rinner i kanten av tomten och i
anslutning till denna finns fuktigare mark
med bl a älgört. Ett flertal grova ekar som
gett fastigheten dess namn ”Ekarne” och
en del askar växer också här. Två av de
största ekarna växte i kanten av gräsmat
tan och stod helt solexponerade. Den ena,
flerstammig, drabbades av ett åsknedslag
i mitten av 1970-talet varvid delar dog. En
av stammarna blåste av 2001 och den sista

Asppraktbagge Poecilonota variolosa lever som larv i barken vid basen på solbelysta grova aspar.

2005. Slutligen återstod endast en ett par
meter hög stubbe med visst innehåll av
mulm. Den andra eken började tyna bort
för drygt 15 år sedan och dog så småningom
på rot. Det helt döda och barkfallna trädet
fälldes våren 2018.

Yrfän 4 · 2019

25

Hällmarkstallskogen förändrades inte
mycket förrän torrsommaren 2018 då påfal
lande många av de 100–120 år gamla träden
torkade och redan i augusti var kraftigt
barkflängda efter angrepp av blå praktbagge
Phaenops cyanea.

Sextio år av fynd i trädgården i Getå

Tidiga skalbaggsminnnen

Vår far var fjärilsintresserad och satte
ibland upp en kvicksilverlampa på kväl
larna. Bland myllret av nattflyn, mätare
och annat dök det några gånger upp en
väldig knäppare som jag först misstog
för mulmknäppare Elater ferrugineus,
men senare förstod var gul jätteknäppare
Stenagostus rufus som kommit flygande
från Kolmårdens tallskogar ovanför. Brun
barkbock Arhopalus rusticus var mycket
vanlig vid lampan och långt i efterhand har
jag fantiserat över om även något exem
plar av den snarlika och ytterligt sällsynta
kustbarkbocken Arhopalus ferus möjligen
kunde ha gömt sig bland dessa.
På älgört och andra blommor förekom
mängder av blombockar, bland dem ofta
fläckig blombock Rutpela maculata. Oliv
grön Potosia cuprea och gräsgrön guldbagge
Cetonia aurata var vanliga men även ädel
guldbagge Gnorimus nobilis sågs inte alltför
sällan, inte minst i blommor av jätteloka
som förekom i området redan när vi kom
till Getå 1959. Denna kolossala växt tilldrog
sig alltid stort intresse och många vänner
och släktingar tog med sig frön för att själva
odla denna sedermera fruktade och som
invasiv betraktade art.
På en jätteasp som växte solöppet neråt
trädgårdslandet hittade jag, troligen i slutet
på 1960-talet, en mystisk praktbagge som jag
hade svårt att bestämma. Jag anade att det
kunde vara asppraktbagge Poecilonota variolosa efter beskrivningen av Rolf Krogerus i
Svenska Djur, Insekterna, men det tog flera
år innan jag kunde bekräfta bestämningen.

Den högt belägna villan, kallad Ekarna, med sin stora naturtomt, gamla ekar och
utsikt över Bråvikens branter har länge varit en hotspot för insekter.

Senare fynd

Mina skalbaggskunskaper växte med
tiden; under 1970-talet hade jag för
månen att hyra en sommarbostad på
Eknön i Slätbaken av greve Magnus
Stenbock. Ön utgjordes av ett urgam
malt igenväxande kulturlandskap med
nutida förekomst av en oerhörd mängd
sällsynta vedskalbaggar. Jag utforskade
under några hektiska år denna miljö, bl a
med hjälp av Thure Palms Die Holz- und
Rindenkäfer der Süd- und Mittelschwedischen
Laubbäume. Till min förundran fick jag
där kontakt med en hel rad arter som
äldre entomologer redan långt tidigare
betecknat som ”drömdjur”.

Taggbock Prionus coriarius sågs rätt ofta efter det att den första gången upptäckts
intill de stora döende ekarna. Till höger en äggläggande hona.
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Jag koncentrerade vid denna tid mitt
största intresse åt insektsfaunan på Eknön
men vid besök i föräldrahemmet kunde
jag ju inte undgå att notera ett och annat
intressant fynd.
I juni 1973 hittade min bror Bengt säll
syntheten almblombock Pedostrangalia
revestita på förstutrappan, detta trots att
almar saknas i den närmaste omgivningen.
Under barken på en grov död björk hit
tade jag i juli 1981 ett exemplar av platt
baggen Pediacus depressus. I samband med
vedhuggning hösten 2018 av den självdöda
och fällda eken vid gräsmattan hittade
jag en liten okänd larv som Lasse Wikars
bestämde till denna art. Trettiosju år efter
första fyndet fanns alltså arten fortfarande
kvar på lokalen! Samtidigt hittades i veden
också mängder av larver och larvgångar av
skeppsvarvsfluga Lymexylon navale, en art
som jag aldrig tidigare observerat på tomten.
De två ekarna vid gräsmattan har gett
upphov till ytterligare många intressanta
observationer. På den ek som blåste omkull
i oktober 2001 observerades redan en vecka
senare ett exemplar av rödaxlad lundknäp
pare Calambus bipustulatus krypande på
barken. På stubben av denna ek som hade
en mindre mulmhålighet upptäckte jag i
juli 2002 ett exemplar av svart guldbagge
Gnorimus variabilis. Ytterligare en individ
sågs kort därefter av min far. Ett par veckor
senare hittade jag becksvart kamklobagge
Prionychus melanarius i mulmen på ett
rotben (även i juli 2012) och flera exemplar
av taggbock Prionus coriarius vid basen
av stubben.

Sextio år av fynd i trädgården i Getå

Taggbocken

Taggbock uppträdde sedan årligen i ganska
stort antal åtminstone fram till 2014, sär
skilt på den döda stående eken. Då kunde
redan på tidig eftermiddag ett stort antal
hanar synas på stambasen, många av
dem med av artfränder stympade anten
ner och ben. Taggbock är utan tvekan en
av våra mest brutala skalbaggar, till stor
skillnad från t ex sin nära släkting ragg
bock Tragosoma depsarium som tycks ha
mer ritualiserade strider med sina rivaler
(egna observationer långt senare). Denna
krävande tallskogsart som förekommer i
trakten anade jag aldrig ens existensen
av under mina unga år i föräldrahemmet.
I juli 2007 observerade jag av en hän
delse en hona av taggbock som sträckte
ut äggläggningsröret och plötsligt visade
en anslutande blåsa som fick alla vilande
hanar i närheten att explodera i aktivitet.
Jag lyckades även fotografera företeelsen.
Bara några dagar senare hittade min far på
internet en artikel om den närbesläktade
amerikanska arten Prionus californicus
där man för första gången påvisade detta
honliga attraktionssystem och beskrev ett
snarlikt beteende. Kort därefter fick jag
genom Mattias Larsson i Lund tillgång till
ett syntetiskt feromon för Prionus som min
far utprövade genom fällfångst med stor
entusiasm varvid han fångade och märkte
många tiotals individer av arten.

Tvåfläckig smalpraktbagge & kronbock

ANNONS

Den 30 augusti 2007 upptäckte min far
och jag en mängd flyghål av tvåfläckig
smalpraktbagge Agrilus biguttatus i kvar
sittande bark på den avblåsta ekstubben.
Hålen, många med kvarsittande fragment

Kronbock Monochamus galloprovincialis lockades till kådflödet på en kapad tallgren.

av fullbildade djur, var koncentrerade till
norrsidan där den sista stamdelen varit
belägen. Detta förefaller vara ett av de
nordligaste fynden av denna sydliga art
som jag aldrig såg under den tid jag regel
bundet besökte hemmet.
Den 27 juli 2012 kapade några av oss
bröder en grövre gren på en tall som stod
lite för nära huset. Inom mindre än 20
minuter hade såväl blå praktbagge som en
hane av kronbock Monochamus galloprovincialis infunnit sig, lockade av kåddoften!
Med detta fynd i åtanke tillvaratog
jag några grövre grendelar med tallbocks
angrepp när de döda tallarna från 2018
avverkades i april 2019. Ur dessa kläcktes

i juni 2019 sammanlagt elva exemplar av
kronbock. Några av dessa går i skrivande
stund i ett terrarium försedda med en färsk
grov tallgren och färskt tallris. Parning och
äggläggning har observerats.

Slutord

Det är förstås av flera anledningar vemo
digt att lämna detta ställe med sin fina
natur och många minnen. Det har varit en
stor förmån att under sextio års tid kunnat
följa insektsfaunan på en begränsad plats.
Det har inte rört sig om några systema
tiska studier utan sporadiska observationer
varav de mest intressanta och överras
kande redovisats i denna artikel.

En julklapp full av småkryp
• Om pollinerare och naturliga fiender
• Odlingstips för frukt, bär och
köksträdgård
• Blommande gräsmattor och vilda hörn
• Bygg insektshotell
Provläs boken och beställ på
christinawinter.se eller där böcker säljs.
250 kronor + porto
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1

Resereportaget
Under två veckor i juni reste sju unga entomologer upp till Kittelfjäll i
Västerbottens län. Med fällor och håvar utforskades fjällets insektsfauna.
Alla hade sina olika fokusområden, men det var en särskild parasitstekel
som var målart och som låg till grund för valet av insamlingslokal.

Två veckor i Kittelfjäll

Större frågeteckenbock Brachyta interrogationis, vackra blomsterängar och vyer, vandringar på fjället, svarthöblomvecklare Aethes deutschiana och
massor med insamlade insekter att artbestämma – allt detta och mycket mer kan man få uppleva under två sommarveckor i Kittelfjäll.
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Resereportaget

A

nledningen till resan var en
liten parasitstekel som hittades
i Naturhistoriska Riksmuseets
samlingar i Stockholm under
Jonathan Vogels masterstudier.
Stekeln identifierades som en hane av
Monolexis fuscicornis. Denna art var inte
tidigare känd från Sverige eller något
TEXT: Moa

Pettersson, J onathan Vogel,
Melanie Karlsson, J ulia Stigenberg
& J ohan Ennerfelt
FOTO: Melanie Karlsson

grannland. Lyckligtvis innehöll etiketterna
information om dess samlare och ursprung
– nämligen Tor-Erik Leiler som kläckte
fram stekeln 1972. Det var inte i södra
Sverige eller någonstans nära kusten där
man först kan förvänta sig att utländska
arter ska upptäckas, nej, fyndet var märkt
med Åsele lappmark, Kittelfjäll.
Tor-Erik Leiler var en koleopterolog
som kläckte en hel del skalbaggar från ved
bitar. Han publicerade sina resultat från en
resa till Kittelfjäll i Entomologisk Tidskrift
vol 94 (1973). Där listade han skalbaggarna
som han hittade och gav en lite mer exakt
lokalangivelse: sydvästra Kittelfjäll. Detta
var tillräckligt detaljerat för att motivera
en två veckors insamlingsresa för att leta
efter den mystiska Monolexis fuscicornis.
För att maximera våra chanser att
hitta arten förberedde vi en arsenal av
insamlingsmetoder. Malaisefällor, kläck
ningslådor och slaghåvning var våra
grundläggande metoder men vi provade
även ytterligare några varianter av fällor.
Det var uppenbart att detta skulle generera
mer material än en person skulle kunna
hantera inom lämplig tid. Det skulle också
vara oetiskt att inte titta på andra grupper
med tanke på denna möjlighet.

Fem malaisefällor sattes upp längs en transekt med stigande altitud längs vägen upp mot
Kittelfjälls topp. Fällorna ökade våra chanser att fånga in vår målart Monolexis fuscicornis.

åkte hem och till Kittelfjäll kom Julia Sti
genberg som ansvarade för bracksteklar
(Braconidae) och Rikard Westerman som
följde med som en del i sitt projektarbete
vid Stockholms universitet.
Första veckan på plats bjöd inte på
något vidare bra väder för insektsinsam
ling, istället fick vi gott om tid att placera
ut våra fem malaisefällor i en transekt
längs Kittelfjället. Dessa placerades på
olika höjdmeter över havet, från den
fjällnära barrskogen upp till trädgränsen
på kalfjället. I närheten av varje fälla
samlades det även in intressanta grenar
som placerades i kläckningslådor. Vid
varje fälla noterades också biotop och
kärlväxter.

Mitt i allt insamlingsarbete närmade
sig midsommarafton med stormsteg. En
festhögtid för oss alla och inte minst för
Jonathan från Tyskland och Jovanka från
Schweiz som fick prova på ett varv runt
stången, sjungandes och dansandes små
grodorna med stor inlevelse! Ett stort
tack till lokalbefolkningen som berikade
vårt firande. Vidare kan det nämnas att
vi till stor förtjusning även fick se en älg
under veckan.
Men givetvis blev det en hel del insekter
trots det dåliga vädret. I väntan på att
malaisefällorna skulle fyllas av allehanda
insekter åkte vi runt och besökte olika
lokaler i närområdet: vägkanter, slalom
backar, området runt hembygdsgården ...

Dåligt väder första veckan

Resan tog sin början i Stockholm där
vi möttes upp utanför Naturhistoriska
Riksmuseet och fyllde bilen med utrust
ning. Med från start var Jonathan som
var initiativtagare till resan och stude
rar vedbaggsteklar (Doryctinae), Mela
nie Karlsson som studerar borrflugor
(Tephritidae), Johan Ennerfelt som stude
rar calyptrata-flugor (Calyptratae), Jovan
ka Studerus som studerar bin (Apidae)
och Moa Pettersson som studerar myror
(Formicidae). Efter en vecka var det dags
för lite personalombyte, Moa och Jovanka

Två stackmyror Formica sp. som samarbetar med att dra hem dagens skrovmål, en
brokparasitstekel (Ichneumonidae), till stacken. Foto: Johan Ennerfelt.
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Främst slaghåvade vi, men även andra mer
arbetskrävande metoder som t ex stenvänd
ning utfördes. Varje eftermiddag återvände
vi hem till den hyrda stugan för att sortera
och etikettera dagens fångst. Fynd gjordes
av bland annat jordloppan Neocrepidodera
femorata, viveln Limobius borealis, nyfiken
blomfuga Eupeodes corollae och harkranken
Ormosia lineata.
I ett hörn i stugan var kläckningslådor
na uppställda. En kläckningslåda funge
rar som så att när insekterna kläcks ur
de insamlade grenarna börjar de söka sig
mot ljus, och kryper ut i ett genomskin
ligt provrör som sitter placerat i ett hål
i lådan. Det är alltså bara att hålla koll
och se till att tömma provröret dagligen.
Här hoppades vi på att det skulle kläckas
fram vedlevande skalbaggar eller steklar
som hade parasiterat på dessa, men den
största fångsten från kläckfällorna visade
sig vara olika myggor samt ett fåtal steklar.

Fångst i malaisefällorna

Den andra veckan bjöd på soligare väder
och vi började med en vända uppför Kit
telfjället igen, för att nyfiket inspektera och
tömma vår malaisefällefångst. Det bjöds
på en härlig soppa av insekter av alla de
slag, och därtill flera sena kvällar för att
sortera upp materialet.
En varm dag med perfekta förhållan
den, strålande sol och ingen vind, spen
derade vi jagandes med våra slaghåvar
över nejderna. Vi tog fångade dagen och
besökte flera olika lokaler. Av de mest
minnesvärda kan nämnas en gles bland
fjällskog med död ved där det jagades

Bäckpärlemorfjäril Boloria thore var en av de
sista insekterna vi såg under resan.

Förmiddagarna spenderades i fält och eftermiddagarna dedikerades till att sortera
upp dagens fångst. Vi hade alla olika fokusgrupper så fångsten delades upp mellan
oss så att så mycket som möjligt av insekterna skall kunna bli artbestämda.

parasitsteklar på de solbelysta stammarna,
och en fin blommande ängsmark. Rickard
kunde inte heller motstå frestelsen att testa
badtemperaturen i Borkasjön. Dagen gav
en rik fångst så som till exempel borrflu
gorna Terellia ruficauda och Chaetostomella
cylindrica, spetsig soppblomfluga Cheilosia longula, fläcksländfluga Sphaerophoria
interrupta, bromsen Hybomitra lundbecki
och harkranken Tipula subnodicornis. På
skalbaggsidan bjöds det på kardinalbaggen
Schizotus pecticornis, viveln Coeliodinus
rubicundus och större frågeteckenbock
Brachyta interrogationis.
En dag vid middagen var det äntligen
dags. Vi satt där och åt medan Melanie
upptäckte en förtvivlad stekel på fönst
ret i huset. Den grova gestalten påminde

direkt om en vedbaggparasitstekel som
M. fuscicornis tillhör. Äntligen! Snabbt
fångades den in och blev granskad under
stereoluppen. Det visade sig dock att det
inte var M. fuscicornis. Istället var det en
hona av släktet Doryctes, ett artkomplex
som fortfarande är ganska oklart.
Veckan avslutades som den påbörjades,
med en blöt tur uppför Kittelfjäll för att
tömma och montera ner våra malaisefällor.
Sedan bar det av tillbaka till Stockholm
igen.

Mycket arbete återstår för att sortera och
bestämma det insamlade materialet.
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En mängd fynd att sortera

Vad har vi då funnit bland alla insekter
som samlades in? Allt material i våra
fokusgrupper ska vara färdigbestämt till
slutet av 2019. Hittills är elva personer

Borrflugan Terellia ruficauda
blev ett nytt landskapsfynd för
Lappland/Åselse lappmark.

aktivt inblandade i projektet. Vi förväntar
oss många spännande fynd, kanske även
ytterligare nya landskapsfynd. Till och med
nya arter för Sverige eller för vetenskapen
är inte otänkbart.
I det material som vi hunnit gå igenom
hittills hittades bland annat intressanta
fynd som trebandad nyckelpiga Coccinella
trifasciata som förvisso inte är så ovanlig i
norra Sverige men ack så vacker, borrflugan
Terellia ruficauda som lever på tistlar och
blev nytt landskapsfynd och bland tvåving
arna gjordes även ett fynd av harkranken
Tipula wahlgreni, andra fyndet för Sverige
och ny för Åsele lappmark.
En vridvinge hittades också. Den kunde
av Johannes Bergsten bestämmas till
Elenchus tenuicornis och blev därmed det
nordligaste fyndet av arten i Sverige. Intres
santa observationer av svampmyggor med
orkidépollinier gjordes också. Sista insekten
som observerades på väg ner från Kittelfjäll
var en bäckpärlemorfjäril Boloria thore, en
fjäril vars ekologi inte är helt utredd men
som troligtvis lever på fjällviol i Sverige.

Krönikan

Ångestdämpande
komockor

O

m jag ska vara ärlig lägger jag onödigt mycket tid på
att tänka på hur lite jag kan om naturen. Det är inte
speciellt konstruktivt och egentligen ganska korkat.
I höstas träffade jag några vänner i en fin hagmark
i ett naturreservat på Öland. De hade tidigare berättat
att deras dotter är intresserad av naturen och nu gärna ville lära
sig mer. Min första tanke när vi träffade dem var att jag inte
vet vad jag kan lära ut eller berätta. Men eftersom jag nyligen
introducerats i dyngbaggarnas fascinerande värld av kunniga
vänner och hagen vi befann oss i hade en rejäl dos komockor
mellan enbuskarna blev det naturligt vårt fokus.
Vi hittade snabbt alldeles utmärkta pinnar som vi kunde
använda för att peta i bajs med. Sedan letade vi upp de kom
ockor som såg ut att ha stelnat något i solen, men inte var helt
uttorkade. Ett försiktigt lirkande med pinnen och ett bestämt,
men varligt, ryck uppåt fick locket på komockan att öppnas
med ett belönande ”slurp”. Under locket avslöjades myllret av
liv i den varma, geggiga livsmiljön. I någon sekund hann vi
njuta av några dyngbaggars glänsande skal innan de försvunnit
ned i dyngans säkerhet igen och vi försiktigt la tillbaka locket.
Hela hagen började kännas som en julkalender, som vi fick
öppna alla luckor i på samma dag. Våra vänners dotter fick
snabbt in snitsen i komockeöppnandet och ropade från en annan
del av hagen: “Här är en sådan där rödbrun igen!” ”Snyggt
jobbat!”, svarade jag med min egen pinne på väg ner i en
annan mocka.
Det fanns inte mycket jag kände till om det vi såg, men jag
berättade det lilla jag kunde och som jag mindes från mina
kunniga vänners berättelser. Att dyngbaggarna kan vara väldigt
snabbt på plats efter att dyngan träffat marken, att de är experter
på att hitta kodynga och att det finns över 50 arter dyngbaggar
i Sverige. Jag tror att vi såg minst en handfull av dessa arter
den där eftermiddagen. Jag kunde inte artbestämma en enda av
dem och än mindre berätta så mycket om dem, men jag hade
kul och betydligt viktigare var att min unga dyngbaggeletande
kollega hade kul.
Jag har varken blivit av med min prestationsångest eller fått
hybris sedan dess, men jag har åtminstone insett att entusiasm
kan kompensera en del kunskapsluckor. Nu ska den insikten
bara få ordentligt fäste också.

Varför ingen fuscicornis?

Vi försökte hårt men kunde inte hitta målar
ten. Varför? Det är ganska troligt att exem
plaret av M. fuscicornis i Naturhistoriska
Riksmuseets samlingar är felmärkt. Tor-Erik
Leiler samlade nämligen också insekter i
Medelhavsområdet. Kanske var det bara så
att kläckningslådan var dåligt städad och att
arten blev funnen i lådan i samband med en
annan inventering. Detta är hursomhelst en
bra påminnelse för oss alla om att korrekt
märkning, och rengöring av utrustning, är
avgörande och kan förhindra att tid och
energi går till spillo. Vi måste dock erkänna
att en del av oss alla är tacksamma för detta
misstag, eftersom det ledde till att vi gjorde
en fantastisk insamlingsresa till Kittelfjäll.
Tack till Entomologiska Föreningen i
Stockholm som finansierade projektet med
stipendiemedel.
Kittelfjäll är en småort som ligger i Vilhelminas
kommun i Västerbottens län. Numera är byn mest
känd som en vintersportort med en skidanläggning vid Kittelfjällets sydöstra brant och härifrån
kommer slalomåkaren Bengt-Erik Grahn. Fjället når 1 225 meter över havet och berggrunden
är basisk med mycket amfibolit vilket ger en rik
flora. Det samiska namnet på orten är Tijehtele.
Till Kittelfjäll kommer man lättast med bil men
det går att åka kollektivt med tåg till Östersund
eller Vännäs och sedan ta sig vidare hela vägen
fram med buss.

Erik Hansson
redaktör på natursidan.se och del av Biologiska mångfaldens dag-initiativet
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Fotografen

David Janglöv
Namn: David Janglöv
Bor: Nynäshamn
Fotograferat sedan: 2015, med
mikroskopobjektiv i två år
Favoritkryp: grön sandjägare, myggor,
flugor, guldsteklar
Favoritlokal: Alhagens våtmark och
landstället utanför Ösmo.
Utrustning: Nikon D7200, Nikon D810,
Raynox 250 & 150, Sigma 105mm/
f2,8, Lomo 3,2, Olympus UMPlanfl 10×,
Olympus LMPlanFl 20×, Nikon r1c1 blixt
kit, Wemacro-släde.

”Jag fotar mest landskap, fåglar
och insekter men har sedan ett år
tillbaka intresserat mig för extrem
makrofotografering där man använder
mikroskopobjektiv. Jag slutar aldrig
fascineras av hur komplexa och alienlika många insekter ser ut i förstoring
och det är häftigt att få det på bild.
Dock är det inte helt lätt att hantera
insekterna när man fotar så smått och
det kräver mycket noggrann precision
för att få fram en komposition som
man i slutänden blir nöjd med. En
tydlig arbetsgång är också viktigt
då en bild oftast tar flera timmar
att få fram. Men jag har inget emot
att spendera lång tid vid datorn och
lägga flera timmar på en bild då jag
verkligen gillar bildredigering.”

Fotoförteckning
1. Fjädermygga (Chironomidae). 79 exponeringar,
Wemacro 15 um, Nikon D810, Nikon 10× na 0,25
160/-, ISO64 1/200, Nikon r1c1 kit.
2. Sebraspindel Salticus scenicus. 88
exponeringar. Nikon D7200, Nikon 10× na 0,25
160/-, Nikon r1c1 kit.
3. Videandbi Andrena clarkella. 75
exponeringar. Nikon D7200, 2 st Ikea Jansjö
LED-lampor med plastmugg-diffuser, Amscope
4×.
4. Rovfluga (Asilidae). 69 exponeringar. Nikon
D810, Nikon 10× na 0,25 160/-, Nikon r1c1 flash kit.

1
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5. Guldstekel (Chrysididae). 60 exponeringar.
Nikon D7200, Sigma 105 mm, Raynox msn 202,
2 st Ikea Jansjö LED-lampor med plasmuggdiffuser. 150 mm/2,8, 1/800 s, f7.1, ISO320.

2

3

4
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Poesi & magi i Fjärilsmöten

D

et finns en poetisk dimension i
eller resorna till föräldrarnas sommarnöje
studiet av våra småkryp. Om
i Ånimskog.
jag säger att denna poetiska
Och naturligtvis är bilderna överdå
dimension är särskilt tydlig i digt vackra. För min del ger det alltid
mötet med våra dagfjärilar är ett starkt intryck när den vackra makro
det säkert inte många som protesterar. bilden kombineras med en landskapsbild.
Mikael Skalstad är en skicklig fotograf,
Utblicken kan behövas för att ge närbilden
och i Fjärilsmöten är fotona
ett sammanhang. Bilden på
många, vackra och intres
TEXT : Pål Axel Olsson
de blomrika klipphällarna vid
santa. Ändå skulle jag kunnat
Ånimmen i Dalsland och de
läsa denna bok, med stor behållning, även starka kontrasterna mellan skugga och
utan bilder. I korta och kärnfulla kapi solgläntor vid Munkhyttan är sådana
tel berättar han om sina möten med de
exempel från boken.
fyrvingade vännerna. På bara några få
Boken består av 31 kapitel. De första
sidor lyckas han berätta en historia, ofta
kapitlen handlar främst om tillbakablick
målande och vackert. Här finns kapitel
ar från ungdomsårens fjärilsjakt. Sedan
som jag kommer att återvända till, för att berörs fotoerfarenheter och därefter följer
få inspiration, under mörka vinterdagar.
kapitlen som handlar om många av våra
I Fjärilsmöten tas läsaren med till
svenska fjärilsarter och deras miljöer.
kända fjärilslokaler som Munkhyttan,
Detta upptar största delen av boken. Jag
Getå, Krankesjön och Torsberget. Många
vill här framhålla att inget kapitel är likt
fjärilsskådare känner säkert igen sig, men
något annat och som läsare
det finns nya historier och infallsvinklar för
bjuds jag hela tiden på över
En sång en gång för längesen
varje plats. Boken rymmer också intressant raskningar. Boken bjuder på
läsning om hur det är att vara fjärils
en resa genom stora delar av
fotograf och en hel del fakta om fjärilar, Sverige, och några kapitel
liksom utblickar söderut till det ålderdom tar oss även utanför Sve
liga jordbrukslandskapet i Transsylvanien.
riges gränser. Poesin finns
Ändå skulle jag säga att för mig kvarstår där i bilder och de vackra
ungdomsminnena från 1960-talet som det och välskrivna texterna,
jag läste med störst behållning: jakten
men även genom citerade
efter drömarter vid lyktstolpar och hum dikter och fjärilsnamnens
lerotfjärilens dans på den fuktiga ängen, egen magi. 

M I K A EL SK A L STA D FJ Ä R I L S M Ö T E N

Fjärilsmöten.
Mikael Skalstad.
Karthuset. 2018.

1963 skaffade mina föräldrar sommarnöje i Ånimskog. De hyrde av familjen

Hedborg på Gyltungebyn vid Ånimmens östra strand. Några år i herrgårdens grå
annex, några i det röda torpet Kraksvad i skogskanten en kilometer norrut. Uppfarten till den gula herrgården var belagd med snövit kvartsitsingel – som sig bör
i Dalsland då bergarten är upphöjd till landskapssten. Från gårdsplanen gick man
uppför en bred stentrappa, genom en frodig syrenhäck där huvudbyggnaden tronade, omfamnad av gräsmattor, statyer och prydnadsbuskar. Vände man sig om
och tittade söderut låg den dalsländska sprickdalssjön utbredd likt ett blåvattrat
sammetstäcke med Henriksholm som mörkgrön fållkant. Vid siktigt väder anar
man Snäcke kanal en mil bort och jag åker än i dag dit några gånger per år för att
njuta av panoramat.
Mina fjärilsmöten under dessa somrar har idag den guldkant som årens gång
gärna vill sätta på vardagsporslin. Tidens fors skaver av, polerar och blankar upp.
En av mötesplatserna var den tunnlandsstora fruktträdgården bakom annexet.
Trädgården hade gamla anor då den anlades av adelsdamen Stina Waern under
tidigt 1830-tal. Hon var syster till Carl Fredrik Waern som drev släktgodset
Baldersnäs vid Laxsjöns strand under samma tidsperiod. Stina som kallades för
patronessan på Gyltungabyn styrde med mild men fast hand gården från förvärvandet 1831 fram till sin död 1864. I boken En svensk herrgårdssläkt framgår att
hon lade ner stor möda på frukt och köksträdgårdens växter som hon ansåg höra
till ”Guds gåfvor”. Vidare kan man läsa:
Men ett litet roskvarter hade hon, där hennes älsklingar bland Floras barn,
de vackra provinsrosorna doftade; och hennes glädje var en kaprifolieberså,
där rankorna slingrade sig i vild frihet, så att den liknade en stor hösåte.

Längs stigen mellan annexet och sjökanten fanns på sextiotalet en vildvuxen och
rikligt blommande kaprifol. Kanske var det resterna av fru Waerns kaprifolieberså från mitten av 1800-talet.
För mig tedde sig fruktgården på Gyltungebyn som en tropisk djungel och att
gå in där, med betoning på in, var ett äventyr. Där fanns alla nyanser av färgkartans gröna varianter, det var ångande varmt med tunga kryddiga dofter av jord
och nektar i den stillastående luften. Smaken av sötvarma krusbär och honungsgula hallon stora som vindruvor. Spelande trädgårdssångare, svarthättor och ärtsångare som satt i orkesterdiket och filade. Prasslet från nougatbruna skogsödlor
och brummandet från guldbaggar som doppats i brons och grönbets. Och så
blänkte det av fjärilsvingar, överallt därinne i virrvarret.

ANNONS

24

Ånimmen, Kingebol, Dalsland

Äntligen!
Sveriges Fjärilar andra upplagan
Helt uppdaterad med flygtider,
utbredningar och med de senaste svenska artfynden.
Många nya och förbättrade fältbilder.
Nytt förbättrat register.
Boken kan beställas på www.liljebergs.nu
Priset är 490.- + porto.
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Landskapsinsekten
VÄSTMANLAND

Asknätfjäril

F

Eup hydry as maturna

ör åtta år sedan fick jag ett tips om en fjäril som
sett hur fjärilen mår bra i sitt habitat. Ofta ser jag numera
är unik på många sätt. Eftersom jag tycker om att
i mitten av juni ca 25 st vid mina besök vid Munkhyttans
fotografera fjärilar begav jag mig till Munkhyttan
fjärilsreservat och det närbelägna naturreservatet Spånga
utanför Lindesberg för att få se rariteten asknätfjäril.
bäcken. Ibland ser jag även larven som är flerårig samtidigt
Den skulle finnas i ett naturreservat som hade med fjärilen.
skapats för att rädda den hotade fjärilen och skapa
Asknätfjärilen finns bara här i Västmanland och
förutsättningar for artens fortlevnad. Fjärilen är
TEXT & FOTO:
på några få platser i Uppland. Den verkar må bra
lite kräsen och behöver framför allt ha god tillgång
Göran Hellman
i reservatet men omvårdnaden får inte stanna av,
på sina värdväxter ask och olvon. Dessutom kräver
utan ständigt utvecklas för att artens långsiktiga
arten öppna men samtidigt skyddade ytor i inte alltför torra
överlevnad ska säkras. Detta sker idag mycket tack vare Claes
miljöer. Med nyfikna steg gick jag ner mot den plats där
Eliasson, som är en lokal fjärilsexpert och initiativtagare till
den skulle finnas, passerade en bäck och kom till en vacker
fjärilsreservatet och prisad för sitt uthålliga naturvårdsarbete.
miljö utmed bäcken. Efter en stunds letande satt den där,
När jag vandrar runt i naturreservatet känner jag varje
sugande nektar från en olvonblomma. Pulsen steg och med
gång en tacksamhet och en glädje att få njuta av denna
försiktiga steg närmade jag mig den vackra fjärilen. Den fjäril som är lika vacker på undersidan som på översidan.
brydde sig inte om min närvaro utan jag fick rå om den
Är stolt över att vara född västmanlänning med vetskapen
genom kameran en bra stund.
att asknätfjärilen är Västmanlands landskapsinsekt, en skön
Den vackra miljön har fått mig att komma tillbaka varje
het som får mig att längta tillbaka till nya möten på denna
år för att återuppleva mötet med denna skönhet. Jag har vackra plats.

Asknätfjäril Euphydryas maturna är en av Sveriges mest sällsynta dagfjärilar. I Västmanland har den fortfarande ett starkt fäste i Munkhyttans naturreservat.
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13 februari

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

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

Bli medlem i någon av Sveriges
14 entomologiska föreningar!
Norrlands Entomologiska förening www.norrent.se
Jämtland & Härjedalens entomologiska förening se Facebooksida
Entomologiska föreningen i Dalarna & Västmanland sites.google.com/site/efidov
Gästriklands Entomologiska förening www.inectifera.se
Närkes insektsförening narkesinsektsklubb.wixsite.com/start
Entomologiska föreningen i Uppland www.insekteriuppland.se
Entomologiska föreningen i Stockholm www.ento.se
Föreningen Sörmlandsentomologerna www.sormlandsentomologerna.se
Västsvenska Entomologklubben www.entomologklubben.se
Entomologiska föreningen i Östergötland www.ostgotaentomologerna.se
Gotlands Entomologiska förening www.korkmacken.se
Föreningen Sydostentomologerna www.fsoe.se
Entomologiska sällskapet i Lund www.esil.se
Trollsländeföreningen www.trollslandeforeningen.se

