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Bättre i verkligheten

Julen har precis passerat och det är den tid på året som jag tittar som 
mest på teve. Det är liksom mer socialt accepterat att glo på teve ihop 
än att man enskilt låter sig hänföras av en bok. Bor man dessutom i ett 
regnigt och blåsigt Skåne så blir tevesoffan ett ganska behagligt alternativ 
till att gå utanför dörren. Tro det eller ej men solen visade sig faktiskt en 

av dagarna (!) under julledigheten och då passade jag på att gå ut för att titta 
på klumpfisken som drivit iland i Båstad, i övrigt var det mest blåst och regn 
från sidan. Så under julledigheten började vi titta på Netflixserien The Crown 
här hemma. Den handlar om det brittiska kungahuset. Man fascineras av deras 
oerhört märkliga liv. Alla förväntningar och krav. Alla regler att förhålla sig till. 
Och samtidigt tycks de ha oceaner av tid och givetvis väldigt djupa fickor. Prins 
Philip lär sig till exempel att flyga för att fördriva tiden. För att fördriva tiden! 
Ja, ni hör ju själv hur det låter. 

Jag skulle inte vilja byta med dem, men däremot kan jag inte låta bli att låta 
tankarna driva iväg. Tänk om man hade oceaner av tid! Lägg därtill en ganska 
tjock plånbok. Jag tror jag hade spårat ur. Jag menar var skulle man ha börjat? 
Skulle man lagt alla pengar och all tid på att gynna svensk fauna? Och hur gör 
man det bäst? Eller skulle man ha lagt alla pengar och all tid på att beskriva så 
många, för vetenskapen, okända arter som möjligt? Eller skulle man lagt tiden 
på att personligen få se och uppleva så många arter som möjligt? Frågorna är 
så många och tankarna får mig att tappa fokus från teven och det brittiska 
kungahuset. Jag går och lägger mig och drömmarna tar mig till en svunnen 
tid och Linné pockar på min uppmärksamhet. Skulle man kanske anställt folk 
likt Linné? Beskriva arter och skapa bestämningsnycklar. Hmm … systematik 
är viktigt det med … I drömmarna utför jag stordåd. Sedan gryr morgonen och 
jag vaknar med en tom sängplats bredvid mig. Telefonen plingar och jag läser 
ett meddelande från min respektive med många smileys. African Crake (fågel) 
är höjdpunkten. Grattis skriver jag tillbaka. Fåglar? Vem har tid att tänka på 
fåglar nu när jag har all tid i världen att lägga på insekter. Sedan vaknar jag 
på riktigt och inser att julledigheten är över, att det snart är vardag och att jag 
inte är prins Philip. Ganska skönt i och för sig. På nyhetsmorgon berättar de att 
prins Harry och Meghan vill dra sig ur och jag inser att det är ganska angenämt 
att vara en ”vanlig”. Jag ler för mig själv och tänker att vår insats duger. Den 
där insatsen som vi ”vanliga” gör. Fast det var kul att drömma sig bort. Bort 
till drömmarnas land där jag hade möjligheten att utföra stordåd. Men det kan 
vi göra tillsammans!

  
Linda Strand
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”Om vårarna när man går längs upptrampa-
de stigar eller grusvägar kan man ibland se 
hur det plötsligt far upp en knallgrön liten 
oljad blixt någon meter framför sig och som 
sedan landar en bit längre fram. En sådan 
blixt följde jag hack i häl vid Fjärås Bräcka 
för många år sedan och det var först när 
jag slutade följa efter och istället smög runt 
som jag fick chansen att möta den gröna 

sandjägaren öga mot öga.”

www.sef.nu

Framsidan: Grön sandjägare Cicindela campestris

Foto: Moa Pettersson



V ad ser jag fram emot 2020? När våren 
kommer, kanske en tidig vår redan i början 
av mars, och fjolårsgräset börjar torka upp 
tänker jag se min första videfuks. Jag ser 
framför mig hur jag strosar på grus vägarna 

i solljuset och hur videfuksen följer med längs dikes
kanten. 

Jag ser fram emot att se årets första citron
fjäril – hos mig i Skåne flyger den nästan alltid den  

8 mars. Den solgula färgen mot de bleka grässtråna är 
något som varje år väcker mig ur vinterslummern. För 
den första citronfjärilen är alltid som ett startskott: 
nu börjar den härliga tiden! 

Det här numret av Yrfän handlar bland annat om 
vintermyggor och sandjägare, två artgrupper som man 
också kan se tidigt på våren. Att se en grön sandjä
gare springa och sedan flyga en bit längs marken är 
verkligen ett härligt vårtecken! Vad ser du fram emot?

 
Magnus Bjelkefelt

redaktör
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Intressanta småkrypsfynd
NY FÖR SVERIGE

Nattflyet
Caradrina kadenii

NY FÖR SVERIGE 

Markskinnbaggen
Megalonotus dilatatus 

Håkan Lundkvist hittade arten i Veinge, Halland 
den 30 juni. Det var med en så kallad mobilsug 
(ombyggd lövsug) som användes på små hårginst-
buskar som fyndet gjordes. Skinnbaggen lever på 
olika arter av ginst på torra och varma lokaler. Den 
är sällsynt i Danmark med mycket få fynd i sen tid. 
Denna markskinnbagge är ytterligare en art knuten 
till de rödlistade ginstarter som finns i Veinge. Tack 

till Ruth Hobro för kontrollbestämning.

Rödlistekategorier
NT Nära hotad. VU Sårbar.

EN Starkt hotad. CR Akut hotad. RE Utdöd.
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Henrik Jænsson gjorde trevligt fynd av ett nattfly 
i en ljusfälla. Fyndet gjordes den 8 september 
och fällan hängde på Henriks tomt i Bergkvara 
Skällenäs, Småland. Arten bestämdes slutligen 
av Bengt Åke Bengtsson. Caradrina kadenii 
expanderar norrut och är sedan 2002 regelbun-
den i Storbritannien, och första nordiska fyndet 

gjordes 2018 i Danmark.

NY FÖR SVERIGE

Dvärgstriten
Kybos strobli

Lars Rigbäck hittade en dvärgstrit, Kybos stro-
bli, vid en lampa i Färjestaden, Öland den 31 
augusti. K. strobli är 4,0–4,6 mm stor, färgen 
skiftar i gulgrönt till grönt. Artbestämning har 
skett genom preparering av hanens genitalier. 
Detta var första gången arten hittats i landet. 
För övrigt har arten en sydlig och östlig utbred-

ning, och är troligen förbisedd i Sverige. 

NY FÖR NÄRKE

Lövvårtbitare
Leptophyes punctatissima

Den 3 oktober gjorde Britt-Louise Korslid ett 
trevligt fynd på sin balkong. Där satt nämligen 
en lövvårtbitare Leptophyes punctatissima. 
Lägenheten ligger på Strömstaregatan i Örebro, 
och fyndet visade sig vara det första i Närke.

NY FÖR BOHUSLÄN

Bönbaggen 
Bruchus rufimanus

Den 4 juni fann Martin Oomen en liten skal-
bagge i kanten av ett fält med odlade grödor 
vid Öxnäs i Göteborgs kommun. Det visade sig 
vara en Bruchus rufimanus. En sydlig art som är 
knuten till åkerbönor, och som är på spridning 
i landet. Detta var första fyndet för Bohuslän.
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En ny art för Öland, Opsius stactogalus, banka-
des fram av Lars Rigbäck ur en tamariskbuske 
i Färjestaden den 12 oktober. Tidigare är arten 
bara noterad från Lund, Skåne. Storlek på denna 

strit är bara 4,0–4,7 mm.

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

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

NY FÖR HÄLSINGLAND

Guttaperkaspindel
Attulus saltator

Mitt på dagen den 18 maj, då temperaturen 
kommit upp till 16,7°C efter en nattdipp på 
3,5°C, utforskade holmöbon Per Hansson 
den vindskyddade och solvarma avsnörda 
sandstranden på Ölleskatan på norra Holmön. 
Där kunde han på nära håll njuta av minst två 
adulta hanar av guttaperkaspindel Attulus sal-
tator. Dess begränsade kroppsstorlek på 3 mm 
och kamouflageteckningen gjorde den extremt 
svårfunnen bland sandkornen. Fyndet är det 
nordligaste hittills rapporterat i Artportalen och 
det första i Övre Norrland. Stort tack till Monika 
Sunhede som gjorde den slutliga artbestäm-

ningen via bilder på Spindelnätet. 

NY FÖR SÖDERMANLAND

Randbulspindel
Pelecopsis parallela

Den 25 augusti upptäcktes en liten täck-
vävarspindel (Linyphiidae) av Raul Vicente, på 
en stolpe ute på ön Landsort i Nynäshamns 
skärgård. Den 2 mm lilla spindeln kunde under 
stereolupp bestämmas till randbulspindel Pele-
copsis parallela – en ny art för Södermanland.

NY FÖR ÖLAND

Dvärgstriten
Opsius stactogalus
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Läderbaggen fick bårhus att flytta
Läderbagge Osmoderma eremita är en sällsynt skalbagge. Den är också en av mycket 
få insekter som är listad i EU:s Art- och habitatdirektiv. Den är därför särskilt viktig 
att skydda, och då får även stora byggplaner ge vika. Nyligen fick byggplanerna för 
ett sjuvåningshus som skulle inrymma bårhus och mikrobiologi i Karlshamn ritas 
om pga läderbaggen. Huset om det uppfördes skulle helt ta bort solen från den ek 
där läderbaggarna bor, och då habitatet sannolikt skulle bli sämre skulle baggarna 
snabbt försvinna från denna lokal. Man kan tycka att det skulle vara en smal sak för 
en läderbagge att flytta till en ny ek, men så enkelt är det minsann inte. Läderbaggen 
har visats sig vara osedvanligt trög och ovillig att flytta och då den är en relativt svag 
flygare blir den lätt isolerad i landskapet. Ett annat skäl till att bevara läderbaggen 
är att den är en väldigt bra indikator på att det även finns många fler hotade arter 

som trivs i samma typ av habitat, d v s halvdöda ekar med en stor del mulm.
Thomas Persson Vinnersten

Notiser

Två aspsplintbockar visade sig vara fyra 
En upptäckt av den sällsynta långhorningen 
asp splintbock Leiopus punctulatus på nedfallen 
asp i Uppland i juli gav inspiration till eftersök 
på andra nerfallna aspar i Adolfsbergsskogen 
en mil norr om Uppsala. Under augusti fotogra-
ferades vid olika tillfällen flera individer bockar 
vid en nerfallen asp. Det var en speciell asp 
som bockarna vara extra förtjusta i. Aspen var 
sedan flera år tillbaka angripen av svampen 
stor aspticka och var därmed försvagad med 
delvis döda grenar i toppen. När så en storm 
drog fram i vintras föll aspen till marken. Vid närmare granskning 
av fotona visade det sig att det var fyra olika individer som setts. 
Prickmönstret på täckvingarna skiljde sig åt mellan olika individerna. 
Den ca 8 mm långa aspsplintbocken är rödlistade i kategorin sårbar 
(VU). Dess utbredningsområde i Sverige är begränsat till nordöstra 

delarna av Svealand. De flesta observationerna av aspsplintbock rör 
gnagspår och puppkammare som hittats på nedfallna aspar. Fyndet 
i Adolfsbergsskogen var en ny lokal i utkanten av aspsplintbockens 

utbredningsområde.
 Patrick Fritzson

Fästingdödande parasit
stekel funnen i Finland

När forskare från Åbo universitet studerade fästingar 
och deras naturliga fiender på Själö i Åbolands skärgård 
gjorde de en mycket intressant upptäckt. De fann den 
millimeterstora parasitstekeln Ixodiphagus hookeri som 
lever på fästingar, en art som endast setts en gång tidi-
gare i Finland, på 1950-talet. Stekeln dödar fästingarna 
innan de blivit könsmogna och hunnit föröka sig. Fors-
karna hoppas nu finna stekeln på flera platser i södra 
Finland. Arten är inte funnen i Sverige, men kanske är 
det lönt att leta efter den även på denna sidan Öster-
sjön? Det finns förhoppningar att mängden fästingar kan 
minska om parasitstekeln sprider sig, och det spekuleras 
även om att den skulle kunna användas för biologisk 

kontroll av fästingar. 
Pål Axel Olsson
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Porträttet

Mats Jonsell är forskaren som fram tills nu suttit på två stolar. Nu 
har han avgått som redaktör för Entomologisk Tidskrift, men är 

kvar som forskare och Ultunas insektsansikte utåt.

Mats Jonsell
I entomologkretsar så vet förmodligen 

de flesta vem Mats Jonsell är. Kanske 
för att han de senaste 16 åren varit 
redaktör för världens äldsta entomolo
giska tidskrift, Entomologisk Tidskrift. 

Eller så har man träffat honom på Ultuna, 
där han huserat som forskare inom entomo
logi under närmare 25 år. Och många är de 

studenter som haft honom som kursledare 
och handledare på sina examensarbeten. 
Eller kanske är det i skogen som man 
sprungit på honom. Som flitig orienterare 
har han och familjen rest land och rike 
runt på allehanda orienteringstävlingar. 
Mats är minst sagt mångsidig, med många 
bollar i luften.

Fältentomologen
Under 2018 efterträdde han Åke Lindelöw 
som Ultunas insektsansikte utåt. Och även 
om han inte fick ärva Åkes coola titel 
”fältentomolog” så innebär arbetet ungefär 
detsamma som Åke arbetade med under 
många år – skogsskadefrågor och natur
vård i skogen. Ett väldigt hett ämne just 
nu är granbarkborren som utgör en stor 
del av arbetstimmarna. Det finns mycket 
med Mats som jag är nyfiken på och när 
jag träffar honom är han mer än villig att 
ge utförliga svar på mina frågor.

Om vi ska börja med ett avslutat kapitel 
så är det alltså slut på redaktörskapet för 
Entomologisk Tidskrift. Jag frågar varför. 
För det kan väl inte vara så att han trött
nat på entomologin?

– Jag fick en ny tjänst på SLU, där 
institutionsledningen inte tyckte att jag 
skulle kunna vara redaktör längre. Det 
kan väl också vara bra med ett byte på 

redaktörstolen någon gång – tidskriften 
kan behöva lite nya tankar och nytt blod. 

Men trots det så tillägger han att han 
även saknar arbetet med tidskriften. 

– Det var allmänbildande att läsa alla 
manus och granskarrapporter, och roligt 
med alla oftast mycket positiva kontakter 
med författare och läsare. Det är också 
tillfredsställande att se ett konkret resultat 
av sitt jobb, så som det blir då man får 
ett nytryckt EThäfte i handen.

En fråga som jag ofta ställt mig och som 
jag tror att Mats kan ha svaret på är, hur 
entomologins ställning i Sverige är idag? 

Mats tänker efter lite och ger ett lug
nande besked. 

– Entomologin har väl aldrig varit 
direkt central för samhället, trots att 
man räknat ut att de ekosystemtjänster 
som insekterna bidrar med kan värderas 
till lika mycket som hela världens BNP 
(eller något i den skalan) … Men jag tycker 

TEXT & FOTO: Thomas Persson Vinnersten

Om man inte hittar Mats Jonsell i Ultunas korridorer så är det ute i naturen han trivs 
som bäst. Antingen med karta och kompass eller på jakt efter spännande kryp.
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entomologin är vital – det kommer många 
nya intresserade. De har inte lika ofta 
en insektssamling hemma, utan fotar och 
observerar mer. Det snackas ofta om dålig 
föryngring, men jag vet inte om det är 
sant. Jag tycker det finns många yngre 
intresserade. Att de inte hunnit lära sig 
lika mycket som de som hållit på i 50 år 
är ganska naturligt.

En sak som jag själv upplevde under 
min studietid var att det blev allt färre 
möjligheter att läsa olika entomologikur
ser. Hur ser utbildningsmöjligheterna ut 
idag, kan man läsa entomologi på SLU? 
Mats håller med om att det är betydligt 
färre kurser idag. Den enda rena insekts
kurs som finns på SLU är fem veckor 
”insekter och naturvård” (där Mats är 
kursledare). Mats utvecklar: 

– Förut kunde man läsa en hel termin 
entomologi här på SLU. Trenden är den
samma på alla våra universitet. Det är 
egentligen skandal, speciellt på mitt eget 
universitet där vi säger oss vilja värna om 
gröna biologiämnen med en praktisk rele
vans. Den nystartade nyssnämnda kursen 
om naturvård och insekter är dock ett fint 
steg upp igen från en bottennivå på noll.

Tidigt intresse för insekter
Men var började det någonstans? Varför 
valde du insekter, undrar jag. Med två 
botaniker som föräldrar så kanske det hade 
varit enklare att gå i deras fotspår? 

– Det är väl bra att kunna värdväx
terna … men det är lite synd att stanna 
bara vid det? När jag började med insekter 
i 9–10årsåldern var föräldrarna väldigt 
uppmuntrande. Och jag tror att det kan 
vara lite trögt att vandra i gamla fotspår 
där man lätt hamnar i skuggan av den 
som gått före.

Mats hade turen att växa upp i Upp
sala. En stad med entomologiska anor och 
med en, under 1970 och 1980talen, vital 
entomologisk avdelning på Uppsala univer
sitet. I Uppsala finns också en entomologisk 
lokalförening som alltjämt erbjuder unga 
och gamla insektsintresserade en mötes
plats. När Mats började besöka föreningen 
som ung var Thure Palm, Bengt Ehnström 
och kanske allra främst Lars Hedström 
några av de äldre som var entusiastiska 
över en yngre intresserad, och de inspire
rade verkligen Mats genom att dela med 
sig av sin stora kunskap. Förspänt för en 
entomolog i vardande helt enkelt!

Och precis som Thure Palm och Åke 
Lindelöw valde Mats att bli jägmästare. 

Efter fem år i förskingring i Umeå, men 
rik på kunskap återvände han sedan till 
Uppsala och forskarstudier på Ultuna. 
Mats utvecklar lite: 

– På avdelningen för ”Skogsentomo
logi”, kände jag mig mycket välkommen 
och fick fantastiska mentorer i form av t ex 
Bengt Ehnström, Rune Axelsson, Göran 
Nordlander och Åke Lindelöw som lärde 
mig hur mycket som helst. Även om insti
tutionen omvandlats kontinuerligt sedan 
dess finns ”Skogsentomologi” kvar och 
det vore kul om man åtminstone i viss 
grad kan lyckas inspirera yngre på samma 
sätt som jag själv en gång blev inspirerad.

Doktorandarbetet fokuserade på insek
ter i tickor, med det praktiska målet att 
ge bättre kunskap om hur vi ska bedriva 
naturvård i skogen. År 1999 blev han 
doktor i skogsentomologi!

Vad hände efter disputationen? Vad 
ville du göra då? Mats funderar lite men 
svaret kommer ändå rätt snabbt.

– Efter att ha suttit vid datorn för 
mycket längtade jag ut. Direkt efter dis
putationen i maj kunde jag sätta igång med 
att göra naturvårdsinventeringar. Det var 
härligt att få göra något med händerna 
– spika upp fällor och bära stegar som 
omväxling.  

Arbetsrummet en tidsresa
När man besöker Mats på SLU så inser 
man att det nog finns ett sådant driv fort
farande. Hans tjänsterum är ett kapitel 
för sig … Från golv till tak är det belam
rat med böcker, fällor, särtryck, rör med 
insekter i, insektslådor, pincetter, träbitar 
(s k kläckved), lösnummer av Entomologisk 
Tidskrift och Yrfän m m. På sätt och vis är 
det en tidsresa man gör när man kliver in i 
rummet. Som en arkeologisk undersökning 
kan man säga. Lager för lager kan man 
gräva sig ned för att sedan få reda på vad 
Mats höll på med under den tid som just 
det lager man tittar på bildades. 

– Det kan ju sägas vara lite inspirerat 
av min mentor Bengt, som ofta tog ett 
gräv ”ner i prekambrium” för att hitta ett 
eftersökt dokument, berättar Mats.

Genom åren har Mats hållit Uppland 
och Uppsala nära om hjärtat. Med som
marhuset i norduppland, på Hållnäshalvön, 
och sin bas i Uppsala i kanten av Stads
skogen och Hågadalen så är naturen nära 
och det mesta finns på cykelavstånd. Eller 
varför inte en löprunda med karta och 
kompass – som under försommaren gärna 
kan fokusera på att hitta årets cinnober
baggeaspar. 

I källaren på ekologiinstutionen finns en guldgruva. En stor samling träbitar med insektsgnag. 
Materialet utgör en unik referenssamling över insektsgnag i bark och ved.
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Det är inte omöjligt att du har 
sett en sandjägare utan att själv 
veta om det. Om du gått i vårso
len på en solbelyst stig i sandig 
skogsmark 

så är sannolikheten 
stor att du skrämt upp 
åtskilliga sandjägare. Den vanligaste arten 
är grön sandjägare Cicindela campestris, 
och den är framme redan i mitten av mars. 

Snabbt springer den på marken för att 
helt plötsligt stanna upp, observera sin 
omgivning – sökandes efter ett lämpligt 
byte. Om du stör den så tar den snabbt 

till sitt bästa flykt
knep. Den flyger iväg 
några meter och sitter 

sedan still. Ett beteende som är ovanligt 
bland skalbaggar. Kanske har du sett 
just detta beteende, en snabbt flyende 

sandjägare som inte velat bli trampad på. 
Men det går att fånga dem, även om 

det kräver list och avancerad smygtek
nik. När du väl har en i en glasburk 
kommer du att få ser hur fantastiska de 
är. Utseendemässigt sticker de verkligen 
ut, med enorma ögon och stora kraftiga 
tandade käkar. De är påfallande ofta 
metalliska, även om de svenska arterna 
är något nedtonade vad gäller just den 

Sandjägare Cicindela spp. är skalbaggar som fascinerar. Snygga, snabba, 
solälskande och inte minst skräckinjagande! De är dessutom stora och 
relativt lätta att känna igen, åtminstone släktet. Det finns endast fyra 

arter i Sverige, så det är lätt att bli sandjägarspecialist.

Sandjägare – 
blixtsnabba rovdjur

TEXT: Thomas Persson Vinnersten

Sandjägare är imponerande och vackra skalbaggar. Med stora ögon och kraftiga käkar är de fruktade jägare. Foto: Björn Johansson.
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karaktären. Förmodligen har de fått sitt 
engelska namn ”Tiger beetles” eftersom 
de är utpräglade rovdjur, ser farliga ut och 
snabbt överraskar sina byten. Med sina 
långa ben är de oerhört snabba. För den 
australiska arten C. hudsoni har man mätt 
attackrörelsen till 2,5 m/s vilket motsva
rar 350 km/h! De springer så snabbt att de 
till och med ”förlorar synen”, omvärlden 
blir suddig och därför måste de ibland 
stanna upp. Det är inte för att de, som 
geparden, blir trötta, utan de måste ånyo 
fokusera på sitt byte för att sedan snabbt 
göra en ny rush. Lägg därtill att anten
nerna fungerar som effektiva detektorer 
för föremål som kommer i dess väg. Det 
är förmodligen inte nådigt att vara en 
liten myra eller spindel som kommer i en 
sandjägares väg. 

Rent systematiskt tillhör sandjägarna 
skalbaggsfamiljen jordlöpare (Carabidae), 
med långa ben och antenner. En sak som 
skiljer ut sandjägarna är att de vill ha 
gassande solsken medan många andra 
jordlöpare är nattaktiva.

Sandjägarens biologi
De svenska arterna hittar man i öppna 
sandiga miljöer, som stigar, hyggen, sand
tag och stränder. Parning och äggläggning 
sker på försommaren och äggen läggs i 
den sandiga marken. När ägget kläckts 
gräver sig den lilla larven ned i sanden 
och spenderar där hela sin larvtid. Även 

förpuppning sker i samma hål. Larverna 
ser besynnerliga ut och har ett intressant 
levnadssätt. De bygger vertikala hål i den 
sandiga marken där de håller sig fast med 
ett par utskott på ryggen. När det kommer 
ett lämpligt byte inom räckhåll gör larven 
ett blixtsnabbt utfall och fångar bytet, 
gärna myror eller andra småkryp, med 
sina kraftiga käkar. Bytet dras sedan ned 

i hålet och äts gladeligen upp av larven. 
Larvutvecklingen tar mer än ett år så 

larven tvingas övervintra minst en gång, 
och vanligtvis övervintrar även de full
vuxna sandjägarna efter att de genomgått 
puppstadiet på sensommaren. På så sätt är 
de aktiva redan tidigt under den kommande 
våren och det är därför sandjägarna tillhör 
de skalbaggar man kan se tidigast på året.

Sandjägarlarven bygger ett vertikalt hål i den sanden där 
de håller sig fast med ett par utskott på ryggen. När ett 
byte kommer inom räckhåll gör larven ett blixtsnabbt 

utfall och fångar bytet. Foto: Monika Sunhede.

Larven av grön sandjägare Cicindela campestris. Larvutvecklingen tar mer än 
ett år så larven tvingas övervintra minst en gång. Foto: Monika Sunhede.

Grön sandjägare Cicindela campestris är den art som man lättast träffar på. Soliga 
vårdagar i sandiga miljöer är tipset om du vill se dem. Foto: Björn Johansson.
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Översikt över de svenska arterna
Grön sandjägare Cicindela campestris är 
den vanligaste arten och den som således 
är lättast att hitta. Den är inte särskilt 
kräsen i sitt bitopval, den kan man till och 
med ha larver av i sin gräsmatta! För att 
få se en grön sandjägare behöver du mer 
eller mindre bara gå ut i vårsolen och leta 
rätt på en solbelyst del av en stig, gärna på 
sandig mark. Hittar du rätt ställe kommer 
du sannolikt få se flera, då de är vanliga 
där de väl finns. Utbredningsmässigt finns 
den i så gott som hela landet, även om det 
finns färre fynd allra längst i norr. Som 
namnet antyder är den helt grön, med ett 
par tydligt ljusa fläckar på täckvingarna. 

Benen och antennerna är starkt metalliska, 
ofta med ett violett sken. Ser man den 
framifrån, så har den tydligt gul munsköld 
och även de kraftiga tandade käkarna är 
gula. Grön sandjägare är en mellanstor 
skalbagge och blir mellan 12–16 mm.

Skogssandjägare Cicindela sylvatica 
är påträffad i stora delar av landet. Den 
kräver sandiga, torra marker med ren 
sand t ex tallhedar och sandtäkter för sin 
utveckling. Det här är en sommarart och 
den påträffas oftast under soliga dagar i 
juni–juli. Skogssandjägaren är brun, åt 
det mörka hållet, med smala, ljusa och väl 
avgränsade svagt nedåtriktade tvärband 
på täckvingarna. Täckvingarna har många 

små gropar, vilket gör att de ser ”buckliga” 
ut, och de är tillspetsade i änden. Benen 
och antennerna är bronsfärgade medan 
undersidan är blåglänsande. Käkarnas 
ytterkant har en ljusare färg vilket avteck
nar sig i stark kontrast till den mörka 
munskölden och resten av käkarna. Det 
här är den största sandjägaren i Sverige 
och den blir mellan 15–19 mm.

Brun sandjägare Cicindela hybrida kan 
man hitta på torr sandmark, gärna med 
bar sand i gles vegetation. Liksom för grön 
sandjägare så kan brun sandjägare vara 
talrik på de platser där den uppträder. 
Utbredningsmässigt påträffas arten från 
Skåne upp till Värmland, och inom sitt 

Grön sandjägare Cicindela campestris i närbild. Det är nog inte så lätt för en 
myra att ta sig ur sandjägarens käftar. Foto: Björn Johansson.

Brun sandjägare Cicindela hybrida är ofta talrik på lokaler 
där de trivs. Utbredningen sträcker sig från Värmland 

i norr till Skåne i söder. Foto: Martin Oomen.

Skogssandjägare Cicindela sylvatica är den största sandjägaren 
som förekommer i Sverige. Den är mörkare och har täckvingar 

med tydliga små gropar. Foto: Jimmy Adolfsson.

Grön sandjägare Cicindela campestris är lätt att 
lära sig känna igen. Foto: Jimmy Adolfsson.
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utbredningsområde är den relativt vanlig. 
Brun sandjägare är chokladbrun med ljusa 
fläckar och lite bredare tvärband. Täck
vingarna är så gott som släta. Ben och 
antenner är metalliska med ett grönviolett 
sken. Färgen på munskölden och största 
delen av käkarna är gräddgul, samma färg 
som fläckarna på täckvingarna. Brun sand
jägare är i samma storleksklass som grön 
sandjägare, 12–16 mm.

Strandsandjägare Cicindela maritima 
är den minsta och mest sällsynta arten 
i släktet. Den finns på några få loka
ler i Halland, Värmland och Dalarna. 
Sina starkaste populationer finns i kust 
och älvnära miljöer i Västerbotten och 

    C. campestris     C. sylvatica                 C. maritima         C. hybrida

    C. campestris     C. sylvatica                 C. maritima         C. hybrida

Norrbotten. Strandsandjägare är till 
det yttre mycket lik brun sandjägare. 
De har samma chokladbruna färg men 
strandsandjägarens ljusa tvärband på 
täckvingarna är vanligtvis mer vinkel
böjda än hos brun sandjägare. Vill man 
vara 100 % säker måste man se om det 
finns borst innanför ögats bakkant. Borst
en finns hos strandsandjägaren medan 
brun sandjägare saknar dessa. Storleks
mässigt är den något mindre än övriga 
arter i släktet och blir mellan 11–15 mm.

Lätt att lära sig mer
Även om vi i Sverige endast har fyra 
arter så är sandjägarna en artrik skal

baggsgrupp globalt sett. Drygt 2 600 arter 
finns beskrivna och som vanligt är det 
som artrikast i de tropiska regionerna. 
Om man inte räknar underarter så finns 
det knappt 20 arter i Europa. En hyfsat 
behändig grupp att lära sig. 

Eftersom de är uppseendeväckande 
både vad gäller utseende och beteende så 
finns det en hel del litteratur skrivet om 
dem. För svenska förhållanden så fungerar 
rent bestämningsmässigt Carl H Lindroths 
jordlöparnyckel i Svensk Insektfauna från 
1961 utmärkt. Vill man komplettera med 
en samlad bildguide över arterna så finns 
bl a kerbtier.de, som är en utomordentligt 
bra tysk hemsida över skalbaggar.  

Grön sandjägare
Cicindela campestris

Brun sandjägare
Cicindela hybrida

Skogssandjägare
Cicindela sylvatica

Strandsandjägare
Cicindela maritima

Brun sandjägare Cicindela hybrida vill ha öppen torr sandmark. Den är 
betydligt mer kamouflerad än grön sandjägare. Foto: Martin Oomen.

Strandsandjägare Cicindela maritima är den mest sällsynta av 
sandjägarna i Sverige och återfinns framför allt längs älvstränder 

i Västerbotten och Norrbotten. Foto: Jan-Åke Noresson.
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För att undersöka nattsländors 
flygrytmik drev jag en ljusfälla 
1968–1973 vid Rickleåns myn
ning i Bottenviken, 
ca 5 mil norr om 

Umeå. Allt som hamnade i 
fällan togs tillvara och mycket fint kan 
hittas bland alla dessa yrfän. Eftersom 
jag alltid fascinerats av de småkryp som 

trotsar vårt kylslagna vinterklimat – ulligt 
svartludna poppelspinnare Poecilocampa 
populi, tofshåriga rostvingelarver Phrag-

matobia fuliginosa, mörkglän
sande snösländor Boreus spp., 
svarta bäcksländor (Plecopte

ra) och myggor (Nematocera) av allehanda 
slag – bestämde jag mig för att titta litet 
närmare på de hundratals vintermyggor 

(familjen Trichoceridae) som hamnade i 
fällan år 1972. Nästan 50 år senare!

Problem! Det finns ingen modern sam
manfattande litteratur över svenska vinter
myggor. Yngve Brodin på Naturhistoriska 
Riksmuseet hjälpte mig genom att kopiera 
originalbeskrivningarna på alla svenska arter 
inklusive många som ännu inte hittats här – 
stort tack Yngve!! Därmed kunde jag börja.

Vintermyggorna 
svärmar i kylan

TEXT: Anders Göthberg

Vintermyggor (Trichoceridae) fångade i en svärmning. Då de flesta insekter är i vinterdvala är vintermyggor som mest aktiva. Foto: Kirsten Ekholm.

Det är spännande med insekter på vintern. Vintermyggor (Trichoceridae) är 
en familj som varit dåligt undersökt i Sverige. Anders Göthberg har gått 50 år 

tillbaka och gjort remarkabla fynd bland insamlat material.

12 Vintermyggorna svärmar i kylanYrfän 1 · 2020



Känn igen en vintermygga
De liknar små, gracila harkrankar i 
familjerna småharkrankar (Limoniidae )
och hårögonharkrankar (Pediciidae) med 
långa, tunna antenner, ben och vingar. För 
att vara säker bör dock några detaljer kon
trolleras. Den bästa är bakersta vingribban 
(se A2 i bilden till höger) som är kort och 
skarpt böjd ner mot vingens bakkant. Vin
termyggor har också tydliga punktögon, 
vilket saknas hos harkrankarna. 

Storleken varierar från arten Trichocera 
parva med 4,5 mm lång framvinge till T. 
gigantea, som är ca 10 mm. Honorna är 
vanligen större än hanarna.

Arter i Sverige
Tyvärr saknar vintermyggor svenska 
namn, så du får hålla till godo med de 
vackert klingande vetenskapliga namnen. 

Det är först från 1900talets senare 
del som forskare bättre har klarlagt vilka 
arter som verkligen finns i Sverige och 
övriga Europa. Linné beskrev Trichocera 
regelationis i Systema Naturae, 10:e uppl 1758 
(utgångspunkten för all zoologisk namngiv
ning). Nästa art (T. hiemalis) namnsattes 
1776 av en annan svensk biolog – Charles 
De Geer. När Christine Dahl började stu
dera vintermyggor på 1960talet, var bara 
10 arter kända i landet. Christine beskrev 
fyra för vetenskapen nya arter från norra 
Sverige. Därmed var de flesta arter med 
tydligt olika yttre könskaraktärer kända, 
vilka bildar undersläktet Metatrichocera. 
Därefter har främst centraleuropeiska 

entomologer, Ewa Krzemińska och Jaroslav 
Starý, beskrivit många nya europiska arter, 
varav flera även förekommer i Sverige. 
Dessa sent namngivna arter är betydligt 
mer lika varandra än vad tidigare kända 
arter var.

I Rickleåfällan från 1972 fann jag två 
nya arter för landet – T. calva och T. 
nordica. Den senare beskrevs så sent som 
2014. Den var mycket väntad att hitta i 
norra Sverige, eftersom det var den van
ligaste vintermyggan på typlokalen (den 
lokal den beskrevs ifrån) i östligaste Fin
land på samma breddgrad och i samma 
naturgeografiska region som Rickleån. Mer 
anmärkningsvärt är då att Monika Sun
hede hittat den i Motala. Enligt Dyntaxa 
borde nu 27 arter vara noterade i Sverige. 
T. rufescens anges vara osäker, men det 
finns några rapporter på Artportalen 
och Johan Myhrer dokumenterade den i 
Mörbylånga 2016 med en bra genitaliebild.

Som kuriosum kan nämnas att sex av 
de fjorton arter jag fann vid Rickleån 1972 
inte var beskrivna då! Av detta kan man 
lära: kolla fångade djur noggrant omedel
bart – vänta inte 50 år! Då kan du vara 
med och utöka kadern av beskrivna arter! 
Välj bara rätt grupp – lagom artrik och en 
som få entomologer har varit intresserad av!

Artbestämma vintermyggor
Endast några få svenska vintermyggor kan 
lätt bestämmas på yttre, tydliga karak
tärer, t ex vingfläckar. T. maculipennis 
har tre tydliga vingfläckar och bakkrop
pen är tvärrandig. Vår andra art med 
tigerrandig bakkropp, T. annulata, har 
ofläckade vingar. Den art Linné beskrev 
(T. regelationis) har en enda tydlig ving
fläck, men andra arter kan ha en mer 
eller mindre markerad skugga på samma 
plats. T. regelationis är mycket vanlig i 
Sverige och även de andra nämnda arterna 

Vingribbornas utseende skiljer vintermyggor från mindre harkrankar, särskilt formen på 
bakersta vingribban (A2) som hos vintermyggor är kraftigt böjd. Släktet Trichocera till vänster 

och enda arten i släktet Diazosma, D. hirtipenne, till höger. Foto: Michael Andersson.

Trichocera maculipennis har tre 
tydlga fläckar på varje vinge. 

Foto: Kurt Holmqvist.

Trichocera regelationis känns igen genom att den har en enda 
tydlig vingfläck. Andra arter kan ha en mer eller mindre 

markerad skugga på samma plats. Foto: Stefan Hult. 

Trichocera annulata är vanlig i Sverige  och 
känns igen på tigerrandig kropp och avsaknad 

av vingfläckar. Foto: Martin Oomen.

A2
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är frekventa. Den nordliga (kanske säll
synta) T. gigantea har två vingfläckar. 

Det finns ytterligare ett släkte av vin
termyggor i Sverige, Diazosma med arten 
D. hirtipenne. Diazosma skiljer sig från 
Trichocera bl a genom att vingribba A2 är 
längre och inte skarpt böjd och hela djuret 
inklusive vingarna är gulbrunt. Främst 
honans könsdelar är också annorlunda. 
Dessutom flyger den faktiskt under som
maren, juli–augusti.

Det är också viktigt att kunna se 
skillnad på könen då man ska bestämma 
vintermyggor. Hanarna har två utskott i 
bakänden (gonostyli) som hos några arter 
har mycket karaktäristiska bihang, men 
hos de flesta bara ser ut som två mer eller 
mindre parallella korvar. Honorna har en 
nedböjd äggläggare, vilket är ett mycket 
bra kännetecken för familjen. Några arter 
kan bestämmas på dess form och storlek. 

För att säkert identifiera flera arter – 
både hanar och honor – måste man dock 
titta på detaljer i könsdelarna inuti bak
kroppen. Därför görs hudskelettet först 
genomskinligt genom att bakkroppsspetsen 
får ligga i kali eller natronlut i ett dygn.

Karaktärer som skiljer mellan arter är 
t ex håren på antenner och mellankrop
pens sidor (pleura) samt detaljer i vingrib
borna. Även kroppsfärgen, från svart till 
gulbrun, skiljer tydligt en del närstående 

arter åt, men eftersom färgen bleknar till 
ljust brunaktig i sprit, har jag själv inte 
kunnat använda den karaktären alls.

Flyger när många andra är inaktiva
Du har säkert sett några svärmande vin
termygghanar tidigt på våren eller sent 
på hösten när det bara är några få grader 
plus. De kan flyga mitt i vintern om vädret 
tillåter, men annars är de mest aktiva i 

mars–maj och september–december bero
ende på var i landet det är.

Hanarna bildar glesa parningssvärmar 
om något–några tiotals individer i solsken 
på eftermiddagarna. De rör sig lite uppåt 
och nedåt, men kommer en hona i närheten, 
kastar de sig över henne för att para sig. 
Svärmningen sker nästan alltid nära någon 
fysisk hållpunkt, t ex över eller bredvid en 
liten buske eller nära en husknut. Mina 
senast insamlade vintermyggor håvade jag 
över husets fristående soptunna! 

Under samma årstider är det i stort sett 
bara några svampmyggor (Mycetophili
dae) och kanske någon fjädermygga (Chi
ronomidae) som svärmar. Många andra 
insektshanar bildar också parningssvärmar 
nära något fysiskt märke, t ex Hydropsyche
hanar (nattsländor) över grantoppar (även 
många meter höga) vid forsande vatten
drag. Andra svärmar däremot till synes 
utan hållpunkter, t ex många dagsländor 
(Ephemeroptera), fjädermyggor och lång
hornsnattsländor (Leptoceridae). 

När, var och hur vintermyggor svärmar 
undersökte Christine Dahl på 1970talet. 
Olika arter beter sig olika. Många svärmar 
på hösten, övervintrar och blir åter aktiva 
under våren. Andra har två generationer 
varje år, så att det är olika individer som 
flyger vår och höst. Den tidigare nämnda 
T. maculipennis flyger även under sommar
månaderna – kanske som enda Trichocera
art i Sverige.

Vintermyggor vilar vanligen sittande på 
vegetationen, men några arter gömmer sig 

Parning sker i samband med svärmningen, alltså mitt i vintern. I det 
här fallet till och med på snön. Foto: Johan Myhrer.

Honor av vintermyggor har alltid en mer 
eller mindre nedåtböjd äggläggare, vilket 
lätt kan ses på närbilder. Några arter kan 

bestämmas genom närstudier av äggläggarens 
form. Foto: Michael Andersson.

Hanar av vintermyggor har två utskott 
längst bak på kroppen som hos några arter 
har karaktäristiska bihang. Här Trichocera 

hiemalis. Foto: Michael Andersson.
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i håligheter när de är inaktiva – grottor, 
gruvor, källare, smågnagarbon etc. Lar
verna lever främst i fuktig eller blöt miljö, 
där de äter av multnande växtrester. Man 
kan väl förmoda att en viktig del av deras 
näring är alla mikroorganismer i form av 
svampar och bakterier som bryter ner det 
organiska materialet. Så är det hos många 
småkryp som lever av döda växter. Den 
mer specifika miljö olika arter lever i är 
dock dåligt känt.

Hur klarar de kylan?
Vintermyggorna har liksom andra vinter
aktiva insekter, och för den delen också 
alla arter som klarar vintern i nedkylt 
stadium, fysiologiska anpassningar som 
motstår frysningseffekter. Vanligt är att de 
producerar glykolliknande ämnen i vävna
derna som hindrar sönderfrysning. De kan 
också flytta små partiklar som fungerar 
som fryskärnor från vitala kroppsvävnader 
till mer ”tomma” utrymmen, t ex tarmen. 

Vintermyggor kan ofta ses på snön. Här en hona av Trichocera rufescens. Foto: Johan Myhrer.

Litteratur
Sammanfattande litteratur över de svens
ka vintermyggarterna saknas. I Christine 
Dahls bestämningstabeller från 1966 och 
1967 hamnar man ofta fel, eftersom så 
många arter var okända då. Även andra 
bestämningstabeller över europeiska arter 
lider av samma ofullständighet och många 
nordliga arter behandlas inte. För säker 
bestämning av de flesta arterna krävs 
därför tillgång till originalbeskrivningar 
och noggrant studium av djurens könsde
lar. För att försöka bringa ordning i alla 
beskrivningar har jag sammanställt en 
mycket preliminär bestämningstabell över 
(nästan) alla europeiska arters hanar. 
Den grundar sig mest på de yttre köns
delarna.

Leta vidare
Passa på nu i vår att leta efter de små 
myggorna som trotsar kylan utanför hus
knuten! För att travestera Erik Rosenbergs 
avslutande efterlysning i Fåglar i Sverige: 
”Entomologer, när I samlar då frostfjä
rilar, snösländor och sälgflyn är aktiva, 
håven då ock efter vinterhalvårets skira 
små harkrankar!”

Tack till alla fotografer som bidragit 
med foton!  

Vintermyggorna har fysiologiska anpassningar som motstår frysningseffekter, bl a förmåga att 
producera glykol-liknande ämnen i kroppen. Här en Trichocera major. Foto: Johan Myhrer.

En typisk vintermygga – Trichocera 
major. Foto: Anders Carlberg.
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Blomster & bäddar 
för hotade vildbin

Många arter av vildbin riskerar idag att dö ut. Med riktade 
naturvårdsåtgärder såsom utplantering av ängsväxter och utläggning 
av sandbäddar får de rödlistade arterna guldsandbi Andrena marginata 
och silvergökbi Nomada argentata bättre förutsättningar att överleva.

Eliantorps motorbana strax söder om Finspång. Möjligheterna till boplatser för marklevande bin är i och med den öppna sandiga marken obegränsade, 
men det finns mycket lite ängsvädd. Här planterades därför i samarbete med Finspångs motorsällskap ca 600 plantor av ängsvädd ut våren 2016. 

Redan 2017 hade guldsandbi Andrena marginata etablerat sig här och 2018 påträffades också boparasiten silvergökbi Nomada argentata. 
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I och med att jord och skogsbruk blivit 
allt mer storskaligt har livsmiljöerna 
för vildbin minskat kraftigt. Många 
ängs och betesmarker har försvun
nit och landskapet har blivit mer 

slutet och ensartat. Det råder idag brist 
på både blommande örter varifrån bina 

hämtar sin mat – nektar och pollen – och 
på lämpliga boplatser såsom blottad sand
jord och död ved. Ungefär en tredjedel av 
de ca 300 arter av vildbin vi har i landet 
är därför rödlistade, de löper alltså risk 
att dö ut. För ett trettiotal arter är läget 
extra allvarligt och för dessa genomför 
länsstyrelserna särskilda insatser via så 
kallade åtgärdsprogram.

Guldsandbi & silvergökbi
Guldsandbi Andrena marginata samlar 
endast pollen som proviant till larven från 
väddväxter, och framför allt ängsvädd. 
Vildbiet är därför beroende av att det finns 
stora bestånd av ängsvädd som får gå i 
blom. En liten guldsandbipopulation (20 
honor) har beräknats behöva minst 200 
plantor av ängsvädd för att kunna täcka 
sitt pollenbehov. Ängsvädd blommar från 
slutet av juli t o m september och blom
mande ängsvädd utgör en viktig födokälla 
även för många andra av sensommarens 
blombesökande insekter. 

I likhet med omkring 180 andra vild
bin i Sverige anlägger guldsandbi sitt bo i 

solbelyst och blottad sandjord, så förutom 
blommande ängsvädd behöver det finnas 
lämplig miljö för bobygge nära ängsväd
den. Ett annat bi, silvergökbi Nomada 
argentata är helt beroende av guldsandbiet. 
Silvergökbi samlar inte själv något pollen, 
utan använder pollen från guldsandbi som 
proviant till sina larver. Detta parasitiska 
levnadssätt delar silvergökbi med ca 65 
andra arter av vildbin i Sverige.

Både guldsandbi och silvergökbi har 
minskat kraftigt och är rödlistade som 
nära hotad (NT) respektive starkt hotad 
(EN) i Sverige. Silvergökbi är även röd
listat (NT) på europeisk och global nivå. 

Guldsandbi är utbrett över stora delar av 
södra Sverige, men mycket lokalt och med 
stora luckor i utbredningen. Silvergökbi 
är mycket sällsynt i Sverige och förekom
mer framförallt i Östergötland, där den 
är känd från ett tjugotal platser i länets 
norra skogsbygd och knappt en handfull i 
den södra. Båda arterna ingår i åtgärds
programmet Vildbin på ängsmark.

Särskilda insatser 
Länsstyrelsen i Östergötlands län har 
under flera år arbetat med insatser för 
att stärka befintliga förekomster av guld
sandbi och silvergökbi. Det handlar då om 
att hålla miljöerna öppna och solbelysta, 
gynna ängsvädd och se till att det finns 
blottad sandjord. Alla insatser görs utifrån 
lokalens förutsättningar, om och hur den 
sköts, och vad det finns för hot. 

Vägkanter är viktiga miljöer för arter
na, men slås ofta före eller under ängsväd
dens blomningstid. För sådana miljöer är 
dialog med den som ansvarar för skötseln 
av vägkanterna mycket viktig. Det går ofta 
bra att senarelägga slåttern av vägkanterna 
tills efter att ängsvädden blommat över, 
vilket säkrar födotillgången för de aktuella 
bina och en mängd andra sensommarfly
gande insekter. På motsvarande sätt går 
det att stängsla av ängsväddsrika delar av 
naturbetesmarker som särskilda fållor där 
betesdjuren får tillträde först när ängsväd
den har blommat över. 

På platser som inte slås eller betas 
utgör igenväxning av olika slag ett stort 
hot mot bina. Igenväxning leder till att 

TEXT & FOTO: Tommy Karlsson

Hona av guldsandbi Andrena marginata på ängsvädd.

Silvergökbi Nomada argentata är en av de arter som man genom åtgärder vill hjälpa. Foto: L Anders Nilsson.

17 Blomster & bäddar för hotade vildbinYrfän 1 · 2020



ängsvädd minskar på grund av konkurrens 
från gräs och högvuxna örter. Igenväxning 
leder även till att solbelyst vegetationsfattig 
sandjord beskuggas. Åtgärder för att mot
verka igenväxning är huggning/röjning av 
skuggande träd och buskar, vårbränning av 
gammalt gräs och schaktningar eller annan 
markstörning för att blottlägga sandjord. 

Livsmiljöer för bin kan nyskapas 
Det är relativt lätt att nyskapa livsmiljöer 
för vildbin och de kan ofta snabbt etablera 
nya populationer när nya lämpliga miljöer 
uppstår. Att skapa nya livsmiljöer inom 
spridningsavstånd från befintliga popula
tioner är därför ofta lika viktigt som att 
sköta befintliga förekomster. På så sätt 
kan nätverk av lämpliga livsmiljöer inom 
särskilt viktiga trakter för arterna skapas. 

När man planerar att skapa nya livsmil
jöer är det viktigt att bedöma förutsätt
ningarna för var detta kan vara lämpligt. 
Detta görs genom befintlig kunskap om 
arternas ekologi och geografiska plane
ringsunderlag. Guldsandbi och silvergökbi 
behöver ängsvädd i tillräcklig mängd och 
solbelyst bar sand. Utifrån dessa para
metrar bedöms om det finns platser som 
ligger inom rimliga avstånd för arternas 
spridning. 

Utöver arternas krav är igenväxnings
problematik och skötselbehov, förutsätt
ningar och möjligheter till skötsel, samt 
förstås markägarens inställning viktiga 

aspekter att beakta för att kunna priori
tera var insatser ska göras. Målet är att 
välja platser som med relativt små medel 
bedöms kunna hålla en population av 
arterna långsiktigt. Ibland saknas bara en 
av de nödvändiga förutsättningarna för att 
arterna ska kunna etablera sig. En sandig 
och öppen miljö som rent geografiskt ligger 
inom flygavstånd från andra platser där 
arterna finns, kan sakna tillräcklig blom
ning av ängsvädd. På flera sådana platser 
har vi i Östergötland hjälpt naturen på 
traven genom att plantera ut ängsvädd 
för att nyskapa livsmiljöer för guldsandbi 
och silvergökbi. Lämpliga miljöer som kan 
utnyttjas för detta syfte är ledningsga
tor, täktområden, parkeringsplatser och 
motocrossbanor som vi antingen öppnat 
upp genom huggning och schaktning eller 
som är öppna sedan tidigare. Planteringen 
genomförs på våren eller hösten och på 
samma sätt som man planterar skog, d v s 
med planteringsrör och en korg där man 
bär plantorna. 

Vi har bara använt ängsvädd av svenskt 
ursprung och så långt som möjligt plan
tor som drivits upp från lokalt insamlat 
frömaterial i Östergötland. I regel har vi 
planterat ut minst 300 plantor, men ofta 
betydligt fler, på varje plats. På flera av de 
platser där vi planterat in ängsvädd har 
guldsandbi och silvergökbi bara ett eller 
två år efter inplanteringen hittat dit och 
etablerat nya populationer!

Sandbäddar blir hem för bin
Ibland är förhållandena de omvända, det 
finns gott om blommande ängsvädd, men 
marken är olämplig för bobygge. På sådana 
platser har vi anlagt så kallade sandbäddar 
i vilka bin kan gräva bon. En sandbädd 
skapas genom att sand tippas så att en 
avlång ås med en sluttande långsida åt 
söder skapas. Lämplig typ av sand är så 
kallad sandlådesand som är i kornstorleken 
0–2 mm. 

Ett exempel på sandbädd för guldsandbi 
och silvergökbi är den som visas på bilden 
till vänster. Den ingår i ett samarbete med 
markägaren Holmen skog som lagt ut fyra 
sandbäddar på ca 30 ton sand vardera för 
guldsandbi och silvergökbi på sina marker 
i norra Östergötland under hösten 2019. På 
platsen som visas på bilden ingår sandbäd
den i ett paket av åtgärder. För att stoppa 
igenväxning och gynna ängsvädd röjs och 
bränns också området, samt att Holmen 
anpassar slåttern av angränsande väg så att 
den slås först efter ängsväddens blomning. 

Samverkan med markägare och andra 
aktörer är avgörande för att kunna göra 
åtgärder för hotade vildbin. Utöver Holmen 
skog samarbetar länsstyrelsen Östergöt
land med Alvastraryttarna, Boxholms 
skogar, Finspångs kommun, Finspångs 
motorsällskap, Linköpings stift, Mo 
Gård, Norrköpings kommun, Sveaskog, 
Svenska Kraftnät, Torstorps IF, Trafikver
ket, Ödeshögs kommun och flera privata 
markägare kring insatser för guldsandbi 
och silvergökbi.  

Tommy Karlsson arbetar på Länsstyrelsen i 
Östergötland.

Plantering av pluggplanta av ängsvädd.

En sandbädd läggs ut på en vändplan där det växer mycket ängsvädd, men där 
det saknas öppen sandmark. Förhoppningen är att guldsandbi Andrena marginata 

och silvergökbi Nomada argentata ska etablera sig på platsen
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Vinteraktiva 
stickmyggor

Att det är myggfritt på vintern är en sanning med modifikation, det finns 
faktiskt 14 arter stickmyggor som övervintrar som fullvuxna myggor i Sverige. 

Man hittar dem till exempel i jordkällare och på stallvindar eller i utedass, 
vedbodar, bergrum, gruvor och grottor. De vill ha dragfritt, svalt och inte för 

torrt.  Här är en översikt över myggor man kan träffa på under vintern.

S läktet Culiseta, är uppdelat i två 
undersläkten, vårmyggor och fågel
myggor. Vårmyggorna har fått sitt 
namn för att de 
fullvuxna honorna 

övervintrar och kommer ut 
tidigt på våren. Vårmyg
gor är stora myggor, ofta med randiga ben 
och fläckiga vingar.

Större vårmygga Culiseta annulata är 

den vanligaste arten. Den kan lätt kännas 
igen på det ljusa bandet som sitter nästan 
längst ut på låret. Den gulbandade vår

myggan Cs. subochrea har 
liknande teckning men är 
en mycket ljusare mygga 
med övervägande ljusfjäl

lig bakkropp. Den är också sällsynt och 
bara påträffad med två exemplar i Falster
bo härom året. Den fåbandade vårmyggan 

Cs. alaskaensis är vår största stickmygga 
och det är också den som flyger tidigast 
på året. Den kännetecknas av ljusa band 
på tarserna (de fem fotsegmenten) och 
har fläckiga vingar. Fläckvårmygga Cs. 
bergrothi är vackert tecknad på ryggen, 
har helt mörka ben och antydda fläckar 
på vingarna och palper (mundelar) med 
ljusa och mörka fjäll. Den mycket snarlika 
lyrtecknade vårmyggan Cs. glaphyroptera, 

TEXT & FOTO: Anders Lindström
BILD: Disa Eklöf

Större vårmygga är en karaktärsart på vintern. Om du får ett myggstick under vinterhalvåret är det förmodligen denna art som varit framme.
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som hittades för första gången i Sverige i en 
källare i Bohuslän härom året, kan skiljas 
från fläckvårmygga på helmörka palper och 
på att vingarna saknar ens antydan till 
fläckar. Den är sedermera funnen på ett 
ställe i södra Halland och i Tabergs gruva. 

Fågelmygg
Hos fågelmyggorna, det andra under
släktet i Culiseta, sker övervintringen i 
larv eller äggstadiet. Skogsfågelmyggan 
Cs. morsitans är en vanlig mygga som 
faktiskt kan vara lättast att hitta som 
larv på vintern och sedan kläcka fram. 
Man hittar larverna i permanenta vatten, 
i dammar, pölar, sjökanter, stillaflytande 
diken och liknande. Larverna uppehåller 
sig gärna vid grästuvor i vattnet. Den snar
lika dubbelbandade fågelmyggan Culiseta 
ochroptera övervintrar också som larv men 
förekommer mer i myrmiljöer. 

Den sydliga och nordliga husmyggan, 
Culex pipiens och Cx. torrentium, över
vintrar också som fullvuxna honor. De 
är mindre än vårmyggorna och har hel
mörka ben och saknar fläckar på vingarna. 
Ofta har de en lite rödbrun ton på mel
lankroppen. Tyvärr går det inta att skilja 
på honor av sydlig och nordlig husmygga. 
Här bör vi väl nämna den variant av sydlig 
husmygga som brukar kallas ”tunnelba
nemygga”, Cx. pipiens molestus, som är 
den enda stickmyggan i Sverige som är 
aktiv på vintern eftersom den saknar 
förmåga att gå i diapaus. Detta får till 
följd att den kräver frostfria miljöer för att 

etablera populationer och det hittar den 
oftast i urbana miljöer. Till skillnad från 
den vanliga sydliga husmyggan föredrar 
den att lägga sina ägg i underjordiska 
vattensamlingar. Den tar också blodmål 
från däggdjur, vilket sydliga husmyggan 
endast gör undantagsvis. Under senare år 
har den blivit ett problem på en del ställen 
i Göteborg, men den har också påträffats 
i Malmö och Stockholm. 

Grodmyggan Cx. territans är vid ytlig 
betraktelse mycket lik sydlig/nordlig hus
mygga, men om man tittar lite närmare så 
ser man att den har bakkroppens tvärband 
i bakkant av bakkroppssegmenten istället 

för i framkant. Det är den enda svenska 
stickmyggan som har sådana bakkropps
band. Den i Sverige nyligen påträffade 
nilfebersmyggan Cx. modestus övervintrar 
som fullvuxen, men man vet inte riktigt 
hur. Möjligen kryper de in i högar av fallen 
vass i kanterna på de grunda vassbevuxna 
vattensamlingar som den utvecklas i, men 
här finns utrymme för upptäckter!

Frossmygg & tömygg
Hos frossmyggorna, eller malariamyg
gorna, Anopheles, övervintrar fem arter 
som fullvuxna. Tyvärr går de inte att 
skilja morfologiskt från varandra. Käl
larfrossmygga Anopheles messeae är den 
vanligaste och mest spridda. Den nyligen 
beskrivna tvillingfrossmyggan An. daciae 
finns också i landet och eftersom skillna
derna från källarfrossmyggan är mycket 
små är det oklart om tidigare fynd av mes
seae avser den eller daciae. Skogsfrossmyg
ga An. beklemishevi är en lite nordligare 
art som dock påträffas ner till Småland. 
Fläckfrossmygga An. maculipennis är en 
sydligare art som har påträffats upp till 
Mälardalen. Stallfrossmygga An. atropar-
vus är en sydlig, kustbunden art som inte 
påträffats i Sverige sedan maj 1983. 

Under varma vintrar så kan tömyggen, 
eller snösmältningsmyggen, till exempel 
skogstömygga Aedes communis, kläckas 
redan under vintern. Man kan då hitta 
larver i alla möjliga typer av tillfälliga 
vattensamlingar. Pölar och diken fylls av 
mygglarver som sedan kläcks till myggor 
i maj. 

Skogsfågelmygglarven går att hitta på vintern. Om du tar in dem och ger dem lite 
mat, t ex fiskmat, så kläcks de via puppstadiet fram till vuxna myggor.

Hos frossmyggorna, eller som de ofta kallas malariamyggorna, övervintrar fem arter 
som vuxna. Undersök närmaste stall eller matkällare så kanske du hittar en ...
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Större vårmygga
Culiseta annulata

Sydlig/nordlig husmygga
Culex pipens/torrentium

Lyrtecknad vårmygga
Culiseta glaphyroptera

Gulbandad vårmygga
Culiseta subochrea

Grodmygga
Culex territans

Fläckvårmygga
Culiseta bergrothi

Fåbandad vårmygga
Culiseta alaskaensis

Nilfebersmygga
Culex modestus

Frossmygga
Anopheles spp.
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Det uppdrag som jag som lant
bruksrådgivare ofta får är att 
föreslå åtgärder som ökar mäng
den insekter (oftast pollinerande 
insekter) som är till gagn för grö

dans avkastning. Med andra ord, ordna 
vilda pollinatörer som bulkvara. Hur kan 
man utforma dessa åtgärder så att de även 

gör viss nytta för biologisk mångfald i stort? 
Och helst utan att bidra till osund konkur
rens om blomresurser mellan naturvårdsin
tressanta bin och nämnda bulkpollinatörer?

Vad kan lantbrukare göra?
Den viktigaste åtgärden som lantbru
kare kan göra för att gynna pollinerande 
insekter är att sköta de naturligt blomrika 
gräsmarker som redan finns på gården. 
Betesmarker, vägkanter, diken, åkerhol
mar och bryn har stor potential i sam
manhanget. Dessvärre stannar det oftast 
vid ”potential” eftersom skötseln, med 
undantag för betesmarker och vägkanter, 
inte kan göras rationellt med djur eller 
maskiner. På många gårdar i slättbygd 
finns dessvärre inte längre några blomrika 
gräsmarker kvar. Detta samtidigt som de 
insektspollinerade grödorna höstraps och 
åkerböna stadigt ökar i areal. 

En utmaning för lantbrukaren för att 
få höstraps och åkerbönor pollinerade är 
att bygga upp starka lokala populatio
ner av humlor som kan hanka sig fram 
under de perioder när inte höstrapsen eller 
åkerbönorna blommar i överflöd. För lant
brukaren som vill bygga starka populatio
ner är begreppet blomkontinuitet därför 
av stor betydelse, det vill säga att det 
finns blommor som ger pollen och nektar 

Blommor för pollinatörer 
i slättlandskapet

Det har blivit allt vanligare att lantbrukare sår s k blomremsor på en del av 
sin mark för att gynna vilda pollinatörer och honungsbin. Blomremsorna 

tjänar som en extra foderkälla för de insekter som lantbrukaren behöver för 
att pollinera de odlade grödorna, som t ex raps och åkerböna. 

Fröblandningarna komponeras för att ge pollen och nektar till pollinatörer med 
både kort och lång tunga. Rödklöver med lång blompip gynnar långtungade humlor, 

gul sötväppling besöks gärna av korttungade humlor och honungsbin.

TEXT & FOTO: Petter Haldén

under hela humlesamhällets liv från april 
till augusti. I landskap med begränsade 
blomrika gräsmarker finns därför ett behov 
att tillföra odlade blomresurser i form av 
remsor på åkermark. Syftet är att stötta 
de pollinatörer som behövs när rapsen och 
bönorna blommar.

I sammanhanget bör nämnas att när 
det gäller att förse övervintrande humle
drottningar med pollen och nektar tidig 
vår så är blommande träd som sälg och 
vårblommor det enda realistiska alternati
vet. Detta eftersom det dröjer åtminstone 
en månad till dess att de första grödorna 
börjar blomma på åkern.

Lämpliga växter att odla
Odlade blomremsor på åkermark är alltså 
i första hand till för att stötta pollinatörer 
som lantbrukaren vill ska pollinera bönor, 
raps och klöverfrö. Och det är för svenskt 
vidkommande i allt väsentligt humlor 
Bombus spp. och honungsbin Apis mel-
lifera som stöttas på detta sätt. Det vill 
säga vanliga arter snarare än solitära bin 
på rödlistan. 

Nästa steg är att komponera fröbland
ningar som är: 1. Enkla att etablera, 2. Ger 
rikligt med pollen och nektar till humlor 
och honungsbin, samt 3. Ger mycket blom
mor/investerad krona. Det som trillar ut på 
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sista raden är ärtväxter, närmare bestämt 
de som brukar kallas för vallbaljväxter. 
Detta är ärtväxter som är fleråriga och 
som inte behöver sås om varje år. Välkända 
exempel är rödklöver, vitklöver, lusern och 
käringtand men även mindre kända som 
gul sötväppling och getärt. Dessa arter 
har odlats som vinterfoder under lång tid 
och finns lättillgängliga att köpa för lant
brukare som så kallat ”lantbruksutsäde”. 
Gula ärtor och åkerbönor är ettåriga arter 
och räknas inte hit.

Preferensen för en viss ärtväxt varierar 
mellan biarter och styrs av hur lång tunga 
som arten har. Honungsbin och många av 
våra vanligaste humlor, som mörk jord
humla Bombus terrestris, har korta tungor, 
runt 6 mm, och samlar nektar i ärtväxter 
med kortare blompip som vitklöver och gul 
sötväppling. De idag lite ovanligare hum
lorna som klöverhumla B. distinguendus 
och vallhumla B. subterraneus har lång 
tunga och föredrar rödklöver som har 
lång blompip. För att gynna många olika 
humlor och bin blandas därför klöver
arter i blandningarna. Även cikoria och 
kummin är tillsatta i blandningarna för 
att ge pollen och nektar till blomflugor och 
parasitsteklar. Dessa två artgrupper tjänar 
som naturliga fiender till skadegörare på 
jordbruksgrödor. En fröblandning som vi 
använt en hel del de senaste åren består 
av 2 kg vitklöver, 2 kg käringtand, 2 kg 
rödklöver, 1 kg gul sötväppling och 1 kg 
kummin.

Vallbaljväxternas frön är relativt små 
och groddplantorna är känsliga för uttork
ning. För att få en bra etablering brukar 
man använda en så kallad skyddsgröda 
som sås samtidigt med vallfröna. Normalt 

sås vallfrö med t ex korn som skyddsgröda 
på våren. När kornet har skördats i augusti 
har vallfröna grott under kornet och får 
när kornet är borta tillgång till både sol
ljus och markvatten. Vallfröna tillväxer 
(etablerar sig) under hösten och har blivit 
till ett bra bestånd kommande år. Som 
alternativ till korn fungerar honungsört 
utmärkt som skyddsgröda. Honungsörten 
är ettårig och blommar ca 8 veckor efter 
det att den såtts. När den blommat över 
slås den av och vallfröna kan etablera sig 
som de ska.

Alla blomremsor som sås är inte fler
åriga, en betydande andel är ettåriga och 
består av honungsört eller honungsört 
i kombinationen med perserklöver och/
eller bovete. En ettårig blandning med 
honungsört/bovete/perserklöver har den 
stora fördelen att de blommar under en 
mycket lång tid. Sås den i början av april 

kan man räkna med blomning från början 
av juni (bovete/honungsört) och genom 
hela juli (perserklöver). Perserklöver kallas 
även doftklöver och ger blomremsorna en 
fantastisk doft, närapå berusande!

Blomremsor i landskapet
För humlornas bästa så placeras blomrem
sorna på fuktighetshållande jord i soliga 
och varma lägen inom några hundra meter 
på kort avstånd från lämpliga boplatser 
och från de grödor som ska pollineras. Inte 
sällan stämmer det väl överens med var 
det blir mest praktiskt för lantbrukaren. 
Som blomremseplanerare får man dock inte 
vara alltför kräsen, ibland är det viktigare 
att hålla lantbrukaren på gott humör och 
då får man ibland hålla till godo även med 
lite sämre lägen. Två typer av lägen som är 
bra kompromisser är fältkanter och kilar 
av fält som är mindre rationella att odla 
spannmål på. 

En annan typ av mark som dessa blom
blandningar etablerats på är kommunal 
åkermark som väntar på annan använd
ning. Stadsnära åkrar i Örebro och Upp
sala har t ex disponerats för ända målet. 

Arter i blomremsorna
De inventeringar som genomförts i blom
remsor av det beskrivna slaget har begrän
sats till att röra humlor, honungsbin och 
dagfjärilar. Skälen är flera men beror 
förstås framför allt på att humlor och 
honungsbin är betydelsefulla pollinerare 
av jordbruksgrödor i Sverige samt att 
dagfjärilar är lätta att lära sig.

I de blomremsor som jag besökt i Mälar
dalen under de senaste tio åren så har jag 

Sådd av fröblandningar för pollinerande insekter kan göras med maskiner som finns på de flesta gårdar. 
Maskinen på bilden är dock specialkonstruerad för att kunna så smalare blomremsor. Foto: Martin Andersson.

Inte bara honungsbin och humlor lockas till blomremsorna utan även en 
hel del dagfjärilar, t ex puktörneblåvinge Polyommatus icarus. 
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överraskande ofta noterat drottningar av 
den ovanliga klöverhumlan, även i utpräglad 
slättbygd. Gemensamt är att blomremsorna 
domineras av rödklöver. Inte sällan avslö
jas hennes närvaro av den dova flygtonen 
som i mina öron skiljer sig tydligt från de 
allmänna humlearterna. Den stora massan 
av humlor i dessa blomremsor är mörk jord
humla men det är även gott om stenhumla 
Bombus lapidarius och vallhumla. I blom
remsor som domineras av gul sötväppling 
eller lusern är honungsbin dominerande men 
mörk jordhumla är också vanlig.

De dagfjärilar man stöter på är föga 
förvånande inga sensationer, mindre 
tåtelsmygare Thymelicus lineola, ängssmy
gare Ochlodes sylvanus, raps/rov/kålfjäril 
Pieris napi/rapae/brassicae, luktgräsfjäril 
Aphantopus hyperantus och kamgräsfjäril 
Coenonympha pamphilus liksom nässelfjäril 
Aglais urticae och påfågelöga Agalis io till
hör de man oftast stöter på. Ärtväxterna 
lockar också de vanligaste blåvingarna som 
puktörneblåvinge Polyommatus icarus och 
ängsblåvinge Cyaniris semiargus.

Två procent blomrik miljö
I Jordbruksverkets projekt Mångfald på 
slätten har vi haft som mål att skapa 
minst 2 % blomrik miljö på våra demon
strationsgårdar för biologisk mångfald. 
Siffran 2 % kommer från en engelsk studie 
där man försökte uppskatta hur mycket 
blomrika områden som behövs på en gård 
i slättbygd för att kunna upprätthålla en 
bra stam av vilda pollinatörer. Resultatet 
bygger på en mängd antaganden och är 
nog mest att betrakta som en grov giss
ning. Viktigt i sammanhanget är antag

ligen också att 2 % av arealen på en gård 
är lagom mycket att i dagsläget begära 
av en lantbrukare.

Hur vet man att det är brist på föda och 
inte bostadsbrist som begränsar humlorna 
i dagens odlingslandskap? Givet att vissa 
humlor verkar kunna hålla tillgodo med 
förna i dikeskanter eller på impediment, så 
är bedömningen att det i de flesta landskap 
inte råder brist på boplatser för humlor. 
Där diken och impediment helt eller till 
stora delar saknas är det dock förmodligen 
viktigt att skapa boplatser. Halm eller 
ensilagebalar som fått förmultna lätt har 
visat sig vara omtyckta boplatser för en 
del arter humlor.

 
Angeläget med blomremsor

Krisen för insekter i allmänhet och pol
linatörer i synnerhet berör förstås även 

lantbrukare. Inte minst för att de vet att 
konsumenterna föredrar varor som är 
producerade på ett schysst sätt. ”Early 
adopters” finns även inom lantbruket 
och många av dem har redan sin egen 
blomremsa. En betydande del av dem 
är anlagda med fröer som bekostats av 
Världsnaturfonden/WWF eller något livs
medelsföretag. 

I ett lyckat projekt som genomfördes 
2019 användes en donation från Världs
naturfonden/WWF för att köpa fröer 
till en maskinstation på Österlen. Under 
ett par dagar åkte ett såmaskins ekipage 
runt på Österlen och sådde närmare 40 
hektar blomremsor hos de lantbrukare 
som tackat ja till att få en eller flera 
blomremsor. Varje lantbrukare fick en 
blomremsa om 0,5 hektar med antingen 
en ettårig eller en flerårig blandning sådd 
utan kostnad. De som ville ha mer areal 
kunde köpa till det.  

I Mälardalen, där avstånden mellan 
gårdarna är betydligt större än på Öster
len har vi under 2018 och 2019 haft ett 
annat upplägg, där vi istället delat ut 
fröer motsvarande nästan 100 hektar till 
cirka 150 intresserade lantbrukare. Och så 
har Sveriges största aktör på spannmåls
sidan utvecklat sitt odlingskoncept till 
att numera omfatta blomremsor som ett 
villkor för att leverera vete till vetemjöl. 
Jag tror att fler kommer att följa efter. 

Även om blomremsor som koncept fortfa
rande är av blygsam omfattning så tror jag 
att du som färdas en junidag genom svensk 
slättbygd, kommer att notera en eller flera 
blomremsor under din resa. Stanna gärna 
till och kolla vilka insekter du ser. 

Blommande honungsört erbjuder allt fler sommarbilister ögonfägnad. Honungsört 
är ettårig och blommar knappt två månader efter sådd. Det är en mycket omtyckt 

dragväxt för honungsbin Apis mellifera. Foto: Sören Eriksson.

Drottningar av den ovanliga klöverhumlan Bombus distinguendus har 
noterats i många mellansvenska blomremsor med rödklöver.
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Stor mångfald vid anlagda 
dagvattendammar

Ibland kan det bli bättre än vad som 
var tänkt från början … När Uppsala 
kommun och Trafikverket för drygt 
15 år sedan anlade dagvattendammar 
hade de förmodligen inte 

biologisk mångfald i åtanke. 
Istället var syftena att buffra 
vatten vid översvämningar 
samt att rena smältvatten. Nu har ny 
forskning visat att dammarna sjuder av 
liv både under och ovan ytan. Frank 
Johansson, professor vid Evolutionsbio
logiskt Centrum vid Uppsala universitet, 
har lett analyserna av inventeringsarbetet 
av 18 dagvattendammar i Uppsala. Då 
trollsländor är Franks specialitet är det 
föga förvånande att det är denna orga
nismgrupp som varit fokus i studien. 

Studien visade att hela 31 trollslände
arter, knappt hälften av Sveriges troll
sländefauna och 61 % av Upplands troll

sländefauna, påträffades i dammarna. 
En del arter var särskilt intressanta, t ex 
citronfläckad kärrtrollslända Leucorrhinia 
pectoralis, som finns med på den euro

peiska rödlistan men som har 
en livskraftig status i Sverige, 
och mindre smaragdflickslända 
Lestes virens vars utpost i Upp

salatrakten än så länge utgör artens nord
gräns. Även vassmosaiktrollslända Aeshna 
serrata som har en begränsad utbredning i 
Sverige längs Mälardalen fanns i ett flertal 
av dammarna.

Småvatten i allmänhet är dessvärre 
en bristvara i den moderna landskaps
bilden och på grund av det får många 
arter allt svårare att hitta lämpliga bio
toper att fortleva på. I det här fallet har 
Uppsala kommun och Trafikverket, för
visso omedvetet, ändå kunnat bidra till 
att skapa nya funktionella miljöer för en 

rad olika vattenlevande organismer. Det 
visade sig att redan efter några år hyste, 
om dagvattendammarna var tillräckligt 
stora och dessutom inte var alltför sterila 
utan hade viss vegetation i och omkring 
dammen, en förvånansvärt hög diversitet. 
Frank Johansson tror att den biologiska 
mångfalden säkert kan höjas ytterligare 
något i dagvattendammar med små enkla 
skötsel och anläggningsåtgärder.

Den senaste tiden har exempel på hur 
städer undantar gräsytor från att klippas 
för att låta ängsfloran frodas figurerat i 
media. Allt för att höja den biologiska 
mångfalden. Genom Franks forskning har 
nu även dagvattendammar, som hittills 
möjligen varit förbisedda, kommit upp på 
agendan för den lokala biologiska mång
falden i stadsnära miljöer.

Hela studien är publicerad i juninumret 
av tidskriften Ecological Indicators. 

En ny studie med fokus på trollsländor har kommit fram till att den biologiska 
mångfalden kan höjas i stadsnära områden genom relativt enkla medel. Åtgärder med 

dagvattendammar utförda med ett primärt annat syfte gav i slutänden en dubbel effekt.

TEXT: Thomas 
Persson Vinnersten

En typisk dagvattendamm, som kan hysa en stor mångfald. Foto: Paul Coiffard. Mindre smaragdflickslända Lestes virens. Foto: Magnus Billqvist.
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Sök stipendier för 
entomologiska studier

Entomologiska föreningen 
i Uppland

Nu kan du söka frikostiga stipendier från Entomologiska 
föreningen i Uppland. Stipendier på totalt ca 30 000 kronor 
kan sökas av främst yngre insektsintresserade i skolålder 
(ej antagen till forskarutbildning). Stipendierna är avsedda 
för ett självständigt arbete (studie eller undersökning) 
rörande insekter och/eller spindeldjur. 

Tidigare har stipendiemedel delats ut till: examensar-
bete inom entomologi, resebidrag för entomologistudier, 
materialinköp för entomologistudier etc. 

Plan för arbetet och kostnadskalkyl ska bifogas an-
sökan. Resultatet av undersökningen redovisas inom ett 
år antingen skriftligen eller muntligen under någon av 
föreningens ordinarie sammankomster.

Ansökan ska vara föreningen tillhanda senast 30 april 
2020. Adress: Entomologiska Föreningen i Uppland, c/o 
Stefan Eriksson, Järsta Lugnet 141, 743 93 Vattholma.

Mer information om de olika stipendierna finns på 
www.insekteriuppland.se. På hemsidan finns även en 
färdig ansökningsblankett som med fördel kan användas 
vid ansökan.

Eventuella frågor besvaras av Stefan Eriks son, mejl: 
stefaneriksson@eurofins.se, telefon: 073-600 24 36.

Entomologiska  
sällskapet i Lund

Stipendier delas ut jämna år medan ett pre-
mium om 3 000 kr delas ut till välförtjänt 
ESIL-medlem varje udda år. Vi har en bred 
målgrupp (ungdomar, amatörer, forskare) 
även om personer med anknytning till Lunds 
universitet har företräde. Medel ges främst till 
material och resor i samband med avgränsade 
entomologiska projekt. Vanligen delas totalt ca 
20 000–50 000 kronor ut. 

För 2020 utlyses entomologiska stipen-
diemedel ur stiftelsen ”Larsénska fonden till 
entomologins främjande” samt ”Minnesfon-
den”. Tillgängligt belopp uppgår i år totalt till 
ca 25 000 kronor. Medel kan sökas för bl a 
resor och materiel, men ej löner, arvoden och 
publiceringskostnader. Sista ansökningsdag 
är 1 mars 2020!

Ansökan, inklusive eventuella bilagor, in-
lämnas elektroniskt via mejl och ett fysiskt un-
dertecknat exemplar till stiftelsens styrelse, 
med adress enligt nedan. Märk kuvertet ”Sti-
pendieansökan”. För att kunna beaktas måste 
ansökan innehålla: projekttitel, sökt belopp, 
kortfattad projektbeskrivning, syfte och nog-
grant specificerad kostnadskalkyl, eventuell 
institutionstillhörighet, vetenskaplig meritering 
och tillgång till övriga ekonomiska resurser, 
angivande av övriga fonder från vilka medel för 
samma projekt sökts/erhållits, kontonummer 
(med clearing-nr) och bankens namn.

Utdelning sker i juni. Stipendiat ska senast 
två år efter erhållet stipendium till stiftelsen 
inlämna en redogörelse för hur det använts, 
innehållande en ekonomisk redovisning och 
en kort vetenskaplig redogörelse över vunna 
resultat (gärna i form av en artikel för vår med-
lemstidskrift FaZett).

Adress: Entomologiska Sällskapet, c/o 
Mikael Sörensson, Biologiska Institutionen, 
Sölvegatan 37, 223 62 Lund. 

Mejl: mikael.sorensson@biol.lu.se

Låt inte brist på pengar hindra dig från att ta dig an ett spännande 
insektprojekt! Flera lokala entomologiska föreningar delar ut stipendiepengar.

Entomologiska 
föreningen i 
Stockholm

Vill du göra någon inventering, 
eller eftersöka någon art med 
oklar status? Göra någon resa som 
är viktig för att öka dina kunska-
per? Genomföra något utåtriktat 
evenemang, någon informations-
dag, eller något entomologisk 
träff eller läger? Behöver du köpa 
speciallitteratur eller insamlings-
utrustning?

Entomologiska föreningen i 
Stockholm förvaltar flera stipen-
diefonder. Varje år delar vi ut hygg-
liga summor för entomologiska 
undersökningar. Särskilda medel 
finns för yngre entomologer, men 
även fonder som kan sökas av alla. 

Vi betalar i princip inte aka-
demiska forskningsprojekt eller 
lönemedel, men däremot till in-
samlingsresor och annat som är 
till för att utveckla den sökandes 
entomologiska kunskap och enga-
gemang. Entomologer har t ex rest 
både inom Sverige och utomlands 
med hjälp av stipendierna.

Ansökan ska innehålla en plan, 
en motivering och en kostnads-
kalkyl, och en kort informativ 
presentation av den sökande. De 
som beviljas medel förväntas pre-
sentera sitt genomförda projekt 
på medlemsmöte med Entomolo-
giska föreningen i Stockholm och 
en kort text i Entomologisk Tidskrift.

Sök själv, eller tipsa andra 
insektintresserade. Sista ansök-
ningsdag är 30 april 2020.

Läs mer på ento.se/stipendier. 
Mejl: stipendier@ento.se.
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Trollsländor 
i Marocko

Som nordbo är det lätt att sukta efter äventyrliga resmål långt bort på 
andra kontinenter. Ett sådant, som ändå ligger förhållandevis nära, och 

som man till och med kan åka tåg till, är Marocko. Där kan man på en och 
samma dag uppleva allt från frodiga alpängar till vindpinad sandöken. 

Frodiga ängar på hög höjd intill skidorten Oukameiden.

Resereportaget
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Norrifrån från Medelhavet sett, 
är landet lite som en trappa, 
där första steget utgörs av de 
låglänta områdena närmast 
Medelhavet, och det andra av 

bergskedjan Rif. Har man rest i exempel
vis Spanien känner man igen mycket av 
faunan här.

Det är när man når det tredje trappste
get, platån Mellanatlas, som det börjar bli 
riktigt spännande: Trappsteg fyra består 
av Atlasbergen, som i söder planar ut i 
det sista steget: Sahara. Under mina besök 
har jag fokuserat på trappsteg 3 och 4, 
då där finns flera endemiska trollsländor, 
det vill säga arter som inte finns någon 
annanstans i världen.

På 7–10 dagar bör man kunna se 40–55 
arter, vilket är ungefär vad man kan se 
på ett år i Sverige. Cirka ett dussin av 
dem förekommer även här hemma, men 
merparten av våra arter är mycket säll
synta i Marocko. Möjligen kan någon av 
dessa framöver visa sig utgöra egna arter 
då de ser annorlunda ut jämfört med i 
Europa. Detta gäller exempelvis röd flick
slända Pyrrhosoma nymphula och ljus lyr
flickslända Coenagrion puella.

Även om trollsländor är värmeälskare 
håller de sig inaktiva under den varmaste 
delen av dagen. De är å andra sidan aktiva 
tidigare än hemma, vilket förstås är tack
samt då det under de varmaste timmarna 
är närmast farligt att vara ute länge i solen. 

Mot kusten från Marrakech
Det är enkelt att ta sig till Marocko och 
en bra utgångspunkt är Marrakech. Hyr 

man bil där är det nära till exempelvis 
floden Oued N’Fis. Det går att komma åt 
den och olika våtmarker på många platser, 
och man kan följa vattendraget i många 
mil åt endera hållet. Den för Nordafrika 
endemiska flodflicksländan Platycnemis 
subdilatata är vanlig här och med lite tur 
ser man en annan flickslända, Pseuda-
grion sublacteum, en subtilt tecknad art 
där hanens kraftigt röda ögon är det enda 
som lyser upp de i övrigt kamouflerade 
djuren. Längs alla vattendrag på lägre 
höjd är trollsländorna i släktet Trithemis 
följeslagare. Trithemis arteriosa är blodröd, 
T. kirbyi är karminröd och den tredje i 
trojkan, T. annulata, är violett. 

Närmare Atlantkusten ligger Paradise 
Valley. Här kör man djupt nere mellan 

höga branter med vatten parallellt med 
vägen och man kan stanna var som helst. 
Den mycket smäckra sjötrollsländan Ort-
hetrum chrysostigma är en karaktärsart. 
Spana efter Zygonyx torridus, en fascine
rande art som endast finns där rinnande 
vatten forsar och strömmar fram, ju mer 
strömt desto bättre. Den kan till och med 
flyga in bakom vattenfall! I Paradise Valley 
är den vanlig, liksom andra arter knutna 
till rinnande vatten, som flodtrollsländan 
Onychogomphus uncatus. 

Oued Ksob mynnar ut i havet alldeles 
söder om Essaouira, och även här går 
det att komma åt floden på flera plat
ser. En del arter är vanligare närmare 
kusten än inåt land, och några av dem 
är riktigt vackra och udda trollsländor. 

TEXT & FOTO: Magnus Billqv ist

Trithemis annulata är vanlig i Marocko och en av de snabbast expanderande arterna i Europa.

Parning av flicksländan Pseudoagrion sublacteum, en subtilt 
tecknad trollslända som kan vara svår att få syn på.

Flodtrollsländan Paragomphus genei är ensam i sitt släkte i 
Nordafrika och Europa men fler arter finns längre österut.
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Den mycket långsträckta sjötrollsländan 
Orthetrum trinacria är en. En annan är 
Brachythemis impartita, vars hane har 
stora, breda bruna band över vingarna. En 
tredje är den mycket vackra flodtrollslän
dan Paragomphus genei, vars hane bär på 
en närmast bisarr krok till bihang. Det är 
förstås inte enbart trollsländor som pockar 
på uppmärksamheten, här ute vid kusten 
verkar exempelvis den magnifika dagfjäri
len Danaus chrysippus vara vanlig.

Mot Mellanatlas
För att hitta de riktiga godbitarna måste 
man dock ta sig österut från Marrakech 
till Mellanatlas, och helst till staden 
Khenifra. Väl där börjar man lämpligen 
vid Oued Rbia. Har man inte tidigare 
sett flodtrollsländan Gomphus simillimus 
har man god chans på den här, liksom 
Onychogomphus costae, en liten och blek 
flodtrollslända, som helt kan smälta in 
i sandiga miljöer. Den kopparskimrande 
jungfrusländan Calopteryx haemorrhoidalis 

finns här i goda antal, men det är dess 
släkting C. exul som är platsens clou. Arten 
finns enbart i nordafrikanska bergstrakter 
och är, åtminstone i motljus, något av en 
skimrande juvel trots dess mer återhåll
samma färgsättning.

”12 km öst Khenifra”, där har ni fyra 
ord som får det att vattnas i munnen på 
trollsländeskådare. Där upptäcktes flod
trollsländan Onychogomphus boudoti som 
ny för vetenskapen 2011. Länge var det 
endast därifrån den var känd, och först 
flera år senare hittades den på en ganska 
närbelägen lokal. Det är dock ”12 km öst 
Khenifra” man bör besöka. 

Skälet till det är enkelt: det är en fan
tastiskt liten plats. Den på många håll i sitt 
utbredningsområde så sällsynta flickslän
dan Coenagrion mercuriale är vanlig i 
källflödena. Den för Atlas endemiska och 
kanske världens största kungstrollslända, 
Cordulegaster princeps, patrullerar längs 
bäcken. Den till närmast ökenartade 
för hållanden anpassade sjötrollsländan 

Orthetrum nitidinerve är riklig på fälten, 
men det är förstås den bjärt färgade och 
så sällsynta O. boudoti som man måste 
se här. Det är också särskilt här som jag 
rekommenderar alla som besöker platser 
som denna att vara frikostig och vänlig 
mot de lokalboende. Köp frukt om de säljer 
det, ta in på hotellet i den lilla byn, prata 
och var vänlig, visa helt enkelt att det finns 
ett värde i att bevara området.

I Mellanatlas blir det inte sällan 40–45 
grader, och då är skönt att komma till 
Ifran. Här befinner man sig på något högre 
höjd och även mitt på dagen är insek
terna aktiva. Det är inte heller lika torrt, 
ganska gott om våtmarker av olika slag, 
men 2017 var den största sjön i trakten, 
Dayet Aaoua, en skugga av sitt forna jag. 

I staden Khenifras omgivningar finns det mycket att utforska, inte minst den artrika floden alldeles intill.

Den lilla flodtrollsländan Onychogomphus costae 
är mycket väl kamouflerad, här en hane.

Onychogomphus boudoti beskrevs ny för 
vetenskapen 2011 och hittas enbart i Marocko.

Medan vi studerar flodtrollsländan 
Onychogomphus costae studeras vi i vår 

tur av byns nyfikna yngre garde.
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Förhoppningsvis var det tillfälligt, för det 
är en riktigt fin plats, med tiotusentals 
flicksländor längs sjöns stränder. De två 
vanligaste är Coenagrion scitulum och 
Enallagma deserti, den senare en endemisk 
art som är mycket snarlik Europas kanske 
vanligaste trollslända: sjöflickslända E. 
cyathigerum. Den finns också där, vilket 
möjliggör detaljstudier av skillnaderna dem 
emellan. 

Den betydligt mindre sjön Dayet Zer
ouka, alldeles utanför Ifran, är ett säkert 
kort. Här möts trollsländor från både 
låg och högland, arter som vill ha rin
nande eller stillastående vatten, och arter 
norr ifrån såväl som söderifrån. Exempelvis 
kan tre arter kustflicksländor av släktet 
Ischnura studeras sida vid sida. Den afri
kanska I. saharensis, den vid Medelhavet 
förekommande I. graellsii och en bekant 
hemifrån, mindre kustflickslända I. pumi-
lio. Väldigt pedagogiskt! 

Högt & lågt i berg & öken
Om man vill komma från hettan och 
dessutom se något annat än trollsländor, 
rekommenderas Oukameiden. Denna by 
ligger 2 700 m ö h och är Afrikas största 
skidort, men säsongen är kort. Det breder 
ut sig blommande ängar och gröna betes
marker bland snöklädda berg. Det är 
vackert och fullständigt annorlunda mot 
allt man ser i övrigt. Det kryllar av metall
vingesvärmaren Adscita mauretanica, men 
hur fina de än är bleknar de bredvid de 
makalösa fjärilssländorna Libelloides icte-
ricus, som verkligen ser ut som en hybrid 
mellan en fjäril och en slända. 

På andra sidan Atlasbergen blir det 
mer och mer kargt ju längre söderut man 
kommer, och till slut når man ren sandö

ken. Där det är stenöken går det nätverk 
av spår, som gör att man kan komma 
ut i landskapet. Här är vatten en enorm 
bristvara och inte sällan är till och med 
större sjöar, som Dayet Srij, snustorra, 
eller består av starkt salthaltiga pölar som 
enbart lockar flamingos. De år sjön håller 
vatten gynnas arter med mycket snabb 
larvutveckling, som brun kejsartrollslända 
Anax ephippiger och vandrande ängstroll
slända Sympetrum fonscolombii. Har man 
tur tajmar man ett besök här när dessa 
arters larver lämnar vattentillvaron bakom 
sig. Den turen hade vi 2015! I varenda 
liten, lågväxande tamarisk satt larvhudar 
som druvor i klasar: en larvhud på en 
annan på en annan på en annan o s v. 
Överallt flög nyutvecklade trollsländor, 

hundratusentals, om inte miljoner, som 
lämnat vattnet just dessa dagar. Vilket 
skådespel! När så många kommer från en 
enda sjö förstår man att en del individer 
av dessa sydliga arter lyckas ta sig hela 
vägen upp även till oss!

Det här var endast ett axplock av plat
ser att besöka i Marocko som trollslän
demässigt bäst besöks under sommaren. 
Det är då de flesta av de riktigt sällsynta 
arterna flyger, samtidigt som det är låg
säsong för övriga turister. Det innebär att 
man blir extra väl omhändertagen och 
välkomnad längs vägen. Efter att ha varit 
ute en heldag i hettan är det en fröjd att 
checka in på något av alla charmiga och 
pittoreska boenden som bokstavligt kan 
vara oaser i öknen. 

Fjärilssländor är fascinerande och mycket vackra varelser, här Libelloides ictericus.

En hane av jungfrusländan Calopteryx exul vaktar två honor under äggläggning.Paradise Valley bjuder längs med hela sin sträcka 
på dramatiska och inbjudande vyer.
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Jag tillhör de nördar som vill kunna artbestämma allt jag stöter 
på i naturen, allt från alg till älg – och alla insekter däremellan. 
Även om vi fått en explosion av speciellt digital bestämningshjälp, 
liksom massvis med (ofta rättbestämda) bilder att jämföra med, 
är det med många grupper fortfarande en utmaning att sätta 

ett säkert artnamn på det man hittat. 
Det kan vara bekvämt och en god idé att börja med att kolla 

bilder på nätet eller i sina floror och faunor för att hitta något som 
liknar det man har framför sig eller har plåtat. För den slutgiltiga 
bestämningen räcker detta ofta inte. Ett minimum är att först kolla 
i Dyntaxa (Svensk taxonomisk databas) att det inte finns några nära 
besläktade arter utöver de som det finns foton på. Men även om 
man har tillgång till bilder över alla kända arter är en stor svårighet 
med bildbläddringsmetoden att man inte vet vilka karaktärer som 
är artskiljande. Foton på de olika arterna kan se olika ut, men är 
t ex den färgskillnad man ser mellan bilderna en konstant karaktär? 
Den verkliga artskillnaden kanske handlar om placeringen av några 
borst i pannan eller proportionen på bakfotens tredje fotled, medan 
färgen kanske varierar våldsamt och är en helt oanvändbar karaktär 
i ett särskilt fall.

Den underbara lösningen heter bestämningsnycklar. De ska förstås 
vara kompletta och konstruerade av experter som vet vilka karaktärer 
som är artskiljande. Av någon anledning tycks en hel del artskådare 
sky nycklar som pesten, eller i alla fall vända blicken bort från dem. 
”Det är så jobbigt att nyckla”.

Men jag lovar – övning ger färdighet och rik belöning. Snart vill 
man inte vara utan dem. Och rätt snart får man även en förståelse för 
hur de är uppbyggda så att man oftast slipper att börja från början, 
utan kan dyka direkt ned i tabellen på det/de kritiska nyckelsteg som 
skiljer arterna åt.

Det ska medges att när jag som elvaåring började samla insekter tyckte 
jag bestämningsnycklar var rätt mycket hokus pokus, men det klarnade 
efter ett tags användning. Vill man få hjälp att förstå filosofin bakom 
nycklar kan jag nämna en liten artikel – Konsten att konstruera bestäm
ningsnycklar – som jag skrev för Entomologisk Tidskrift 1991 (112: 53–58).

För min del tycker jag att s k dikotoma nycklar (med tvåstegsalter
nativ) är bäst för de ger den klaraste och mest intuitiva överblicken 
av de olika arternas karaktärer. Även digitala fleringångsnycklar kan 
förstås vara mycket bra, men jag tycker bl a det är svårare att lista ut 
var man har gått fel om man kommer fram till ett osannolikt alternativ.

Kan man sina nycklar vet man också vilka karaktärer man ska titta 
efter på arter som man ännu inte hittat. Vet man inte vilka karaktärer 
som skiljer så riskerar man helt enkelt att gå förbi de ovanliga.

Jag för min del blir inte bara lycklig utan nästan hög när det 
kommer ut en ny bestämningsnyckel till en grupp som tidigare 
inte varit tillgänglig. En förut okänd del av världen öppnar sig 
varje gång det händer!

Ulf Gärdenfors
Artnörd, tidigare inventarium på ArtDatabanken och professor i naturvårdsbiologi

Nycklar är lycka

KrönikanViktig info!

Yrfän  
ändrar rutiner för 

prenumeration

Till följd av ökade avgifter för utskick 
av enstaka tidningar ändrar vi nu 

prenumerations ordningen för Yrfän.

Från och med 2020 kommer 
prenumerationerna ske löpande om 
fyra nummer. Priset är detsamma, 
200 kronor för fyra nummer, men 

det som är nytt är alltså att du efter 
prenumerationsinbetalning får 

kommande fyra nummer. Du får ett 
meddelande när det är dags att förnya 

din prenumeration.

Precis som tidigare får du 50 kronor 
rabatt om du också prenumererar på 

Entomologisk Tidskrift. 

För trogna prenumeranter innebär 
detta ingen större skillnad mot förut 

– prenumerationen förnyas innan  
nr 1 utkommer i februari.  

Tidigare utkomna nummer av Yrfän 
kan köpas för 25 kr/st + porto så länge 

lagret räcker.

Yrfän-redaktionen önskar alla 
småkrypsälskare ett härligt år med 

många fina upplevelser!
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Fotoförteckning
1. Den här hjulspindeln i släktet Gasteracantha 

fotograferade jag vid Howick Falls i Kwa-Zulu Natal-
provinsen i Sydafrika i mars 2013.

2. Äggläggande par (hane överst, hona underst) av mindre 
rödögonflickslända Erythromma viridulum i Råbydammen 

(Lund) som trakasseras av en stor sjöflickslända Enallagma 
cyathigerum. 

3. En japansk sandjägare, Japanese tiger beetle, Cicindela 
japonica, fotograferad i Kyoto (Japan) i augusti 2011. 

4. Hane (överst) och hona (underst) av en afrikansk 
gräshoppsart, variegated grasshopper Zonocerus variegatus, 

fotograferade nattetid i regnskogsreservatet Dja i södra 
Kamerun i februari 2017.

5. En art av seglartrollsländefamiljen (Libellulidae), clearspot 
bluewing Zenithoptera lanei, fotograferad i naturreservatet 

Regua i Atlantskogen, Brasilien i januari 2018.

Fotografen

Erik Svensson

”Mitt naturintresse väcktes under 1970talet, då 
jag tillbringade fyra år i södra Afrika i Botswana 
där mina föräldrar var biståndsarbetare. Under 
1980talet var jag fältbiologisk allätare, med fokus 
på fåglar, spindlar, skalbaggar, fjärilar samt grod 
och kräldjur. År 1987 började jag på Biologlin
jen på Lunds Universitet, och 1992–1997 var jag 
doktorand och studerade häckningsbiologi hos 
blåmesar. Sedan år 2000 leder jag en forskargrupp 
som fokuserar på evolutionär ekologi, genetik och 
artbildning hos insekter, framförallt flick och 
trollsländor. Målet med mitt fotograferande är 
att använda mina bilder i forskning och undervis
ning, samt att sprida intresse och kunskap om 
beteende, ekologi och evolution.”

Namn: Erik Svensson
Bor: Lund

Fotograferat sedan: 1980, då 
analogt. Gick över till digitalt 

2007
Favoritlokal: många områden 

i Sverige, framför allt i 
Skåne och Blekinge, men 
fotograferar även mycket 

på forskningsresor runt om 
i världen, bl a Afrika och 

Sydamerika. 
Utrustning: Nikon D500 och 

D850, samt olika objektiv, bl a 
Nikon 200 mm/4,0, Nikon 300 

mm/2,8 och Nikon 200–500 
mm/5,6.

1
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Recensionen

Storfjärilsbibel i ny version

Sveriges fjärilar har kommit ut i en 
andra upplaga. Boken täcker det 
som traditionellt kallas storfjäri
lar, d v s dagfjärilar, flyn, mätare, 
svärmare och spinnare. Bokens 

huvuddel består av artbeskrivningar och 
bilder av Sveriges samtliga 
ca 1 100 arter där de svenska 
namnen följer den nya revide
rade namnlistan. Vid varje artbeskrivning 
finns aktuell utbredningskarta och minst 
en bild av en levande fjäril och ibland en 
larvbild. Familjerna är introducerade med 
bilder av typarter i innehållsförteckningen 
vilket gör det enklare att navigera i den 
nya upplagan. 

Precis som tidigare i första upplagan 
är bilderna väl utvalda och vissa av dem 
är utbytta till en förbättring. I den nya 
upplagan visas t ex både den ljusa och 
mörka formen av nordiskt pilfly Hillia iris, 
och hela fem olika varianter av den vari
abla arten gråaktig lobmätare Lobophora 
halterata. Det blir nu också enklare att 
artbestämma några notoriskt svåra jord
flyn! Tre arter har nämligen blivit till en då 
dunkelt jordfly Euxoa eruta och kryptiskt 
jordfly Euxoa nigrofusca är borttagna och 
inkluderade under vetejordfly Euxoa tritici. 

Larvbilder finns främst för arter där 
larven ofta är lätt att träffa på och har ett 
typiskt utseende. Den nya upplagan har 
utökats med fler larvbilder, framför allt 

finns nu larvbilder på samtliga svenska 
kapuschongflyn (Cuculliinae) – en grupp 
av fjärilar som ofta är enklast att finna 
som larver. 

I den nya upplagan finns ett tiotal 
nya arter för landet som har dykt upp 

sedan den första upplagan 
kom ut. Därför finns t ex 
aspskimmerfjäril Apatura 

ilia, fingerborgsmalmätare Eupithecia 
pulchellata, puktörne mätare Aplasta ono-
naria, sorgvindefly Aedia 
funesta, stäpplövfly Carad-
rina albina, tvärbandat 
gulvingfly Atethmia centrago 
och bronsbandfly Noctua 
tertia med i boken. Sist i 
boken visas 15 arter som 
någon gång blivit införda 
i landet. Här finns arter 
med spännande namn som 
arekasnigelspinnare Acha-
ria stimulea, tamarindfjä
ril Opsiphanes tamarindi, 
pascha Charaxes jasius och 
trädgårdsblåvinge Cacyreus 
marshalli!

I bokens senare del finns 
89 planscher med monterade 
fjärilar av samtliga arter. 
Dessa ger en utmärkt över
blick av arternas variation i 
teckning och hur även bak

vingarna kan användas för artbestämning. 
Planscherna är nu förtydligade genom att 
kön är markerat där det är relevant och 
att det markeras när undersidan av fjärilen 
visas. 

Det är en stor glädje att bläddra i 
boken, som bygger på författarnas syn
nerligen gedigna erfarenhet. Noga utvalda 
och kontrollerade bilder kombineras med 
väl underbyggda texter, vilket gör boken 
väl värd att införskaffa trots att det finns 

många guider och fjärils
sidor på nätet. Det går 
helt enkelt att lita på denna 
bok! Trots att boken är den 
enda som täcker samtliga 
Sveriges storfjärilar, är for
matet behändigt och passar 
utmärkt att användas såväl 
ute vid lakanet under ett 
nattlys som hemma vid 
datorn när bilder granskas. 
Detta är också en bok som 
jag själv bläddrar i då och 
då under hela vintern. 
Alltid lär man sig något 
nytt som man inte tänkt 
på tidigare. Och det är en 
given litteratur för plane
ring av kommande fjärils
äventyr! 

TEXT: Pål Axel Olsson

Sveriges fjärilar – en 
fälthandbok över Sveriges 

samtliga dag- och nattfjärilar.
Håkan Elmqvist, Göran 

Liljeberg, Morten Top-Jensen, 
Michael Fibiger. Bugbook 
Publishing, Østermarie, 

Danmark. 2019.

Vi söker fältpersonal
Institutionen för skoglig resurshushållning vid SLU 
i Umeå ansvarar för fl era inventeringsprogram. 

Dessa har till syfte att följa upp tillstånd och förändring i 
landskapet från kust till fjäll. Inför fältsäsongen 2020 söker vi 
dig med biologisk, skoglig eller likvärdig kompetens, som har 
körkort och vill ha ett varierande och rörligt utomhusjobb.

Närmare beskrivning och ansökningsformulär fi nns på 
www.slu.se/srh. Sista ansökningsdag är 28 februari. 

Vi ser fram emot din ansökan.
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SMÅLAND

Bålgeting
Vespa crabro

D et sägs att bålgeting Vespa crabro, sitt rykte till 
trots, är ovanligt beskedlig för att vara geting. 
Men jag vill nog hävda att en bålgeting alltid är 
en bålgeting, i alla fall för folk i allmänhet.

Det var en senhöstdag för många år sedan. 
Tillsammans med Tage, en av åldermännen i 
vår fågelklubb, var jag på exkursion i Skåne. 
Det var grått och bistert, bara några få plus
grader, när vi parkerade vid Börringesjön. Men det var 
det inte fåglar som först fångade vår uppmärksamhet. På 
en skadad trädstam satt fyra stora getingar. De hade nog 
lockats dit av sav som sipprat ut ur skadan i barken, men 
kylan gjorde att de satt blickstilla, som stelfrusna.

På den tiden var vi inte bortskämda med bålgetingar. 
Eftersom de såg ut att vara döende, blev lockelsen att 
samla in dem stor. Både Tage och jag skulle gärna vilja ha 
en monterad bålgeting. Men hur skulle vi förvara dem tills 
vi kom hem? I bilen hade jag en stor tändsticksask, så jag 
tömde den på sitt innehåll, petade försiktigt ner getingarna 
och drog för locket.

Efter ett par timmar vid sjön var det dags för hemfärd. 
Långsamt började min gamla bil bli varm. Det var skönt, men 
det innebar också att de tidigare så stelfrusna bålgetingarna 
började piggna till. Fast det visste inte vi, inte förrän vi pas
serade Landskrona på motorvägen. Då hade getingarna inte 
bara vaknat utan även gnagt sig ut ur tändsticksasken. Runt 
omkring oss for fyra alerta bålgetingar med ett brummande 
som nästan överröstade motorljudet. Vi stannade så snart 
möjlighet gavs. Två av getingarna smet ut, men på något 

sätt lyckades vi fånga in de andra. Eftersom min matlåda 
av plåt då var tom, fick den härbärgera de båda getingarna.

Väl hemma avlivade jag bålgetingarna och monterade 
dem på en spännbräda. Tage fick den ena, och själv var jag 
så fascinerad av den andra att den inte hamnade i någon 

av mina insektslådor utan på skärmen till min 
nyinköpta Ikealampa. 

Men så kom en dag då jag hade en dejt. Jag 
hade mött en tjej som visade ett visst naturintresse, även 
om det var bio som gällde denna kväll. Vi hade bestämt 
att först ses hemma hos mig.

När hon kom, bad jag henne vänta i vardagsrummet 
medan jag gjorde mig klar. Hon tog ett par steg in i lägen
heten men tvärstannade, skrek rakt ut i luften och sprang 
tillbaka till trapphuset. Hon hade fått syn på bålgetingen, 
och hon var livrädd för getingar. Det hjälpte inte att jag 
försökte förklara att den var död och fullkomligt ofarlig – 
hon ville absolut inte vara kvar och inte heller gå på bio. 

Jag behöver kanske inte säga att det inte blev något mer 
av den dejten, men bålgetingen satt kvar på lampan i flera 
år, till många besökares fascination.

Bålgetingen är Smålands landskapsinsekt. Det är ett 
passande val eftersom denna stora geting lokalt är ganska 
vanlig, särskilt i de södra och östra, lövskogsrika delarna 
av Sverige. I landet i övrigt förekommer den främst i löv
dominerade miljöer upp till norra Uppland och mellersta 
Dalarna. Men varför kallas den för bålgeting? Jo, förledet 
bål kommer från ett dialektalt ord som betyder stor eller 
kraftig. 

Landskapsinsekten

TEXT : Anders Wirdhein

Bålgeting Vespa crabro förekommer främst i lövskogsområden 
i Götaland och Svealand. Foto: Kerstin Duveborn.

Förledet bål- betyder stor, och visst är bålgetingen en storslagen 
insekt – drottningen kan bli upp till 35 mm! Foto: Kajsa Mellbrand.
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Norrlands Entomologiska förening www.sef.nu/norrent

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

Föreningen Fjärilar i Pite lappmark ffpl.weebly.com
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Betalning sker till Sveriges Entomologiska 
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