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Myror, myror, 
överallt myror

Den senaste tiden har det varit mycket myror i mitt liv. Det började 
med att jag till min förtret hittade en myrkoloni precis utanför dörren. 
Bekymrad började jag genast fundera över hur jag skulle få den att 
flytta till ett lämpligare ställe. Någon dag senare upptäckte jag att de 
självmant vandrat iväg och det var full aktivitet bland mina blomkrukor. 

Som ni säkert märkt är det gott om bladlöss i år och detta till myrornas stora 
förtjusning. Visste ni att myrorna ”mjölkar” bladlössen på en söt vätska som 
kallas honungsdagg? Myran petar på lusen och den svarar med att avge en droppe 
honungsdagg från sin rumpa. I gengäld blir de skyddade från att bli uppätna av 
andra insekter som myrorna jagar bort. De kan till och med kommunicera med 
varandra och varna varandra för faror. Häftigt tycker jag! 

Dagarna efter upptäckte jag en ny myrkoloni i min trädgård när jag och dot
tern skulle plocka smultron. Det var en annan art och den hade sitt bo under 
våra stenplattor. Det var dessutom en liten ettrig art som bits. Min spontana 
tanke var – kunde de inte ha hittat ett annat ställe än just vid våra smultron? 
När vi sen några dagar senare åkte till stugan på Öland blev jag varse myror 
igen. Vi hade nämligen problem med myror kring ytterdörren förra året men till 
min glädje hade de hittat ett nytt hem i år. Jag såg några dagar senare att de 
flyttat in till grannens uthus där det var fullt med bevingade individer. Ajdå, 
tänkte jag för mig själv, undrar vart de flyttar nu. 

Myror med vingar har ju för avsikt att para sig och hitta ett nytt hem. Hoppas 
de inte flyttar tillbaka till oss, tänkte jag lite förskräckt. Senare på dagen satt vi 
och fikade på en filt när svärmen mycket riktigt invaderade vår filt på vår tomt. 
Det fick mig att resignera och börja tänka på myrornas öde istället. Jag satt och 
studerade dem ganska länge och funderade över om någon av dem möjligtvis var 
drottning. Skulle en av de här individerna överleva, bli parad, krypa in på något 
lämpligt ställe, självmant bryta av sig sina vingar, lägga ägg som utvecklas till 
en ny generation som jag kommer stöta på nästa år? Så fascinerande tanke! Jaha, 
men då ses vi väl nästa år igen helt enkelt! 

  
Linda Strand
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Buksimmare (Corixidae) är en familj inom vatten-
skinnbaggar som oftast lever på växtdelar. De har 
förlängda bakben som de använder som paddlar för 
att röra sig i vattnet. De rör sig mest kring botten 
men kommer upp till ytan för att tanka luft. Buksim-
mare kan framkalla ljud genom att gnida frambenen 

mot sidan av huvudet. 

www.sef.nu

Framsidan: Buksimmaren Corixa punctata

Bild: Kleo Bartilsson



D en här sommaren har jag nästan inte alls 
haft tid att skåda och fotografera insekter. 
Visst har jag då och då tagit en lov i 
hemmamarkerna och sett både en härlig 
rävröd örtblomfluga och för mig nya arter 

som äppelsandbi och skogstvestjärt, men jag bär 
ändå en känsla av att ha missat mycket och inte 
kommit ut tillräckligt. Särskilt tydligt blir det när 
jag går in på Facebook där flödet av insektsbilder 
är enormt! 

Men här på internet sker en ny typ av ”skådning” 
(kanske bäst för regniga dagar!): att bläddra igenom 
flödet, lägga bilderna och arterna på minnet. Nästa 
gång jag går ut och strosar bär jag bilderna med 
mig – den där lilla malen känner jag igen, är det inte 
dvärgantennmal? Jo! 

Bilderna är viktiga när vi lär oss om småkrypens 
liv. I Yrfän försöker vi ha så många och så bra bilder 
som möjligt – så tack alla som bidrar med bilder som 
berikar våra liv, både i Yrfän och på internet!

 
Magnus Bjelkefelt

redaktör
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Intressanta småkrypsfynd
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NY FöR SvERIGE

Ängsskinnbaggen
Mermitelocerus schmidtii

Den 7 juni var Niclas Holst i Rååns dalgång 
utanför Helsingborg där han fotograferade en 
ängsskinnbagge fångad av en kärrkrabbspindel 
Xysticus ulmi. Skinnbaggen visade sig vara den 
för Sverige nya arten Mermitelocerus schmidtii. 

Närmast finns arten i Danmark.

NY FöR BLEKINGE

Hammarbärfis
Podops inunctus 

En hammarbärfis Podops inunctus hittades under 
ett blad av löktrav när Niclas Wahlgren plockade 
dessa för att göra pesto. Det visade sig att ham-
marbärfisen är ny för Blekinge. Fyndlokal Häss-
legården, Karlskrona och fyndet gjordes den 29 
mars. Niclas hittade sedan ytterligare ett exem-
plar i trädgården en dryg vecka senare. Denna 

gång under blad av Digitalis. 

NY FöR GoTLANd

Bladbaggen 
Bruchus rufimanus

Den 7 juni var Arvid de Jong och fotade insekter 
i De Badande Wännernas trädgård i Visby. Där 
hittade han bladbaggen Bruchus rufimanus, som 
Bengt Andersson verifierade från fotot. Det var 
också första gången arten hittades på Gotland.

NY FöR SKåNE

Ängsskinnbaggen
Apolygus limbatus

Genom slaghåvning i Salix-buskage hittade Pål 
Axel Olsson denna skinnbagge i ett igenväxande 
område på Hovdalafältet utanför Hässleholm 
i norra Skåne. Fyndet gjordes den 11 juli 2020.

NY FöR SMåLANd

Kortvingen
Quedius semiobscurus

Fyndet av Quedius semiobscurus gjordes av Per 
Ahlgren vid sållning av förna vid en strandkant, 
Lindö, Kalmar, 25 januari 2020. I kanten växte en 
del vass, men platsen var förhållandevis öppen 

med en del gräs, ner till vattnet. 

NY FöR SvERIGE

dvärggaddstekeln 
Laelius pedatus

Dvärggaddstekeln Laelius pedatus hittades 
hemma hos Oskar Gran i Göteborg, 6 maj. Arten 
parasiterar på ängrar, av vilka det finns stabila 
populationer av Attagenus smirnovi och mer 
sporadiskt A. woodroffei i lägenheten. L. peda-
tus kommer ursprungligen från Nordamerika 
och är påträffad i Finland, men är inte tidigare 

rapporterad från Sverige.
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NY FöR vÄSTMANLANd

Svartsnickarbi
Xylocopa v iolacea

Rolf Davidsson gjorde en intressant upptäckt 
i sin trädgård i Västerås, där han fått en hyres-
gäst i en murken stam från ett gammalt körs-
bärsträd. Insekten flög in och ut i ett perfekt 
cirkulärt 10 mm hål i stammen. Biet upptäcktes 
under vecka 24, bilden är tagen 12 juni, och 
Rolf har sett biet då och då sedan dess. Enligt 
Facebookgruppen Insekter i Sverige rör det sig 
troligen om ett svartsnickarbi Xylocopa violacea, 
som bara enstaka gånger observerats i Sverige, 

och aldrig tidigare i Västmanland.

NY FöR öSTERGöTLANd

Rödbrun marklöpare 
Calathus cinctus

Monika Sunhede upptäckte en skalbagge bland 
fjolårslöv vid Knivsätter sandtag, Norrköping 24 
april. Först försvann den men efter en stund 
kunde Malin Larsson fånga in den lilla jord-
löparen. Det visade sig vara landskapsfynd 
och Sveriges nordligaste fynd av rödbrun mark-

löpare Calathus cinctus. 
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Rödlistekategorier
NT Nära hotad. VU Sårbar.

EN Starkt hotad. CR Akut hotad. RE Utdöd.

NY FöR GoTLANd

Nordlyckospindel
Agyneta suecica

I samband med ett inventeringsuppdrag på 
Gotska Sandön hittade Raul Vicente en ny spin-
delart för Gotland – nordlyckospindel Agyneta 
suecica. Spindeln var en vuxen hona, som bland 
annat känns igen på de svullna palperna. Arten 
är sällan påträffad i landet, med få moderna 
fynd. Raul har dispens för insamling av spindlar 
på Gotska Sandön och fyndet gjordes vid Bred-

sandsudde den 27 maj.

SPÄNNANdE FYNd

Glansbaggen
Urophorus humeralis

En udda glansbagge, cirka 4 mm lång, kröp fram 
ur en romansallad inköpt av Jan-Åke Noresson på 
en ICA-butik i Göteborg den 30 januari. Via bl a 
bugguide.net kunde den bestämmas till Urop-
horus humeralis. Detta var det första dokumen-
terade fyndet för landet – och även för Norden. 
Denna ursprungligen tropiska art lever helst av 
torkad frukt och är numera spridd över stora 
delar av världen. Fynd finns bl a rapporterad från 
Spanien, där ICA:s romansallad var förpackad.

ovANLIG vIvEL HITTAd

viveln
Coniocleonus turbatus

22 april besökte Raimo Neergaard krigsflygfält 
16, en mil öster om Molkom, Värmland. Medan 
Raimo fokuserade på brun sandjägare föll 
blicken på en liten klump vid sidan av vägen. 
Det visade sig vara ett kopulerande par av viveln 
Coniocleonus turbatus.  Det visade sig vara första 
gången sedan 1930 som den ses i Värmland. Den 

är klassad som sårbar (VU) i rödlistan.

NY FöR HALLANd

Fältfrölöpare
Harpalus signaticornis

Thomas Kraft hittade en trevlig jordlöpare när 
han var ute vid Våxtorp i södra Halland den 9 
april. Det visade sig vara fältfrölöpare Harpalus 
signaticornis och ett nytt landskapsfynd för Hal-
land. Totalt hittades två ex vid en sandig åker.

NY FöR SMåLANd

Nässelplattpiga 
Ceratomegilla notata

Johnny Carlsson och Krister Carlsson hade 
turen att hitta en nässelplattpiga Ceratomegilla 
notata 14 juni när de var ute och letade efter allt 
från fåglar till insekter. Fyndplatsen var Stenfors 
naturreservat i Tingsryds kommun, Småland.

NY FöR UPPLANd

Spöklöpare
Nebria livida

”En tidig fredag eftermiddag 29 maj, undrar 
min dotter Ellen 2,5 år om vi kan åka till stran-
den. Vi packar med oss lite fika och tar bilen 
bort till Lundabadet, strax utanför Norrtälje, 
på vägen mot Vätö. Vi strosar i vattenbrynet 
och letar efter fina stenar, små djur och annat 
spännande att upptäcka och titta närmare på 
tillsammans. Vi njuter av havet, sanden och 
solen. Helt plötsligt kommer en ganska stor 
skalbagge promenerande intill oss i sanden. 
Min nyfikenhet väcks. Vad är det här? Den rör 
sig snabbt över sandstranden, såklart med oss 
hack i häl. Kan det vara en löpare av något slag?  
Jag lyckas få upp mobilen i exakt samma ögon-
blick som djuret stannar till och jag hinner precis 
fånga det på bild. Sedan springer den vidare 
över sanden och försvinner. Jag blir nyfiken på 
att ta reda på vad vi sett när vi kommer hem. 
Jag provar att lägga upp bilden i Facebookgrup-
pen Insekter i Sverige: ’Vad är detta, påminner 
om kackerlacka? Helt ny för mig! Tack för hjälp! 
Vid havsstrand, Uppland.’ Bara någon minut 
därefter svarar Thomas Persson Vinnersten: 
’Shit i Uppland! Var? Nebria levida ’. Mitt fynd är 
första gången som den rödlistade spöklöparen 
har skådats i Uppland. Jag har tydligen fått se 
en skalbagge som inte är supervanlig. Jag blir 
vidare ombedd att publicera fyndet på Art-
portalen och det listas snabbt högst upp över 
dagens fynd i Uppland, med stora röda bokstä-
ver. Jag är mycket stolt över att jag har hittat 
denna fina spöklöpare för allra första gången 
här i Uppland. Väl mött och novist skådat av 

mig, Hannah Widlund.”

NY FöR UPPLANd

Mindre kustflickslända
Ischnura pumilio

 

Den 2 juni hittade Göran Holmberg ett tjugo-
tal hanar och några honor av arten mindre 
kustflickslända Ischnura pumilio längs en bäck 
nedanför Stockholms universitet vid Frescati 
på norra Djurgården. Det är det första offici-
ella fyndet i Uppland. Arten finns i de sydligaste 

landskapen men är på spridning norrut. 
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Rapportera dina fynd!
Yrfän vill gärna publicera dina spektakulära eller 
ovanliga fynd! Har du hittat något du vill berätta 

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

 VU
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Notiser

33 000 insektsarter i Sverige
Nu har antalet insektsarter i Sverige räknats. Det är ett resul-
tat från Svenska artprojektet som nu publicerats. Linné var 
först ut med att försöka sammanställa antalet arter och kom 
fram till att det fanns knappt 1 500 insektsarter i mitten av 
1750-talet. Sedan följde med ojämna mellanrum nya beräk-
ningar och så sent som 2002 uppskattades antalet till att vara 
knappt 25 000. Med olika metoder: utfrågning av experter och 
analysering i omgångar av data insamlat från Malaisefällepro-
jektet har nu forskare kommit fram till att det bör finnas ca 
33 000 arter insekter i Sverige. Forskarna har även räknat på 
hur många arter som fortfarande inte är upptäckta, och det 
handlar om ca 5 000. Så det finns fortfarande en god chans 

att göra spännande fynd i den svenska naturen!
Thomas Persson Vinnersten

Myror skyddar stacken mot smitta
I en artikel som publicerades i Science 2018 presenterade Nathalie Stroey-
meyt med flera hur myror agerar för att inte sprida smittsamma sjukdo-
mar i stacken. De studerade trädgårdmyror Lasius niger, som lite grovt 
uppdelat har två arbetsuppgifter. De unga individerna sköter arbetet inne 
i boet med att ta hand om avkomman och drottningen medan de äldre 
myrorna går ut och samlar föda. Det är också de äldre myrorna som har 
större risk att dra med sig smitta in till boet. Vid experimentet klistrades 
små streckkoder som kunde läsas av en kamera på deras ryggar och 
sedan smittade man hälften av myrorna med en mögelsvamp. Man kunde 
se att myrorna började ändra sitt beteendemönster och började arbeta 
i fler mindre grupper jämfört med osmittade myror. De äldre myrorna 
minskade sin kontakt med de yngre och färre myror blev allvarligt sjuka 

men fler blev lindrigt sjuka – ungefär som ett vaccin alltså. 
Moa Pettersson

Äta insekter – det gör vi redan
Insekter lyfts ofta fram som en framtida födokälla även för människor 
i västvärlden. Men redan nu får vi i oss ganska stora mängder insekter 
utan att ens veta om det, ungefär ett halvt till ett kilo småkryp per 
person och år uppskattar The Scientific American. Småkrypen, som 
mest utgörs av mycket små ägg och larver, finns främst i grönsaker, 
frukt och juicer. Det är mycket svårt att bli av med dessa insekter 
helt utan att bespruta grödorna kraftigt. Gifterna som skulle krävas 
skulle dock vara mycket farligare än att äta själva insekterna, som 

innehåller både proteiner och viktiga vitaminer.
Magnus Bjelkefelt

Förlåt Mats Karström
... för att vi titulerade dig felaktigt i Yrfän nr 2/2020.

Mats Karström är ledare för skogsgruppen Steget Före och 
stolt ”pappa” till vedgallmyggan Peromyia karstroemi. 
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Mälaren är Sveriges tredje största sjö och sträcker sig som en blå kil in i landet, 
korsar tre landskap från Stockholm i öst till Köping i väst. Sjön har spelat en stor 

kulturhistorisk roll i Sveriges framväxt men hyser också mycket stora naturvärden 
genom sitt gynnsamma geografiska läge. I och omkring sjön finns otaliga vikar, öar och 

strandzoner som ger lämpliga förutsättningar för en mångfald bland växter och djur.

Lummiga lundar 
i norra Mälardalen

TExT & FoTo: Thomas Persson Vinnersten

Att beskriva hela Mälaren som en 
insektslokal är förstås ogörligt 
så jag tänkte göra några strand
hugg i Mälarens norra del. I ett 
tidigare nummer av Yrfän har 

Petter Andersson beskrivit de fina lind
områdena kring Ådö, i Håbo kommun, 
som en hot spot för insekter. Följer man 

Mälaren norrut kommer man till Hjälsta
viken, BiskopsArnö och till slut Wiks slott. 
Det är dessa tre områden som jag tänkte 
beskriva lite närmre i den här artikeln.

Hjälstaviken – en fågel & insektssjö
Hjälstaviken är egentligen inte en del av 
Mälaren, men den är förbunden till sjön 
genom en smal kanal som löper ut från 
Hjälstavikens södra del. Som fågellokal 
är Hjälsta viken en av Sveriges främsta 
men även som insektslokal är det en höj
dare. Den grunda vegetationsrika sjön är 
omgiven av odlingsmark och marken kring 
sjön hålls öppen genom bete. Detta skapar 
utmärkta förutsättningar för rastande och 
häckande fåglar, men också för land och 
vatteninsekter. Hjälstavikens västra del 
utgörs av stora flacka strandängar som 
breder ut sig ända ned till den blåa bård 
som skapats genom betet. Ju längre från 
sjön man går desto torrare blir det och där 
finner du många trevliga växter, svampar 
och insekter. Vid Wiks slott utanför Uppsala kan man gå genom härliga vitsippehav på våren. 

Där finns också gott om död ved som många insekter är beroende av. 

Insektslokalen
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Följer du Hjälstavikens förlängning 
norrut kommer du till en torrbacke som 
kan kallas fjärilsbacken. Där finns bland 
annat svartfläckig blåvinge Maculinea 
arion, flera arter bastardsvärmare (Zyga
enidae), silversmygare Hesperia comma 
och almsnabbvinge Satyrium w-album  – 
samtliga klassade som nära hotade (NT) 
i rödlistan. 

Om du istället är nära sjön hittar du 
med stor säkerhet insekter som är mer 
eller mindre akvatiska. I vattnet simmar 
rikligt med dykare (Dytiscidae), vatten
levande skinnbaggar, t ex ryggsimmare 
(Notonectidae), buksimmare (Corixidae) 
och på vattenytan springer skräddare (Ger
ridae). Om du tar ett djupt vattenhåvtag 
i vegetationen kommer du att hitta olika 
dag, natt säv och inte minst trollslände
larver. Det myller av kryp som finns i 
en slättsjö som Hjälstaviken är oerhört 
spännande att studera i detalj. 

På strandängarna springer jordlöpare, 
t ex bred dyklöpare Oodes helopioides, grop
löpare Elaphrus spp. och om du har tur 
hittar du den oerhört vackra nätlöparen 
Carabus clathratus. 

Öster om sjön kan man vandra upp på 
Kvarnberget där man har en fantastisk 
överblick över Hjälstaviken. På Kvarnber
get har bland annat mindre purpurmätare 
Lythria cruentaria (NT) hittats, en vacker 
orange art med purpurfärgade band på 
vingarna. Runt hela sjön finns det en 
vandringsled som är ca 8 km. På vissa 
ställen går man på spänger genom den 
höga vassen och då kan man få syn på 
den spektakulära vasslöparen Odacantha 
melanura som sitter och solar på spången, 
eller så blir man biten i nacken av den 
blankpannade kalögonbromsen Tabanus 
glaucopis (NT). Äventyren bland småkry
pen finns överallt!

Hjälstaviken är mycket lättåtkomligt 

och det finns alltså bra möjlighet till 
att vandra, skåda fågel i fågeltorn och 
gömsle, eller leta insekter. Hjälstaviken är 
ett naturreservat och med sjön inräknad 
så är det hela 808 ha stort.

Biskops-Arnö – mystisk ö för bockar 
Om du beger dig knappt fem kilometer 
fågelvägen österut så kommer du till 
BiskopsArnö. Det är som namnet antyder 
en ö, men du kan ta dig torrskodd dit till 
fots, cykel eller bil på en smal landremsa. 
Väl framme på ön kommer du omedel
bart till en samling byggnader. Det är 
BiskopsArnös folkhögskola, som huserat 
i byggnaderna sedan mitten av 1950talet. 
Miljön på BiskopsArnö är sedan många 
hundra år starkt kulturpåverkad. Ön har 
sannolikt fått sitt namn från att tidigare 
vara sommarvistelse för ärkebiskopar och 
det sägs att även Gustav Vasa bodde en tid 
på ön. Förutom åkermark finns även rika 
hassellundar, strandängar och beteshagar. 
Ädellövskog är det som dominerar i träd
skiktet och det mest spektakulära trädet 
är den s k Biskopseken. Med sina drygt 550 
år på nacken satt möjligen Gustav Vasa 
och luktade på blommorna under det skira 
lövverket från den då unga eken … 

Besöker man BiskopsArnö på våren 
är det betagande vackert att gå genom 
hassellundar och vitsippehav. I var och 
varannan död hasselstam finns rikligt med 
kläckhål från en av de vackraste långhor
ningarna, prydnadsbocken (NT). Den är 
inte bara vacker utan har ett fantastiskt 
vetenskapligt namn. Smaka på Anaglyptus 
mysticus – visst är det härligt! Är man på 

Under den maffiga Biskopseken kan man få skugga 
en solig sommardag om man besöker Biskops-Arnö. 

En karaktärsart för hassellundar är den vackra långhorningen prydnadsbock Anaglyptus mysticus. Den 
lever som larv i döda hasselstammar, som det finns gott om på Biskops-Arnö. Foto: Rasmus Elleby.

Grön enbärfis Chlorochroa juniperina, 
lever som namnet antyder på en. Vid 

Hjälstaviken kan man hitta arten sittandes 
på sin värdväxt. Foto: Rasmus Elleby.

 Om man på våren och försommaren lyfter 
på stenar vid strandkanten vid Hjälstaviken 

kan man få syn på bred dyklöpare Oodes 
helopioides. Foto: Rasmus Elleby.

Insektslokalen
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ön i slutet av maj när hagtornen blommar 
finns stor chans att få syn på bocken när 
den sitter i blommorna, kanske tillsam
mans med brun guldbagge Protaetia mar-
morata eller andra blombesökande insekter. 

Även på BiskopsArnö finns betade 
strandängar, där jordlöpare och annan 
markbunden insektsfauna är riklig. Exem
pel på intressanta småkrypsfynd som 
gjorts på ön de senaste åren är askbark
mott Euzophera pinguis (NT), ligusterfly 
Craniophora ligustri (NT), knölspindel 
Araneus angulatus (NT) och stor platt
nosbagge Platyrhinus resinosus (NT). Med 
lagom portion tur och skicklighet kan du, 
om du är ute i rätt tid, hitta mindre lung
örtsvivel Mogulones pallidicornis (NT). Det 
är en liten rund vivel som lever på lungört 
och är som mest aktiv i skymningen då 
de kryper omkring på värdväxten. Viveln 
har sina enda förekomster utanför Skåne 
just på BiskopsArnö och det närbelägna 
Skokloster, men där är den inte rapporte
rad sedan mitten av 1980talet.

Det är enkelt att ta sig till Biskops
Arnö och det finns bra grusvägar och 
stigar att vandra på runt ön. Men det är 
minst lika trevligt att vandra ”off road” 
genom hagarna, strandängarna och has
sellundarna.

Wiks slott – utan tvivel en  
lokal för vedvivel

Har du tillgång till båt kan du relativt 
snabbt ta dig de 8 kilometrarna norrut 
för att komma till Wiks slott, men om 
du som de flesta kör bil är det ca 3 mil 

som du får köra innan du kommer fram 
till slottet. Wiks slott har en lång histo
ria och var från början en försvarsutpost 
som uppfördes på 1400talet. Sedan följde 
en rad förändringar av slottet och dess 
nuvarande, rätt märkliga, utseende fick 
det under mitten av 1800talet. Som vid 
så många andra slott och herresäten är 
slottet omgiven av en bevarad slottsmiljö. 
Kring Wik är det stora ekar, lundmiljöer 
och närheten till vattnet som utmärker 
omgivningarna. 

På försommaren blommar det rikligt 
med hagtorn och surret från nektartörstiga 
insekter kan bli öronbedövande varma 
dagar. Om man har riktigt tur så kan man 
på de mossbekädda stammarna av de stora 

ekarna hitta en vacker knäppare, rödaxlad 
lundknäppare Calambus bipustulatus (NT). 

I den döda veden av äldre ädellövträd 
såsom ask, ek och alm finns också en 
rik fauna av spännande insekter. I klena 
döda grenar av ask finns slät askbastborre 
Hylesinus wachtli (NT), en liten brunaktigt 
fläckig borre. En annan skalbagge som 
lever i död ved är almvedvivel Cossonus 
cylindricus (EN). Arten som är starkt 
hotad lever inne i döda vedpartier i levande 
träd. Den har under 2000talet endast hit
tats på en handfull lokaler i landet, varav 
Wiks slott är en av de säkraste. På som
maren är det härligt att vandra runt i 
slottsmiljön, lyssna på cicadavårtbitarens 
Metrioptera roeselii envetna sång, studera 
bastardsvärmarna på ängen eller kanske 
få se en ädelguldbagge Gnorimus nobilis 
födosöka i en av de många planterade 
blommorna som omger slottet. Känner 
man sig överhettad går det utmärkt att 
ta ett dopp på badplatsen eller kanske ta en 
glass i sommarcaféet. På hösten anordnas 
en välbesökt skördemarknad, och vid flera 
tillfällen har Entomologiska föreningen i 
Uppland funnits på plats med guidade 
insektsvandringar.

Det är enkelt att ta sig till Wiks slott 
och det finns bra parkeringsmöjligheter. 
Kanske kan det varma sommardagar bli 
fullt pga alla badgäster. Men oftast får 
man plats. Det finns bra lättvandrade 
leder som löper genom hagar, lundar och 
äng. Håll ständigt ögonen öppna – för helt 
plötsligt kanske det landar något spän
nande kryp på just dig! 

Som en utpost mot Mälaren står det märkliga Wiks slott. Slottet omges av 
en vacker naturpark som lockar både människor och insekter.

Lungört är en av de vårväxter som fläckvis finns i lundmiljöerna vid Biskops-Arnö. 
Har man tur kan man hitta den lilla viveln Mogulones pallidicornis på växten. Den 

har en av sina få lokaler just vid Biskops-Arnö. Foto t h: Rasmus Elleby.
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Porträttet

Möt Emma Wahlberg, insektsforskaren som nyligen tagit över 
som första kvinnliga huvudredaktör för Entomologisk Tidskrift. 

Emma Wahlberg

Emmas naturintresse och intresse 
för småkryp har alltid funnits 
där. Som liten var det fram
för allt spindlar som 
intresserade – Emmas 

spindelrädda mor uppskattade 
däremot inte lika mycket att 
dottern ofta kom hem med fickorna 
fulla av spindlar. Intresset utökades till 
att omfatta även insekter, och på den 
vägen är det. Emmas favoritgrupper är 
fortfarande spindlar, men även tvåvingar 

och trips. Hon gillar de lite svårare grup
perna där kunskapen inte är lika stor 
och har inte alls fastnat för mer väl

utforskade grupper som fjärilar 
och skalbaggar – det är mycket 
intressantare ”när man ser en 
liten fluga som kommer och 

sätter sig, och man får tänka till mer!” 
tycker hon. Emma tycker om artkunskap 
generellt, men saknar samlarmentalitet. 
Hon gillar systematik och metodiken runt 
släktskapsforskning. 

Trädgården ett småkrypsparadis
Emma bor sedan fyra år tillbaka med 
sambon Lovisa i ett 1920talshus i sörm
ländska Björnlunda, inte långt från 
Gnesta. Pendelvägen till jobbet på Natur
historiska riksmuseet är lång – två timmar 
enkel resa – men Emma uppskattar att 
kunna arbeta på tåget. Villaträdgården i 
Björnlunda sköts naturligtvis på ett sätt 
som ska gynna insekter, och trädgården 
är också ett av Emmas stora intressen 
utöver naturen, tillsammans med foto

TExT & FoTo:  

Kajsa Mellbrand

Emma Wahlberg hemma i trädgården i Björnlunda. Målet är en varierad trädgård med en succession av blommande arter som gynnar många olika insekter. 
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grafi, cykling och att brygga öl och vin. 
Husets trädgård hade en gång i tiden 

gott om rabatter, syrener och äldre frukt
träd, men det mesta hade tagits bort och 
ersatts med platt gräsmatta långt innan 
Emma och Lovisa flyttade in. Det har 
krävts (och krävs fortfarande) mycket 
arbete för att bli av med gräsmattorna 
och omvandla trädgården till ett insektspa
radis, men det är imponerande hur mycket 
som hänt på bara fyra år! 

En del av gräsmattan har fått växa 
upp och sköts som äng, vilket idag är den 
enda större gräsytan. I övrigt möts man av 
fruktträd, buskar, grönsaksodlingar där en 
del av växterna tillåts gå upp i blom, och 
en liten damm (planer finns också på en 
våtmark). Målet är en varierad trädgård 
med en succession av blommande arter 
som gynnar många olika insekter. Några 
exempel på de småkryp som finns i träd
gården är bland annat Emmas favoriter 
blomflugor och svävflugor (bl a prickvingad 
svävfluga Bombylius medius), guldspindel, 
många humlor, många blåvingar – om än 
inga sällsyntare arter, noshornsoxe, och 
sedan dammen grävdes många trollsländor 
och styltflugor. 

Övergav IT  för biologi
Emma är uppväxt under 1980 och 1990
talen, när ”IT och data” var stort. Hon 
utbildade sig inom den branschen, men 
insåg med tiden att IT var något hon vis
serligen tyckte var roligt – men inte att 
jobba med! Till sist återgick hon därför till 

naturintresset och utbildade sig till biolog. 
Emma disputerade 2020 på Zoologiska 
institutionen vid Stockholms Universitet. 
Hennes doktorsavhandling handlade om 
svenska dansflugors systematik. Just nu 
söker hon pengar för ett projekt om syste
matik hos trips. Hon påtalar hur svårt det 
är att få in nya forskare inom systematiken 
idag. Om man väl lyckas få in examens
arbetare i ett projekt är det svårt att få 
pengar för en fortsättning för de som vill 
gå längre. Emma tycker att redaktörsska
pet för Entomologisk Tidskrift är ett bra 
komplement till tillvaron som nydisputerad 
forskare, för att det ger en fast punkt i 
en annars ganska osäker tillvaro med att 
ständigt söka nya anslag.  

Emmas IT och datorkunskaper kommer 
dock fortfarande till nytta. Coronavirusets 
effekter har krävt nytänkande vad gäller 
universitetskurserna, där Emma under
visar i faunistik. Det har varit en stor 
utmaning att ge en kurs, som normalt 
består nästan enbart av undervisning i 
fält, digitalt. Det har krävt ett helt annat 
upplägg och sätt att tänka, och väldigt 
mycket förberedelser. 

Digitalisering är också något som pekas 
ut som viktigt när Emma pratar om fram
tiden för Entomologisk Tidskrift. Det är 
stort att ta över redaktörskapet för en av 
världens äldsta entomologiska tidskrifter 
tycker Emma, och dessutom som dess 
första kvinnliga redaktör. Innehållsmässigt 
ser Emma inga stora förändringar framö
ver. Tidskriften kommer fortfarande att ha 
en stor andel av svenska artiklar, trots att 
nivån är mer vetenskaplig ska fortfarande 
även kunniga amatörer kunna ha glädje av 
tidskriften. Det som ligger närmast i tiden 
handlar om digitalisering: Emma planerar 
att mer material ska göras tillgängligt digi
talt, och sammanfattningar och innehåll 
ska vara sökbart. Hon vill skapa möjlig
heter att köpa både enskilda artiklar och 
nummer digitalt, och det underlättar också 
med ett system där författare kan skicka 
in artiklar digitalt online.

Sist vill Emma meddela: Våga skriva 
för ET! Redaktionskommittén är snäll och 
hjälper till så att det blir rätt om man är 
ovan att skriva i det vetenskapliga forma
tet. Det finns mycket hjälp att få både från 
Emma och granskarna. Man kan också 
ofta få den tid man behöver.   

En av Emma Wahlbergs favoriter, prickvingad svävfluga Bombylius 
medius. Foto: Ferran Turmo Gort /CC-BY-NC-SA 2.0.

Odlade växter samsas med mer vildvuxna partier i Emmas trädgård.
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Livet under ytan – att 
andas under vattnet

Som alla entomologer vet, eller 
åtminstone har på känn, utgör 
insekterna evolutionens mästar
prov. Ca 1,3 miljoner djurarter 
finns beskrivna i värl

den och av dem utgör insek
terna ungefär 85 %. Enligt en 
ny forskningsstudie baserad på Svenska 
artprojektet finns det sannolikt 33 000 
arter i Sverige. Varför är de då så många? 
Helt enkelt för att de är så bra på mycket! 

De har förmåga att utnyttja och anpassa 
sig till många olika slags nischer. Genom 
sin flygförmåga är de bra på att sprida 
sig, de är enormt skickliga på att hitta 

olika saker att äta och de är 
helt fenomenala på att föröka 
sig snabbt! Den mångfald och 

variationsrikedom som insekterna uppvi
sar är häpnadsväckande, de har anpassat 
sig till de mest skilda och svårbemästrade 
omvärldsbetingelser. Insekterna finns 

därför på alla kontinenter och nästan i 
alla miljöer. Det är bara i haven som de 
lyser med sin frånvaro. Visst kan man 
finna en del insektsgrupper i strandnära 
bräckt vatten, men längre ut och i djupare 
saltvatten finns det andra leddjur, fram
förallt kräftdjuren, som är bättre anpas
sade. I sötvatten däremot myllrar det ofta 
av insekter, en del insektsgrupper enbart 
som larvformer medan andra tillbringar 
samtliga utvecklingsstadier i eller kring 

Insekternas anpassningar till ett liv i vatten är många och fascinerande. 
Hur kan de andas under vatten? Hur fångar de sina byten? Eller hur 
undviker de att bli byten? Susanne Antell tar med oss på en resa ner 

under ytan där mångfalden är förvånansvärt stor.

TExT: Susanne Antell

Larver av allmän sävslända Sialis lutaria andas med yttre gälar. Den har sju par trakégälar på 
bakkroppen samt ytterligare en gäle på det sista segmentet. Foto: André Karwath/CC-BY-SA2.5.
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vatten. Det finns vattenlevande insekter 
i bäckar, åar, sjöar och små vattenpölar. 
Flera arter väljer till och med att leva i 
vattenpölar som torkar ut när sommaren 
närmar sig. Att välja en sådan tempo
rär miljö betyder att insekterna slipper 
stora rovdjur som fiskar, men å andra 
sidan riskerar de att inte hinna nå vux
enstadiet innan livsmiljön är försvunnen. 
Man skulle kunna kalla dessa grupper 
”gamblers” med livet som insats. På den 
korta tiden mellan islossning och upptork
ning måste alla larvstadier ha passerat 
liksom puppstadiet, i de fall insekterna har 
fullständig förvandling, innan den stora 
sommartorkan dundrar in.

Vatteninsekters evolution & livscykel
Insekternas förfäder kröp upp ur havet och 
började erövra landmiljön under Devon, 
för ca 400 miljoner år sedan. I samband 
med det blev de beroende av att kunna 
andas luft. 

Dagsländor och trollsländor hör till de 
äldsta flygande insekterna. Deras förfäder 
utvecklades redan under Karbon för 280–
350 miljoner år sedan, då flygförmågan hos 
insekter uppkom. En del av dessa tidiga 
trollsländor var riktigt stora; man har 
funnit fossil från trollsländor som mätte 
55–70 cm mellan vingspetsarna. Det var 
just under karbontiden, då syrehalten i 
luften var högre än den är idag, som dessa 
jätteinsekter existerade. 

Insekter är alltså inte primärt anpas
sade för att leva i akvatiska miljöer, trots 
det har de framgångsrikt lyckats eta
blera sig i många olika typer av vatten. 
Åtminstone 50 000 arter från mer än 10 
stora insektsordningar har valt att ta sig 
till vattenmiljön och där fyllt upp olika 
nischer. En del betar alger, andra filtrerar 
vattnet för att få tag i föda eller agerar 
som viktiga nedbrytare av dött organiskt 
material när de knaprar på döda löv och 
annat som ansamlats på botten. En annan 
stor grupp är rovdjuren, som förutom att 
de äter andra ryggradslösa djur (everte
brater) också kan ge sig på ryggradsdjur 
som grod och fiskyngel. 

Med väldigt få undantag är dock vat
teninsekter direkt beroende av landmiljön 
för åtminstone en del av livscykeln. Till 
och med de halvvingar (Hemiptera) och 
skalbaggar (Coleoptera) som har akvatiska 
adulter är beroende av luft för att andas. 
Detta beroende av landmiljö är antagligen 
förklaringen till att vatteninsekter främst 

finns i grunda dammar, strömmar och sjö
stränder snarare än i djupa vatten.

Orsaken till att de akvatiska insekterna 
har behållit de gasfyllda trakéerna för att 
förse sina celler med syre är att syre dif
funderar 250 000 gånger snabbare i luft 
än i vatten.

Livscykeln för en typisk vatteninsekt 
består av en relativt lång tid som larv, 
ibland pågår den flera år. Under larvtiden 
äter den så mycket den kan och växer, 
vilket leder till att den ömsar skinn många 
gånger och genomgår flera larvstadier. 
Vuxenlivet är relativt kortvarigt. Dag
sländor existerar exempelvis endast några 
dagar som fullbildad insekt. Hela den tiden 
ägnas åt att finna en lämplig partner för 
att para sig och nästan genast lägga ägg. 
Mat kan de glömma, då mundelarna är 
så tillbakabildade att de inte kan få i sig 
någon som helst föda under vuxenstadiet.

Från luft till vatten
Insekter är i grunden luftvarelser. De är 
sedan årmiljoner tillbaka anpassade för att 
dansande flyga fram i luften och beroende 
av luft för att kunna andas. I vatten drun
knar de flesta insekter förr eller senare, 
vare sig de är ägg, larver, puppor eller 
vuxna. Det för terrestra (land) miljöer 
anpassade trakésystemet (insekternas and
ningssystem) fungerar helt enkelt inte i 
vatten. Trots det, väljer en del insekter 

att leva i sötvatten. De har alla kvar sitt 
gasfyllda trakésystem, men har löst and
ningsproblemet på olika sätt. Men hur gör 
de för att tillgodose alla sina celler med det 
viktiga syret? Den här frågan har gäckat 
mig ända sedan jag försökte transportera 
vatteninsekter i en hink med vatten, deras 
till synes naturliga element. 

Det var en sen kväll i april då jag var 
i full färd med att individmärka vuxna 
dykarskalbaggar vid en temporär vat
tensamling i skogen, några mil utanför 
Uppsala. Jag hade allt svårare att se vad 
jag gjorde när mörkret tätnade. Då fick jag 
den briljanta (trodde jag då!) idén att jag 
skulle ta med mig dykarskalbaggarna till 
mitt ljusa och varma labb för att fortsätta 
märkningen där och sedan köra tillbaka 
djuren tidigt morgonen därefter. Jag lade i 
de djur som ännu inte hunnit märkas i en 
hink med lite vatten från vattensamlingen, 
satte på ett lock och körde sedan mot 
Uppsala universitet. Väl framme gläntade 
jag på locket och blev helt kall om hjärtat. 
Istället för ystra, pigga, simmande baggar 
flöt det omkring ett antal döda kroppar. 
Alla skalbaggar hade drunknat i hinken 
när vattnet skvalpat omkring under bil
färden; de hade varit som skeppsbrutna 
i alltför grov sjö. Den sorgliga, dyrköpta 
erfarenheten drev på en nyfikenhet att ta 
reda på hur vattenlevande skalbaggar och 
andra akvatiska insekter egentligen andas.

Gulbrämad dykare Dytiscus marginalis tankar luft vid ytan genom att sticka upp bakkroppen. Där fyller 
den trakésystemet och en reservoar under täckvingarna med luft. Foto: Mark Yokoyama/CC-BY-NC-ND2.0.
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Att andas med rumpan – 
hoppressbar gasgäle

Dykarskalbaggar (Dytiscidae) och rygg
simmare (Notonectidae) ser man ofta 
hänga med bakänden vid vattenytan. 
Deras trakésystem har i regel bara ett par 
öppningar, s k spirakler, belägna just i bak
änden. Det är här gasutbytet sker, syret 
kommer in och koldioxiden släpps ut. När 
dykarskalbaggen eller ryggsimmaren sedan 
dyker så tar den med sig luften som den 
tankat vid vattenytan i en luftbubbla som 
försörjer den med syre. Bubblan fungerar 
som en hoppressbar gasgäle (compressible 
gas gill), vilket innebär att gasen i bubblan 
måste ha samma totaltryck som det omgi
vande vattnet. Luftbubblan finns lagrad 
under täckvingarna för dykarskalbaggar 
och i två håriga rännor på buksidan hos 
ryggsimmare. Syret transporteras sedan 
med diffusion från luftbubblan in genom 
spiraklerna, trakésystemets öppningar.

Under sin ämnesomsättning förbru
kar insekten inte bara syrgas som finns 
i bubblan, utan den tillför samtidigt 
restprodukten från ämnesomsättningen, 
koldioxid, till bubblan. Men koldioxid är 
mycket lättlösligt i vatten och försvin
ner därför snabbt från bubblan till det 
omgivande vattnet. Koldioxid påverkar 
alltså inte trycket i bubblan. De gaser som 
inverkar på trycket är istället kväve och 
syre. Efter hand som syrehalten i bubblan 

sjunker transporteras löst syre från vatt
net in i den genom diffusion, vilket gör 
att luftbubblan kan utnyttjas längre tid. 
Samtidigt stiger kvävehalten i bubblan, för 
att hålla totaltrycket i bubblan konstant 
och lika med vattnets tryck. Det förhöjda 
kvävgastrycket i bubblan gör att kvävet 
börjar diffundera (sakta spridas)  ut och 
bubblan krymper. Insekten känner att 
luften börjar ta slut och simmar då upp 
till ytan för att fylla på bubblan genom att 
hålla bakänden vid vattenytan. Det märk

liga är alltså att luftbubblan krymper på 
grund av att den förlorar kvävgas, inte på 
grund av att insekten förbrukar syrgasen 
i den! Trots detta kan insekten klara sig 
relativt länge under vatten. Anledningen 
till det är att syrgas i vatten diffunderar 
ungefär dubbelt så snabbt som kvävgas. 
Bubblan fylls alltså snabbt på med syrgas, 
medan förlusten av kvävgas går relativt 
långsamt. På så sätt kan en bubbla fung
era som syrgasförråd i upp till 6 timmar 
för vissa insekter.

Vattenfis Aphelocheirus aestivalis är en liten 
vattenskinnbagge som kan vara under vatten 

nästan hur länge som helst. Det beror på att den 
använder sig av en gasgäle i en tät matta av hår 
på kroppen där den lagrar luft. Syre från vattnet 

fyller kontinuerligt på gasgälen i samma takt som 
syret förbrukas. Foto: Marianne Müller/CC-BY-SA4.0.

Virvelbaggar (Gyrinidae), här Gyrinus natator, lagrar precis som dykarskalbaggarna 
luft i en luftbubbla under täckvingarna, vilket gör att de kan vara under vatten längre. 
Luftbubblan fungerar då som en fysikalisk gäle. De föredrar dock att simma runt på 

vattenytan i grupper med andra virvelbaggar i jakt på byten. Foto: Marc Pascual.

Dykarlarver (Dytiscidae) är glupska rovdjur som ger sig på alla möjliga byten, även 
ryggradsdjur som grodynglet på bilden. Foto: Gilles San Martin/CC-BY-SA4.0.
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Att andas med pälsen – icke 
hoppressbara gasgälar

Andra vattenlevande insekter har icke 
hoppressbara gasgälar (incompressible gas 
gills), så kallade plastroner. De fungerar på 
samma sätt som hoppressbara gasgälar, 
med den skillnaden att luftutrymmet finns 
under en tät matta av vattenavstötande 
hår. Vattnets ytspänning hindrar då vatt
net från att tränga in i luftutrymmet, vilket 
gör att luftvolymen hela tiden är konstant. 
Eftersom volymen är konstant, kommer 
syrehalten att sjunka inne i plastronet när 
insekten förbrukar syre. Då drivs nytt syre 
från vattnet in i plastronet med hjälp av 
diffusion och sedan vidare till trakésys
temet. Men eftersom bubblans volym är 
konstant, förblir kvävehalten i bubblan kon
stant. Kvävet stannar då kvar i bubblan. 

Insekter med plastron kan stanna 
mycket länge under vattnet utan att 
besöka ytan, en del av dem i princip hur 
länge som helst. Ett exempel är vattenfis 
Aphelocheirus aestivalis, en liten vatten
skinnbagge. 

Vissa insektsägg är försedda med plast
ron i det yttre äggskalet. Hit hör spyflu
gornas ägg, som kan hamna i vätska när 
de läggs på ruttnande döda djur. 

Slutna trakésystem & trakégälar
De vatteninsekter som jag berättat om hit
tills har öppna trakésystem med spirakler. 
Det finns emellertid vatteninsekter som 
har förlorat spiraklerna och som därmed 
har slutna gasfyllda trakésystem. Små 
larver som saknar spirakler kan ta upp 

syre genom kroppsytan till ytligt belägna 
trakéer. Ett exempel är larver av knott 
(Simuliidae) och fjädermyggor (Chironomi
dae). De senare har dessutom syrebindande 
hemoglobin, något som är mycket ovanligt 
hos insekter.  

Större vattenlevande insekter med 
slutet trakésystem måste förstora sin 
kroppsyta på något sätt, annars kan de 
inte ta upp tillräckligt med syre. De ökar 
sin yta genom att ha så kallade trakégä
lar, bladformade eller trådformade utskott 
från kroppsytan eller baktarmen. Utskot
ten är försedda med ett tätt nätverk av 

trakéer. Syre transporteras genom ett tunt 
lager av vävnad till dessa trakéer. Exem
pel på insekter med trakégälar är larver 
av nattsländor (Trichoptera), dagsländor 
(Ephemeroptera), trollsländor (Odonata), 
bäcksländor (Plecoptera) samt sävsländor 
(Megaloptera).

Trakégälar hos nattsländor
Nattsländelarver saknar fungerande and
ningshål. Istället andas en del arter av 
nattsländelarver genom huden och andra 
har en tofs av blodrika analgälar. De flesta 
nattsländelarver har dock yttre, trådlika 

Dagsländelarven har ett slutet trakésystem 
och använder trakégälarna (utskott från 

kroppsytan eller baktarmen) för att förstora 
sin kroppsyta och kunna ta upp tillräckligt 

med syre. Foto: Ryszard/CC-BY-NC2.0.

Larver till de egentliga trollsländorna (Anisoptera) 
utnyttjar jetdrift genom att pressa ut vatten från 

ändtarmen. Detta ger dem en snabb flyktmöjlighet. 
Tarmen tar också upp syre och kallas därför 

gältarm. Foto: Leopard Gecko/CC BY-SA 2.0.

Den röda färgen hos vissa larver av fjädermyggor (Chironomidae) beror på en 
hög koncentration av hemoglobin. Precis som hos däggdjur gör hemoglobinet 
att syre kan transporteras och lagras bättre. Foto: Tom Koerner/USFWS/CC-BY-2.0.

Hos knottlarverna (Simulidae) underlättas syrediffusionen  
av ett fint nätverk av trakéer alldeles under kutikulan. 

Foto: Smithsonian Environmental Research Center/CC-BY2,0.
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trakégälar, som är förenade med andnings
rören på mellan och bakkroppssegmenten. 
Dessa syns tydligt när larverna tittar ut 
ur sitt hus som de byggt runt sin kropp. 
Husen har de byggt på egen hand av olika 
smådelar som de sammanfogar med en 
limliknande massa eller silke från spetsen 
av underkäken. Husbygget startar omedel
bart efter att ägget kläckts och den lilla 
larven tittar fram. 

Man kan studera kläckningen samt de 
små nykläckta larvernas intensiva byggande 
genom stereolupp och det är svårt att inte 
bli imponerad av att en insekt kan födas 
som en så skicklig husarkitekt. Husen som 
konstrueras runt kroppen av exempelvis 
sandkorn, växtdelar eller snäckor har ett 
artspecifikt utseende, så man kan i stort sett 
artbestämma djuren med hjälp av husen. 
Vill man vara helt säker på artbestämningen 
bör man dock försöka att få fram larven ur 
huset, vilket kräver att djuret avlivas, och 
det vill man ju helst undvika. 

Nattsländan förankrar sig nämligen 
bestämt i sitt hus med hjälp av ett par 
falska, framåtkrökta fötter vid bakkropps
spetsen. Huset och förmågan att förankra 
sig i det är livsviktig. Utan huset skulle 
larven vara ett lätt byte för glupska rov
djur, som t ex dykarlarver eller trollslände
larver. Om en predator (eller en människa 
med pincett) försöker att dra ut nattslän
delarven så är det stört omöjligt att få ut 
den hel, så hårt håller analfötterna fast 
i huset. Larven lämnar endast huset i 

undantagsfall, exempelvis om vattentem
peraturen blir för hög, vilket medför att 
syrenivån i vattnet sjunker. Syrenivån i 
vattnet blir därmed en begränsande faktor 
som driver larven att fatta detta dödsför
aktande beslut. Efter att ha lämnat huset 
ligger larven utanför huset och ”flämtar” 
genom att röra bakkroppen sakta för att 
förse trakégälarna med det lilla syre som 
finns kvar i vattnet. Oftast leder detta 
beteende till en säker död, eftersom de 
flesta arter inte kan krypa tillbaka in i 

det skyddande huset, trots att det ligger 
framför ögonen på dem.

Trakégälar hos olika sländor 
Dagsländor och trollsländor hör till de 
evolutionärt äldsta flygande insekterna. 
Livet som fullbildad insekt domineras av 
aktivitet i luften och eftersom vingarna 
inte kan vikas ihop är dagsländor och troll
sländor i regel inaktiva när de vistas på 
marken. Larverna lever i vatten och har ett 
slutet trakésystem där syreupptagningen 
sker med trakégälar.

Dagsländelarver har upp till nio par 
gälar, som antingen är fria eller dolda 
under ett lock i ett förgrenat rum, genom 
vilket syrerikt vatten passerar.

Larver till jungfru och flicksländor 
(Zygoptera) simmar med ormaktiga 
rörelser samt med hjälp av de tre blad
lika utskotten vid bakkroppsspetsen, de s k 
gälbladen, som de tar upp syre ur vattnet 
med. Larver till de egentliga trollsländorna 
(Anisoptera) utnyttjar jetdrift genom att 
pressa ut vatten från ändtarmen. Detta ger 
dem en snabb flyktmöjlighet, vilket också 
utnyttjas när de simmar mot stranden för 
kläckning. Tarmen tar upp syre och kallas 
därför gältarm.

Bäcksländors larver överlever bäst i 
kalla, syrerika, oförorenade vatten med 
grusbotten. Larvstadierna – de kan ömsa 
hud mer än 30 gånger – tillbringas under 
vatten och där andas de antingen bara 
genom diffusion eller med yttre, buskiga 

De flesta nattsländelarver har yttre, trådlika trakégälar, som är förenade med 
andnings¬ rören på mellan- och bakkroppssegmenten. Dessa syns tydligt när 

larverna tittar ut ur sitt hus som de byggt runt sin kropp. Foto: Eva Engvall.

Huset och förmågan att förankra sig i det är livsviktig för nattsländelarven. Utan huset skulle 
larven vara ett lätt byte för glupska rovdjur, som t ex dykarlarver. Foton: Malin Larsson.
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gälar. Dessa finns på mundelarna, mel
lankroppen, benen, bakkroppen eller ofta 
utstickande från anus.

Sävsländornas (Sialidae) larver bär sju 
par trakégälar på bakkroppen samt ytter
ligare en gäle på det sista segmentet och 
har dessutom gältofsar på buken. Gälarna 
rörs regelbundet fram och tillbaka, vilket 
åstadkommer vattenströmningar som för 
larven framåt.

Att andas med snorkel eller hud
Många tvåvingelarver (Diptera) är inte 
strikt akvatiska när det gäller andningen. 
De använder sig av snorkelliknande and
ningsrör, som utgår från andningshålen 
(spiraklerna) och når vattenytan. Stick
mygglarver hänger i ytspänningen med 
vattenavstötande hår på bakkroppens and
ningsrör och andas direkt från atmosfären. 
Larverna är dessutom försedda med tre 

trakégälar, de platta utskotten i bakänden. 
Inuti dem finns trakéer som utbyter syre 
och koldioxid med det omgivande vatt
net. Ett visst gasutbyte sker också genom 
huden. Slamflugornas råttsvans larver Eris-
talis spp., har långa utsträckbara andnings
rör och kan nå atmosfären t o m när de 
är nedgrävda på 6 cm djup i sedimentet. 

Vissa flugor och myggor (Diptera) 
skaffar sig syre genom att sticka skarpa 
andningsrör i nate och punktera växtens 
luftrum. Mindre larver kan klara sig på 
vattenlöst syre, som diffunderar genom 
deras tunna kutikula (yttre hudskelett). De 
röda fjädermygglarverna är närmast unika 
bland insekterna genom att de innehåller 
hemoglobin, vilket möjliggör transport och 
lagring av extra syre. Hos knottlarverna 
underlättas syrediffusionen av ett fint nät
verk av trakéer alldeles under kutikulan.

Även vissa vattenskinnbaggar (Nepo
morpha) använder sig av långa, snorkel
liknande andningsrör. Det är den lilla 
familjen vattenskorpioner (Nepidae), som 
förutom framben omvandlade till kraftiga 
gripklor att fånga byten med, har detta 
långa andningsrör i bakänden. I Sverige 
har vi två arter vattenskorpioner, stavlik
nande vattenskorpion Ranatra linearis och 
klodyvel Nepa cinerea, som bägge är lätta 
att känna igen. 

Susanne Antell har tidigare forskat om vatteninsek-
ters anpassningar till att leva i temporära vatten. 
Numera undervisar hon vid Högskolan Dalarna.

Bäcksländelarven andas antingen bara genom 
diffusion eller med yttre, buskiga gälar som finns 

på mundelar, mellankropp, ben, bakkropp eller ofta 
utstickande från anus. Foto: Ryszard/CC-BY-NC2.0.

Stavliknande vattenskorpion Ranatra linearis och klodyvel Nepa cinerea andas 
med hjälp av en snorkel i rumpan. Överst i bilden simmar en ryggsimmare 

Notonecta glauca. Bild: Detalj ur teckning av Jules Rothschild, 1878.

Larven av grodmygga Culex territans hänger i ytspänningen med vattenavstötande hår 
på bakkroppens andningsrör och andas direkt från atmosfären. Larverna är dessutom 

försedda med tre trakégälar, de platta utskotten i bakänden. Inuti dem finns trakéer som 
utbyter syre och koldioxid med det omgivande vattnet. Foto: Anders Lindström.
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Vattenspindeln 
bor i en 

dykarklocka

Vattenspindel Argyroneta aquatica 
är världens enda vattenlevande 
spindelart, men med stor geo
grafisk utbredning – arten finns 
i tempererade klimat i stora 

delar av Europa och norra Asien, från 
de brittiska öarna i väst till de japanska 
öarna i öst. Spindeln är stor och enfärgat 

brun i olika nyanser, med tät behåring 
på bakkropp och långa hår på bakbenen. 
Till skillnad från många vattenlevande 
insekter andas vattenspindeln luft trots 
att den tillbringar i stort sett hela sitt liv 
under vattenytan. Vi människor har hittat 
på tekniska lösningar som lufttuber med 
andningsmasker, ubåtar och dykarklockor 
för att kunna andas nere i vattnet utan 
att behöva ta upp syre direkt ur vattnet. 
Men trodde du att människan var först 
med dykartub och dykarklocka? Då tror 
du fel, vattenspindeln var långt före!

Andas luft under vatten
Vattenspindelns anpassningar till ett liv 
under ytan är fantastiska. Runt bak
kroppen och på bakbenens lår har vat
tenspindeln väldigt tät behåring. När 
spindeln varit uppe vid ytan och sedan 
dyker fångas luft mellan håren så att en 
luftbubbla bildas runt spindelns bakben 
och bakkropp. Spindlars lungor sitter på 
bakkroppens undersida, så bubblan fung
erar som en fysikalisk gäle – spindeln kan 
andas medan den simmar omkring. När 
man tittar på spindeln under vattnet ser 
man bubblan som ett silverskimrande skikt 
runt bakkroppen. 

Vattenspindeln klarar att andas luft med 
väldigt litet syreinnehåll och höga nivåer 
av koldioxid. Det gör att spindelns övriga 
anpassningar till ett liv i vatten kan utnytt
jas mer effektivt. I kombination med att 
den kan leva i vatten med lågt pH innebär 
detta också att den överlever under förhål
landen som rovfiskar inte klarar. I delar av 
sitt utbredningsområde fyller arten därmed 
en funktion som myggbekämpare (eftersom 
mygglarver hör till favoritbytena).

Livet under ytan
Många spindlar har bon av silke, så även 
vattenspindel – som bygger sitt bo under 
vatten. Spindeln lever på grunt vatten 
där det finns gott om vattenväxter. Med 
växtdelar som stomme bygger den en 

Spindlar är generellt en strikt landlevande djurgrupp, 
även om en hel del arter trivs nära vatten, vissa jagar 

på vattenytan, några kan till och med dyka för att jaga 
akvatiska byten eller undfly rovdjur. Men alla är i grunden 

landlevande, med ett undantag: vattenspindeln. 

TExT: Kajsa Mellbrand

Runt  bakkroppen och på bakbenens lår har vattenspindeln Argyroneta aquatica tät behåring där luft 
fångas så att en luftbubbla bildas runt spindelns bakben och bakkropp. Foto: Kajsa Mellbrand.
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kupolformad konstruktion av silke, vilken 
fylls med luft som spindeln hämtar uppe 
vid ytan (genom att sträcka bakbenen 
bakåt blir luftbubblan som kan transpor
teras större). Silkeslagret i boet är tätt 
nog att hålla vattnet ute, så luften fyller 
upp kupolen som en ballong, och eftersom 
boöppningen är riktad nedåt stannar luften 
kvar därinne. Spindeln har nu konstruerat 
en flexibel och elastisk dykarklocka! Dykar
klockan fylls på med ny luft efterhand, men 
det sker också ett visst gasutbyte mellan 
luften inuti och vattnet utanför. Gasutby
tet är tillräckligt under övervintringen, när 
spindeln är inaktiv och syreförbrukningen 
därmed låg, men inte under varmare delar 
av året – då krävs kontinuerlig påfyllning 
av ny luft. 

Vattenspindelns bytesdjur är vattenle
vande småkryp, som olika insekter, vat
tengråsuggor, små grod och fiskyngel med 
mera. Hanen och honan har delvis olika 
jaktstrategi. Honan tillbringar sin mesta 
tid i dykarklockan, som är försedd med 
”snubbeltrådar” som talar om för spindeln 
när vattenlevande småkryp finns i när
heten. Hon sitter med benen utsträckta 
och fötterna på snubbeltrådarna utanför 
klockan för att känna vibrationer från 
byten. Hon kan också lämna dykarklockan 
för att jaga, men det sker i så fall nat
tetid. Hanarna är större än honorna och 
mer långbenta, vilket gör dem till bättre 
simmare. De är mer aktiva jägare som rör 

sig mer och simmar omkring även dagtid, 
sökande både efter byten att äta och honor 
att para sig med. Spindeln måste dock 
alltid inta sina måltider inuti den luftfyllda 
dykarklockan (eller uppe vid ytan) efter
som spindlars matsmältning sker utanför 
kroppen – spindlar spottar matsmältnings
vätska över bytet, och i vatten skulle denna 
till stor del sköljas bort.

Åttbenta konstsimmare 
Vattenspindeln är den enda spindelart vi 
känner till där hanar ofta är större än 
honor. Detta tros bero främst på att större 
storlek gör det lättare att röra sig i ett 
tätare medium som vatten (särskilt med en 
luftbubbla!)  vilket är en stor fördel just för 
hanarna, som har en mer aktiv livsstil än 
honorna. Honans storlek begränsas kanske 
även av att hennes bo måste räcka både för 
henne själv, för att ta emot uppvaktande 
hanar, och för ägg och ungar. Honan gör 
därför ett större bo i förhållande till sin 
egen storlek än hanen, och ett större bo 
kräver fler påfyllningar av luft där trans
porterna kostar tid och energi och utsätter 
spindeln för risker. Större kroppsstorlek är 
därmed inte en lika stor fördel för honor 
som för hanar. 

En vattenspindelhane på friarstråt 
letar upp en honas dykarklocka där han 
jagar ut honan i vattnet. Uppvaktningen 
inleds med fäktning och smekningar med 
benen, är honan intresserad ”uppvakt

ningssimmar” de sedan tillsammans i 
området runt hennes dykarklocka i vilken 
parningen sedan sker. Honan kan lägga 
upp till 70talet ägg, ibland ännu fler. 
Äggen fyller hela dykarklockans övre del, 
ungarna kläcks  där och stannar kvar i 
dykarklockan i flera veckor innan de flyt
tar hemifrån. Till en början bor de gärna 
i vilket krypin som helst som kan fyllas 
med luft, t ex tomma snäckskal, men de 
kan redan från början konstruera egna 
dykarklockor.  

Vattenspindeln övervintrar också under 
vatten. När det börjar bli kallt om hösten 
flyttar den sig längre ner på djupare vatten 
och konstruerar en ny och kraftigare 
dykarklocka där. Denna ”vinterklocka” 
sluts till helt och spindeln tillbringar sedan 
vintern där. 

Hitta vattenspindlar
Vattenspindlar trivs på grunt vatten med 
mycket vattenväxter i sjöar, dammar och 
långsamt rinnande vatten. Enklaste sättet 
att få se dem i sin livsmiljö är att hitta 
en lämplig plats där man kan titta med 
vattenkikare ner i vattnet, och så ha lite 
tålamod. Man kan också fånga spindlarna 
genom vattenhåvning i vattenväxterna. 
Spindlarna klarar att vistas ovanför vat
tenytan en kortare tid, men är mer uttork
ningskänsliga än landlevande spindlar och 
bör därför helst få vistas i vatten även när 
man studerar dem.  

Vattenspindelns Argyroneta aquatica dykarklocka utgör ett 
torrt bo under vattnet där den kan andas, äta, söka skydd, 
para sig och lägga ägg. Bild: Julius Hermann (1826–1909).

Vattenspindelns Argyroneta aquatica luftbubbla runt bakkroppen får 
den att se silverskimrande ut i vattnet. Foto: Monika Sunhede.
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Vattenhåven – ett 
oumbärligt hjälpmedel
Jag tror att de flesta någon gång har 

letat efter småkryp i vatten. Under 
sommarsäsongen går det att köpa 
enkla vattenhåvar i nästan varje 
affär. Det hör liksom till att på 

semestern ge barnen en håv. Vanligtvis 
ligger det nog inga större entomologiska 
avsikter bakom inköpet av denna första 

håv, men kanske sås ett frö hos det vetgi
riga barnet om att lära sig mer om myllret 
under ytan. Och ska man vara ärlig så 
är det inte så mycket mer som behövs, 
en enkel håv och en bunke (helst vit) där 
man kan lägga det man fångat för närmre 
studier. Det går förstås bra att göra sin 
egen håv, men det är lite mer komplice
rat än att göra en lufthåv (”fjärilshåv”). 
Vattenhåven är kraftigare och kräver fler 
moment som inte är helt lätt att få till på 
ett bra sätt. Jag tänkte istället beskriva 
vad som utmärker en bra vattenhåv.

Om man ”på riktigt” ska undersöka 
småkrypsfaunan i en vattensamling eller 
vattendrag behövs det bättre material 
än bensinmackens håvar. Dessa enklare 
håvar kan till nöds fungera men de går ofta 
sönder rätt fort och blir sedan stående i ett 
förråd med trasig håvpåse eller avbrutet 
skaft. En riktigt bra vattenhåv är däremot 
ett oumbärligt hjälpmedel när man ska 
studera vattenfaunan. Ett rejält håvdrag 
genom undervattensvegetationen och du 
kommer att få se ett myller av småkryp 
som du kanske aldrig sett förut. Som med 
så mycket annat går det utmärkt att inför
skaffa en vattenhåv i någon av de otaliga 

I detta nummer av Yrfän går vi ner under ytan för att se vad som finns 
där i småkrypsväg. Det kan vid första anblicken kännas omständligt att 

studera vatteninsekter. Att fånga dem kan verka både jobbigt och svårt. Med 
den här artikeln vill jag visa att det egentligen är relativt lätt att studera 

vatteninsekter – bara man har rätt hjälpmedel.

TExT & FoTo: Thomas Persson Vinnersten

webbutiker som saluför material för skolor. 
Exempel på sådana butiker är: alega.se, 
heraco.se, handson science (hos.se) och 
zenitlaromedel.se. De håvar som säljs där 
är oftast av ett något enklare utförande, 
men helt funktionella och tillräckliga för de 
flesta tillfällen. Vill man ha en kraftigare 
håv för lite tuffare förhållanden behöver 
man vända sig utomlands, t ex till BioQuip 
(USA) eller nhbs (Storbritannien). 

Även om det inte är helt enkelt att 
komma över lösdelar till en vattenhåv så 

går det givetvis bra att försöka konstru
era en själv. Besök en tygaffär och få tips 
på lämpligt tyg. Nästa steg är att få till 
en bra håvram. Håll utkik efter lämpliga 
andra håvlika strukturer som skulle kunna 
användas till ram, eller böj till en ram av 
lite styvare metall. Skaftet är lite enklare, 
och det brukar gå att hitta i lite olika 
material. När allt material är införskaffat 
behöver man också en bra stark symaskin, 
borrmaskin och metallborr. Sedan är det 
bara att börja bygga.

En bra håv är ett fantastiskt hjälpmedel när man skall studera vattenlevande 
småkryp, som annars hade varit svåra att få se. Foto: Magnus Bjelkefelt.
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Vattenhåvens form har betydelse
Det finns lite olika former på vattenhåvar 
– dels den klassiska runda formen, dels en 
Dformad variant som lämpar sig väl för 
vattenhåvning. Det gemensamma för alla 
bra vattenhåvar är att de har en stadig 
håvring i metall. I metallramen är sedan 
ett relativt kraftigt håvtyg fästat ”under” 
själva håvramens ytterkant. Att tyget just 
hänger nedanför ramen och inte är lindat 
runt ramen är en viktig detalj som skiljer 
ut bra håvar från sämre. Vid vattenhåv
ning stöter man ofta på stenar, grenar och 
annat som kan förstöra håvtyget. Därför 
är det viktigt att det är håvramen som får 
ta den smällen. En hård ram är också bra 
för att trycka håven hårt mot botten, så 
att inga småkryp kommer undan genom 
att simma under håven. Ibland är det en 
rundmetall med vidhängande hakar där 
håvtyget är fästat, ibland är det ett plattat 
metallbleck istället för rundmetallen. Tyget 
ska vara av god kvalitet med bra slitstyrka, 
men det är viktigt att vatten lätt kan flöda 
igenom tyget. Därför kan t ex segelduk eller 
andra täta tyger vara sämre lämpade då 
det helt enkelt blir för tungt och jobbigt 
att håva med ett sådant tyg. Det blir också 
tungt att lyfta upp flera liter vatten och 
bottenmaterial till ytan. Välj därför en 
håv med ett ”lagom” genomsläppligt tyg. 
De enklare håvarna kan ha en tendens att 
ha ett mindre slitstarkt tyg, och om det 
går hål blir det självfallet sämre fångst. 

I håvens botten finns ett silgaller som 
låter vattnet passera samtidigt som djuren 
blir kvar. Silens hål kan variera i stor

lek – en tätare sil fångar mindre djur, 
men det blir samtidigt ett svårare och 
mer omfattande material att gå igenom 
eftersom en stor mängd bottenmaterial 
också fastnar. En sil med större hål släp
per igenom de minsta djuren men ger även 
ett något ”renare” prov att studera. Ett 
riktmått kan vara en maskstorlek på 0,5–1 
millimeter som förekommer på flera olika 
vattenhåvar som saluförs. Det finns även 
en variant av vattenhåv som istället för 
ett tyg med en sil är mer som ett durkslag 
med silmönster. Alltså en hård skopformad 
håv och sil – allt i ett. Denna variant kan 

vara särskilt bra om man håvar på hård 
botten eller i miljöer där det är svårt att 
föra en vattenfylld håvpåse genom vattnet. 

Håvskaftet kan vara i metall eller trä, 
men ett metallskaft som dessutom är 
utfällbart kan vara att rekommendera. 
Ett långt skaft är att föredra framför ett 
kort, då man ofta vill håva djupare än vad 
man först tror. Välj även ett rätt kraftigt 
skaft som inte böjer sig eller går av om 
vattenmotståndet blir stort eller håvprovet 
för tungt.

Vad får man när man håvar?
En vattenhåvning är till stor del endast 
en del i insamlingsprocessen. Det insam
lade materialet kan behöva silas ännu en 
gång men till slut brukar man placera 
djur och ”skrufs” i en större grund vanna 
(en grund vit plastlåda). Där kan sedan 
djuren relativt lätt sorteras ut med en fjä
derpincett och placeras i mindre burkar 
för artbestämning. Efterarbetet av en 
vattenhåvning kan vara rätt omfattande 
och tidsödande. Men det är spännande att 
se ett myller av simmande och krypande 
insekter. Ett håvprov kan innehålla en 
salig blandning av dykare (Dystiscidae), 
dagsländelarver (Ephemeorptera), natt
sländelarver (Trichoptera), fjädermygglarer 
(Chironomidae), trollsländelarver (Odo
nata) m m. Ett tips är att inte placera 
rovdjur med bytesdjur tillsammans, om 
det nu inte är just den interaktionen man 
vill studera … 

En bra vattenhåv ska bestå av ett bra skaft, en robust metallram som gärna får ha en rak 
framkant, ett genomsläppligt men starkt tyg och slutligen en metallsil som bottenplatta. 

Det är garanterat "napp varje gång" när man letar vattenlevande småkryp. Det är 
spännande för både stora och små att på nära håll se vad som döljer sig under ytan.
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Börja kolla stritar

S tritar hör till ordningen halvvingar 
(Hemiptera), som kännetecknas av 
ofullständig förvandling och har 
stickandesugande mundelar i form 
av en ledad snabel, 

som i vila ligger infälld under 
kroppen och mellan benen. De 
har två par vingar, de läder
artade framvingarna och de membran
artade flygvingarna. Stritarna har två 
facettögon, och mellan dessa finns ofta 
2–3 punktögon.

Den ofullständiga förvandlingen består 
av äggläggning på marken, följd av 5 
nymfstadier varvid nymferna äter, växer, 
byter skinn; äter, växer, byter skinn; och 
till sist efter 5:e stadiet omvandlas till 
fullvuxen insekt. Nymfen är ganska olik 
den vuxna insekten och därför svår att 

bestämma till art. Oftast har svenska 
arter en generation per år, men det finns 
även arter som hinner med två eller tre 
generationer. Cikadorna, som också till

hör stritarna, har en flerårig 
utveckling.

Stritarnas antenner är 
borstlika med ett stabilare bas

segment bestående av en eller ett par leder.
Kroppsformen påminner om en uppoch

nervänd båt. De förtjockade låren ger en 
god hoppförmåga och gör att djuren lätt 
far iväg med långa skutt, ofta till förargelse 
för samlaren eller fotografen.

Mundelarna (snabeln) används till att 
suga i sig näring från olika växter. Den 
vanligaste födokällan är olika gräs eller 
halvgräs, men en del arter föredrar att 
suga på örter eller träd.

Lyssna efter sångstritens spel
Stritarna är bekanta för sin ljudalstring. 
Vi människor kan bara höra cikadornas 
(även kallade sångstritar) ljud. Alla andra 
familjer stritar spelar i ljudfrekvenser som 
det mänskliga örat inte kan uppfatta. 
Ljuden frambringas av två runda, välvda, 
elastiska plattor på var sida av det första 
bakkroppssegmentet. En kraftig muskel 
kan dra samman den runda plattan och 
ett klickande ljud frambringas. Ungefär 
som när man trycker in ett burklock. 
Vid avslappning återgår plattan till sin 
ursprungliga form med ett klick. Ljuden 
används för att locka till sig en partner 
eller skrämma bort rivaler eller fiender. 

Hörselorgan (tympanalorgan) finns 
endast hos cikadorna. Detta är beläget 
på andra bakkroppssegmentets buksida.

Varför inte börja titta närmare på stritar (Auchenorrhyncha)? Det är 
en ganska outforskad grupp insekter som behöver undersökas mer. 
I Sverige finns 10 familjer och över 400 arter. Den här artikeln är en 
introduktion till stritar där också några av familjerna presenteras.

TExT: Ruth Hobro
FoTo: Lars Rigbäck 

I Sverige finns fler än 400 arter stritar, där ibland den sagolikt vackra dvärgstriten Calamotettix taeniatus.
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Livet som strit är inte alltid enkelt
Stritarna är utsatta för främst tre olika 
grupper av parasiter. Det är ögonflugor 
(Pipunculidae), steklar av familjen Dryi
nidae och vridvingar (Strepsiptera). På 
grund av parasitangrepp kan de inre och 
yttre könsorganen samt de ljudalstrande 
organen reduceras, ibland så mycket att 
man tagit den utsatta individen för en ny 
art, som t o m beskrivits.

Stritarnas systemtik
Stritarna (Auchenorrhyncha) kan delas upp 
i två större infraordningar, Cicadomorpha 
och Fulgoromorpha. I världen finns cirka 
9 000 arter av Fulgomorphastritar och 17 
000 Cicadomorphastritar beskrivna. I Sve
rige finns 5 familjer med 91 påträffade arter 
inom Fulgoromorpha och 5 familjer och 
338 påträffade arter inom Cicadomorpha. 
Artantalet i Sverige är alltså cirka 430 – ett 
lagom hanterbart antal att hålla reda på. 
Till stritarna hör familjerna:

Kilstritar (Cixiidae) är något fluglika 
med ofta glasklara vingar. Det finns 8 arter 
i Sverige.

Vedstritar (Achilidae) finns represente
rade med två arter landet, den ljusa och 
den mörka vedstriten. De har vingar, som 
överlappar varandra baktill. De suger inte 
växtsaft utan lever på mycel i murken ved. 

Sporrstritar (Delphacidae) är den artri
kaste familjen bland Fulgoromorpha. Något 
över 80 arter finns i Sverige. Sporrstriten 
har en stor rörlig sporre vid bakskenbenets 
spets. Hanar och honor kan se olika ut och 
inom en och samma art förekommer lång
vingade och kortvingade exemplar. Vissa 
arter förorsakar virussjukdomar på gräs. 

Cikador/sångstritar (Cicadidae) har 
bara en enda representant i Sverige: 
bergscikada Cicadetta montana. Cicador
nas utvecklingstid kan vara mycket lång. I 
Nordamerika finns en art, sjuttonårscikada 
Magicicada septendecim, som får vänta i 
17 år innan den blir fullvuxen. Ibland blir 
alla fullvuxna på en gång. Nästa stora 
”invasion” i Nordamerika blir 2021. Sången 
som kan nå upp till 120 decibel kan nog 
upplevas som störande. I många sydligare 
länder kan naturen domineras av cikador
nas sång.

Spottstritar (Cercopidae) har cirka 10 
arter i Sverige. Spottstritens nymfer skyd
dar sig med hjälp av så kallat ormspott, 
grodspott eller gökspott – fantasifulla 
namn på det skum nymfen åstadkom
mer. Genom att blanda exkrementsaft ur 
analöppningen med ett växtsekret från 
speciella körtlar bildas en slags tvållös
ning. Genom trakéöppningarna blåser 
sedan nymfen ”såpbubblor”, som bildar 

det skum i vilket nymfen skyddas från 
uttorkning och upptäckt.

Puckelstritar/hornstritar (Membraci
dae) har bara en art i Sverige: den spek
takulära hornstriten Centrotus cornutus. 
Puckelstritarna är mest kända för sina 
förstorade och utsmyckade halssköldar 
(pronotum), som kan anta de mest bisarra 
former.

Dvärgstritar (Cicadellidae) känneteck
nas av bakskenbenens längsrader av grova 
borst. Familjen innehåller många arter, 
ca 330, varav några är svårbestämda och 
fordrar genitalpreparation.

Slå ett slag för stritarna
Stritar förtjänar mer uppmärksamhet 
och det behövs ytterligare kunskaper om 
biologi, värdväxtsamband, utbredning, 
övervintring m m. Det är verkligen en 
behändig och trevlig samling insekter, som 
vid artbestämning ibland kan sätta en på 
svåra och belönande prov.  

Dvärgstriten Cicadella viridis. Nymf av dvärgstriten Grypotes puncticollis.

Hornstrit Centrotus cornutus är omisskännlig. Nymfen av spottstritar (Cercopidae) producerar ett 
”spott” som skydd mot rovdjur. Foto: Kjell Nilsson.
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Tvåvingar i ved – okända, 
många & kräsna

I stort sett alla riktlinjer om hur skogs
bruk eller skötsel av naturområden bör 
utföras för att gynna vedlevande insek
ter bygger på det vi vet om skalbaggar. 
Det beror förstås på att det är en grupp 

där vi vet ganska mycket om hur arterna 
lever. I vilken grad riktlinjerna gynnar ved
levande arter av mer okända grupper vet vi 

däremot inte. I ett forskningsprojekt ville 
vi därför testa om tvåvingarnas krav på 
vedens egenskaper stämmer överens med 
skalbaggarnas eller inte. 

Tvåvingar har lockat betydligt färre 
intresserade entomologer än skalbaggar. 
Dessutom har de tvåvingeintresserade mest 
använt håv för att fånga in djur. Då fångar 
man enbart de vuxna djuren som flyger 
omkring och missar var larverna har sitt 
liv. Man har därmed inte så bra koll på 
vilka små habitat tvåvingearterna förökar 
sig i. Skalbaggssamlarna har å andra sidan 
ofta använt kniv och yxa och undersökt 
veden i detalj, och på så sätt fått en djupare 
ekologisk kunskap om sina fynd. Det har 
lett till att man vet betydligt mer exakt 
vilken typ av vedpinnar olika skalbaggsar
ter väljer för sin larvutveckling än när det 
kommer till tvåvingar. Vi vet till exempel 
att  vissa arter vill ha färska björkstockar, 
andra kräver starkt solljus och ytterligare 
andra vill ha håligheter eller svampar av 
en speciell typ, och så vidare. Sådan kän
nedom om insekternas biologi och ekologi 
används till de råd som ges till skogsbruket. 

Bland tvåvingar (Diptera) finns ett stort antal vedlevande arter. Den finska 
insektsforskaren Juha Siitonen har uppskattat att det finns runt 1 500 vedlevande 
tvåvingearter i Norden, vilket är fler än de vedlevande skalbaggarna. Men hur går 
det för denna mångfald? Vi vet väldigt lite om det eftersom de flesta arter inte alls 

är speciellt väl kända. Det finns till och med ganska vanliga arter som ännu inte fått 
vetenskapliga namn – de är ännu oupptäckta. 

Insekternas vedval
Efter att ha tittat i den magra litteratur 
som fanns om hur tvåvingar väljer vedsub
strat förväntade vi oss att de skulle vara 
mindre nogräknade än skalbaggarna. Mer 
generalister alltså. Tvåvingarna förvänta
des också vara mer knutna till fuktig ved 
än skalbaggar. Denna förväntan baserades 
främst på studier av svampmyggor (Myce
tophilidae), som bara utgör en liten del av 
alla tvåvingar. Båda dessa saker visade sig 
dock vara fel när vi analyserade de flugor 

som kläckts fram i våra undersökningar. 
För att verkligen få reda på vilken typ 

av ved insekterna utvecklas i valde vi att 
samla in vedprover som vi sen kläckte fram 
insekterna ur. Vi arbetade med olika typer 
av bioenergived, d v s ris och stubbar som 
lämnas på hyggen. Vi valde ved av olika 
ålder (1 eller 4 år efter avverkning), dia
metrar, trädslag och fuktighet. För kläck
ningen använde vi lådor med ett instucket 
provrör som nykläckta insekter attraheras 
till eftersom det släpper in ljus. Initialt 

I jämförelsen mellan flugor och skalbaggars förekomst i ved undersöktes vanlig 
”bioenergived” (=grenar toppar och stubbar) på hyggen. Den vanligaste flugarten 

som fanns i 60 % av björkstubbarna var ännu oupptäckt. Foto: Mats Jonsell

TExT: Mats Jonsell, Lina Widenfalk  
&  Sven Hellqvist
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handlade projektet bara om skalbaggar. 
Men några år senare fick vi möjligheten att 
även titta på tvåvingar, och Sven Hellqvist 
identifierade det framkläckta materialet av 
harkrankar (Tipulidae) och flugor (utom 
puckelflugor (Phoridae) och högre flugor 
(”Calyptrata’’) med viss hjälp av Marc 
Pollet (släktet Medetera) och Iain Mac
Gowan (släktet Lonchaea).

Tvåvingarna gillar torr ved
Den första jämförelsen handlade om blött 
och torrt stående gran och björkstubbar 
på hyggen. Där visade det sig att en art, 
sprickflugan (Milichiidae) Neophyllomyza 
acyglossa var vanligare i torra granstub
bar än i blöta. Totala antalet individer 
var också högre i de torra granstubbarna 
än i de blöta. Inte i något fall hittade vi 
något som visade att blöta skulle vara 
bättre än torra stubbar, och då testade 
vi totalt artantal, antal individer totalt 
och av enskilda arter. Mönstret var det
samma som för skalbaggar i samma typ 
av stubbar, d v s om man går från torra 
lägen på hyggen mot blöta lägen förlorar 
man bara arter, och inga nya tillkommer. 
Det är ganska ovanligt att ha en sådan 
ensidig förlust av arter längs en gradient. 
I de flesta fall brukar man tappa en del 
arter, men man vinner några andra istället.

Avsaknaden av arter som gillar fuktigt 
belägen ved kan bero på att studien gjor
des på hyggen. Det är en ganska extrem 
miljö med stor variation i blöthet mellan 
torra tidsperioder och blöta. Det är fullt 
möjligt att mönstret blir annat om man 

befinner sig i sluten skog, där fuktigheten 
är jämnare över tiden.

Märkligt nog var den vanligaste arten 
i studien obeskriven då studien gjordes. 
Just innan studien publicerades fick den 
ett namn: Drapetis abrollensis (Michel
sen & Grootaert, 2019). Det är en liten 
puckeldansfluga (Hybotidae), som var lite 
svårupptäckt eftersom den förutom att 
vara liten även har flera närstående och 
liknande arter i samma släkte. Vi hittade 
totalt 352 individer och den fanns i 60 % av 
de provtagna björkstubbarna (dock bara 
i 4 % av granstubbarna). Fyndet är ett 
tydligt bevis på att det finns mycket kvar 

i vår natur att upptäcka, bara man tittar 
tillräckligt noga.

I en andra studie jämförde vi hur stor 
nischbredd olika arter har i valet av vedtyp, 
d v s hur många olika typer av ved en art 
använder. Vi samlade in ved av olika 
trädslag, olika successionsstadium (grad 
av nedbruten ved) och diameter. Vedpro
verna bestod av kvarlämnade grenar och 
toppar (avverkningsavfall) på hyggen. 
Medelvärdet i nischbredd skiljde sig inte 
mellan skalbaggar och tvåvingar. Däremot 
visade sig tvåvingarna ha en högre andel 
specialister, vilket är tvärt emot vad vi 
förväntade oss. Tvåvingarna hade också en 
något högre andel arter som föredrog grov 
ved än skalbaggarna (i detta fall 8–15 cm 
jämfört med 1–4 cm). Tvåvingarna tende
rade att vara mer associerade med asp än 
skalbaggarna, som istället tenderade att 
ha fler arter i ek och gran. 

En något förvånande slutsats
Studien lär oss att tvåvingarna är minst 
lika, men troligen mer, specifika i sitt val 
av vedtyper som skalbaggar. Vi kan också 
konstatera att det finns många tvåvingarter 
som lever i solexponerad ved ute på hyggen. 
Deras val av trädslag understryker också 
aspens värde för biologisk mångfald. Och 
det finns alldeles säkert mer att upptäcka av 
nya arter bland dem, även i väldigt triviala 
miljöer. Naturvårds rekommendationerna 
som formulerats för skogsbruket ser, så 
långt denna studie visat, ut att kunna 
fungera för tvåvingar också. 

Sprickflugan Neophyllomyza acyglossa var vanligare i torra granstubbar än i blöta. 
Flera skalbaggsarter fanns också i fler individer i de torra stubbarna, medan 

ingen art var vanligare i de blöta. Foto: Dmitry Gavryushin/CC-BY-NC.

Den lilla puckeldansflugan som fick namnet Drapetis abrollensis var den vanligaste arten 
i studien trots att den dessförinnan var obeskriven. Foto: Sven Hellqvist.
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Höfjärilsmysteriet

Den rara höfjärilen Colias pon-
teni har eftersökts, och varit 
ett mysterium sedan den först 
hittades 1852. Även den faktiska 
fyndplatsen har ifrågasatts. Har 

den rara höfjärilen funnits på fler platser 
och är den verkligen utrotad?

När Göran Sjöberg såg den mystiska 
Colias ponteni på Naturhistoriska riksmu
seet i Stockholm 1972 väckte den hans 
intresse och han skulle komma att åter
vända till detta mysterium många gånger 
under årens lopp. Eller som Göran Sjöberg 
själv uttrycker det i sin nyligen utkomna 

100sidiga (!) artikel i Insectifera (2019, Vol. 
11): ”47 år av efterforskning, tankar och 
spekulationer om en fjäril”. 

Fjärilen hittades under den första 
vetenskapliga svenska världsomsegling
en, arrangerad och utrustad av Svenska 
Vetenskapsakademin, som leddes av den 
dåvarande kungen Oskar I. Göran Sjö
berg menar att expeditionen säkerligen 
var inspirerad av världsomseglingen 1831–
1836 med skeppet Beagle, ledd av kapten 
FitzRoy och med Charles Darwin ombord. 

I september 1851 seglade fregatten 
Eugenie av mot Sydamerika. Med på den 
svenska expeditionen var den 38årige 
filosofie doktorn Samuel Pontén. Samuel 
var med som skeppspräst och alltså inte 

ansvarig för några zoologiska insamlingar. 
Men i sitt eget intresse, och till brodern 
Jonas Otto Ponténs stora nöje, samlade 
han in både växter och fjärilar under expe
ditionen. Brodern var lärare på gymnasiet 
i Strängnäs och en hängiven samlare av 
naturalier.

Efter att svenskarna hade passerat 
Magellans sund, besökte de Galapagos
öarna i maj 1852. Resan gick sedan vidare 
till Hawaii. Vid två tillfällen besökte de ön 
Oahu under sommaren 1852 och i närheten 
av Honolulu samlade Pontén, tillsammans 
med expeditionens vetenskaplige ledare 
Johan Kinberg, in den fjäril som skulle 
orsaka vetenskapen så mycket huvudbry. 
Efter det har arten, som beskrevs som 

Det här är en berättelse om en fjäril som fascinerat många under 
nästan två århundraden. Och detta trots att ingen idag sett den 

levande. Det handlar om en höfjäril som samlades in under den första 
svenska vetenskapliga världsomseglingen 1851–1853, och som senare 

beskrevs under namnet Colias ponteni. 

Colias ponteni har förbryllat fjärilsforskare i århundranden. Foton: Evolutionsmuseet i Uppsala/CC-BY-NC-SA.

TExT: Pål Axel Olsson
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År 1992 fick några biologer på länsstyrelsen i Halland med 
Örjan Fritz i spetsen vetskap om en faunistisk guldgruva, 
nämligen prosten, Vetenskapsakademins ledamot och 
Linnés ”lärjunge” Pehr Osbecks handskrift Beskrifningen 
öfwer Laholms Contract dess Naturalhistoria DjurRiket, som 

beskriver faunan i södra Halland under senare delen av 1700talet. 
Ett intensivt arbete genomfördes för att få detta intressanta material 
bearbetat och slutligen ges ut i bokform. Biologkollegorna Krister 
Larsson, som tog hand om beskrivningen av Osbecks dåvarande 
landskap innan den agrara revolutionen och förändringar över tid 
fram till våra dagar och undertecknad som med stöd av flera experter 
skrev om fjärilarna, engagerades utöver Örjan som tog hand om övriga 
djurgrupper. Hur förändringar i landskapet har skett belyses på ett 
intressant sätt av Krister som i boken visar markanvändningen inom 
Dömestorps säteri, som låg granne med Osbecks prästgård i Hasslöv. 

1774 utgjorde ängar och naturbetesmarker och delar av Hal
landsåsens då relativt öppna sluttning av betade ek och bokhagar 
mer än 90 % av marken och åkern utgjorde knappt 10 %. Föränd
ringarna under 1800talet var dramatiska och kartan från 1920 
visar att åker då upptog 80 %, medan ängarna (slåttermarkerna) 
upptog blygsamma 5 %. Skogen i åsens sluttning hade tätnat. 
Det är intressant att ha detta perspektiv när vi idag bara ser 
små fragment av ängsmarker och naturbetesmarker, ofta i våra 
naturskyddade områden, och som ängs och hagmarker med för
stärkt ersättning (borde vara ännu högre som i flera EUländer!) 
för lantbrukare inom Jordbruksverkets miljöstöd.

Insektsfaunan, särskilt dagfjärilarna har blivit särskilt utsatta. 
Utdöendeskulden är enorm. Små förändringar med torra/kalla/våta 
somrar liksom fortgående habitatförändringar kan vara förödande 
för många arter med specifika krav och larvernas värdväxter: 
Detta har vi sorgligt nog fått erfara under senare decennier med 
flera känsliga dagfjärilars kraftiga minskning och några som redan 
försvunnit eller med stor risk är på väg att försvinna från vårt 
land. Och det kostar att rädda arter med konstgjorda uppfödningar, 
men glädjande att Nordens Ark tar sej an sådana insatser. 

Av Osbecks noterade dagfjärilsarter finns idag inte längre 
några populationer i södra Halland av följande arter: apollofjäril, 
asknätfjäril, pärlgräsfjäril, brun gräsfjäril, gullvivefjäril, svart
fläckig blåvinge och busksnabbvinge. Det finns starka skäl till att 
vi alla entomologer undviker insamling av våra lättidentifierade 
dagfjärilar. Och jo, det blev en bok med ett värdefullt förord av 
Gunnar Brusewitz, som gav en intressant levnadsbeskrivning 
av Osbeck. Djur och Natur i Södra Halland under 1700talet – efter ett 
manuskript av Pehr Osbeck publicerades 1996. Där finns också Lunda
studenten Magnus Lindgrens utsökta fjärilsmålningar i färg med 
100 planscher omfattande 107 arter inklusive deras larver.

Per-Magnus Åhrén
biolog och tidigare naturvårdschef på Länsstyrelserna i Skåne och Halland

och enhetschef på Naturvårdsverket.

Om drastiska 
landskapsförändringar

C. ponteni 1860, antagligen inte setts levande. 
Bilderna från samlingarna på riksmuseet visar 
en fjäril med glänsande rödgul ovansida, med ett 
brett mörkt kantband, och med ovanligt stora 
antennklubbor. Fjärilens genitalier beskrivs som 
primitiva eller okomplicerade, vilket antyder 
att det är en relativt tidig art i utvecklingen 
av släktet. 

Vid tiden för fyndet förekom betydande 
exploatering på Hawaii, och på Oahu i områ
det kring Honolulu skövlades den ursprungliga 
naturen och ersattes med odlingar av sockerrör 
och andra grödor. Kanske är det orsaken till att 
fjärilen aldrig återfunnits. 

Mysteriet fortfarande olöst
Men historien om Colias ponteni skulle komma 
att bli mer komplicerad. 1871 hittades ytterli
gare tre fjärilar på British Museum of Natural 
History. Dessa fanns bland botaniskt material 
insamlat under en brittisk expedition till Syd
amerika 1826–1827. Denna expedition var inrik
tad på Magellans sund och Eldslandet, 1 200 mil 
söder om Oahu. De tre fjärilarna antogs tillhöra 
en ny art och beskrevs som Colias imperialis, 
men skulle senare visa sig vara identiska med 
C. ponteni. Vidare hittade Göran Sjöberg själv 
ytterligare exemplar, denna gång två fjärilar och 
en puppa i Jonas Otto Ponténs (alltså Samuel 
Ponténs bror) samlingar i Uppsala.

Kunde det vara så att det funnits C. ponteni 
på två så skilda platser som Magellans sund och 
Oahu, med 1 200 mils avstånd, eller var någon av 
samlingarna felmärkta? En DNAanalys skulle 
kunna ge svar, men hittills har inga DNAextrak
tioner från materialet lyckats. Kanske går det i 
framtiden när metoderna förfinats ytterligare för 
spårning av historiskt DNA. Det gjordes även ett 
misslyckat försök att extrahera DNA från den 
växtstjälk som puppan satt på, för att genom 
växtens arttillhörighet kunna spåra ursprunget. 

Däremot lyckades en isotopanalys från ett 
prov som togs av Göran Sjöberg från en av 
fjärilarna i Uppsala. Isotopanalys kan användas 
för att spåra ursprunget av organismer och varor 
runt klotet. Klimatologiska och hydrologiska 
skillnader skapar skillnader i isotopsamman
sättningen av vissa grundämnen. En jämförelse 
med referensmaterial från både Magellans sund 
och Oahu visade tydligt störst likhet med just 
Oahu. Alltså är det troligt att Ponténs fjärilar 
verkligen kom från Hawaii.

Fortfarande framstår Oahu som det troligaste 
alternativet, men så länge det finns trådar att 
nysta i kommer nog detta fall att fortsätta intres
sera forskare även i framtiden. Och kanske finns 
C. ponteni fortfarande kvar där ute någonstans 
på någon avlägsen ö i Stilla Havet? 

Krönikan
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Långhorningsresor 
sommaren 2020

Sommaren 2020 var ett enastående år för långhorningsskådning. Med 
utgångspunkt från Uppsala gjorde Thomas Persson Vinnersten, Anders Lindström 
och Rasmus Elleby flera lyckade resor för att leta sällsynta bockar. Här berättar de 

lite om de arter som de sökte efter och vad de fann.

Resereportaget

En udda färgteckning av aspsplintbock Leiopus punctulatus, en art som endast finns i östra Uppland och sydöstra 
Gästrikland. Under 2020 verkar arten ha haft ett väldigt bra år. Foto: Rasmus Elleby.
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I det allra första numret av Yrfän 
(1/2015) slogs ett slag för de spek
takulära långhorningarna, ibland 
kallade bockar, och Tomas Kjels
son figurerade som en av de första 

”långhorningsskådarna”. Nu drygt fem år 
senare verkar han fått en hel del efterföl
jare. Kanske har 2020 erbjudit ett särdeles 

bra år för att hitta långhorningar? Här 
presenterar vi en samling av årets roliga, 
spännande och intressanta bockfynd som 
vi gjort under året.

Mindre frågeteckenbock
Den vackra långhorningen mindre fråge
teckenbock Evodinus borealis (NT) är ca 
10 mm lång, svart med snirkliga gula mar
keringar på täckvingarna. Med god fantasi 
kan man möjligen urskilja ett frågetecken, 
därav namnet. Utbredningen är fläckvis 
och lokal och arten saknas i de södra 
delarna av landet. De fynd som gjorts 
närmast Uppsala där vi bor, är från södra 
Dalarna. Därför planerade vi tillsammans 
med Jon Jörpeland en liten expedition till 
skogarna väster om Sunnansjö i mitten 
av juni. Enligt litteraturen är det bästa 
sättet för att hitta mindre frågeteckenbock 
att locka dem med rönnblommor, som de 
inte kan motstå, som placeras ut i skogen. 
Problemet var bara att i Uppsala hade 

rönnen så gott som blommat över men 
efter kontakt med Henrik Larsson, som bor 
i Dalarna fick vi stor hjälp. Han till och 
med rekognoscerade lokalen och gav oss 
tips om en plats längs vägen där det fanns 
blommande rönn. Efter tidig avresa från 
Uppsala var vi tre timmar senare i Sun
nansjö. På vägen hade vi hunnit med ett 
par lyckade stopp där bland annat större 
frågeteckenbock Brachyta interrogationis 
hittades i mängd i midsommarblomster. 

Med en bukett nyplockade rönnblom
mor stegade vi ut i skogen. Det var en 
fantastisk fuktig äldre granskog och vi gick 
några hundra meter in längs en liten bäck. 

I en glänta placerade vi ut rönnblommorna 
i en ring och satte oss att fika. Det tog 
inte lång stund innan de första insekterna 
lockades till blommorna. Blomflugor (Syrp
hidae) och kortvingad granbock Molorchus 
minor kom genast. Totalt var det säkert 
40–50 stycken kortvingade granbockar. En 
dolkstekelglasvinge Synanthedon scoliaefor-
mis lockades till de olvonblommor vi hade 
tagit med oss för att utöka blombuffén. 
Efter en stunds väntan kom sedan inte 
mindre än tre mindre frågeteckenbockar 
– vilken lycka! En fantastisk dag som inte 
blev sämre av att vi på vägen ut från 
skogen hittade en trebandad blombock 
Judolia sexmaculata samt på vägen hem 
flera gula kulhalsbockar Gnathacmaeops 
pratensis – två arter som inte är särskilt 
lätta att finna i Uppsalatrakten.

Sälggetingbock
Sälggetingbock Rusticoclytus pantherinus 
(NT) är en medelstor, upp till 20 mm lång 
långhorning. Den är svart i grunden men 
har gulaktig behåring som bildar fläckar 
och band på täckvingarna. För att leva i 
väldigt trivial ved, döende vedpartier på 
starkt solexponerade levande sälgar, är 
skalbaggen väldigt sällan sedd. Endast 
10 fynd av adulta baggar är noterade i 
Artportalen. Sagt och gjort, vi bestämde 
oss för att ändra på det. 

Den 16 juli satte vi oss i bilen för 
en  timmes resa söderut från Uppsala, 
målet var Ekerö i Mälaren. Platsen är en 
mycket oansenlig parkeringsficka längs 
landsvägen. Där hade tidigare fynd av 
arten gjorts, senast 2014 då Thomas hade 

TExT: Thomas Persson Vinnersten, 
Anders Lindström &  Rasmus Elleby

Tänk att rönnblommor, som luktar rätt illa, kan ha en sådan attraktionskraft på skalbaggar. Här 
har en mindre frågeteckenbock Evodinus borealis, som var målarten med exkursionen, och två 

kortvingade granbockar Molorchus minor lockats till blommorna. Foto: Rasmus Elleby.

Det är en sak att hitta de skalbaggar man letar efter. Att få dem på bild är en annan 
utmaning ... Här har mindre frågeteckenbock Evodinus borealis precis lockats till 

rönnblommor för en fotosession i dalaskogen. Foto: Thomas Persson Vinnersten.

Resereportaget
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kläckt ett ex från en sälggren, så platsen 
var vald med omsorg. Men sex år är en 
lång tid och vem vet om bocken fanns 
kvar … I gassande solsken spanade vi av 
sälgarna som omger parkeringsfickan. 
Flera myskbockar Aromia moschata sprang 
upp och ned längs stammar och grenar. 
Myskbocken är en art som trivs i samma 
träd som sälgvedbocken. 

Rasmus ropade till – han hade sett 
en getingbock landa i ett rosenbuskage 
framför en stor sälg. Men dessvärre gick 
bocken inte att återfinna. Vi hade nästan 
gett upp då det hördes ett högt rop från 
bortre änden av parkeringen. ”Jag har en!” 
Anders hade ”stirrat fram” en sälggeting
bock som satt i en sårskada på en tunn 
sälgstam. Fantastiskt, att även denna resa 
gav utdelning. 

Ett mer oväntat fynd gjordes på hem
vägen när vi stannade vid ett litet tim
merupplag med ek och al, intill en hårt 
trafikerad rondell på Lovön. Där hittade 
vi flera bredbandade ekbarkbockar Plagio-
notus detritus som ivrigt sprang omkring 
på de nyavverkade stockarna. Trist nog 
kommer säkert stockarna att flyttas, och 
därmed bockarnas reproduktion gå om 
intet. Men roligt ändå att arten finns på 
Lovön – en ny lokal för arten!

Mindre timmerman 
Mindre timmerman Acanthocinus gri-
seus (NT) är ca 12–14 mm lång, har en 
mörk grundfärg med snygga gråa band 
över täckvingarna. Antennerna, särskilt 
hanens, är mycket långa och når långt 
bakom kroppen. Denna art utgör kanske 
inte en jätteutmaning att hitta i Uppland 

längre, ett av artens kärnområden. När 
den på dagen sitter stilla i barkspringor 
kan den dock vara svår att upptäcka och 
det är alltid roligt att stöta på den. 

Thomas hade tidigare på våren sett att 
det låg mycket timmer längs en väg norr om 
Uppsala och när han återvände dit i juni 
hittade han inte mindre än sex exemplar av 
mindre timmerman, sittande undertill på 
grantimmer. Anders hittade arten i slutet 
av juni vid ett bland timmerupplag i Alm
unge öster om Uppsala. En timmerhög som 
i början av juli drog nästan lika många 
långhorningsskådare som långhorningar! 

Trenden för mindre timmerman är 
tydlig, det görs betydligt fler fynd av arten 

nu (2019 och 2020) än tidigare. Möjligen 
har arten gynnats av de senaste årens 
torrsomrar och stormen Alfrida i januari 
2019 som bägge bidragit till att skapa död 
ved. Mindre timmerman verkar också leva 
i gran och tall i hygges kanter så det är inte 
omöjligt att arten kan gynnas av skogs
bruket, åtminstone på kort sikt. Det kan 
också helt enkelt vara så att många fler 
är ute och letar efter den nu än tidigare. 
Två exempel på att fyndbilden för mindre 
timmerman förändrats på senaste tiden 
är ett fynd från 21 juni från Stora Ams
berg i Dalarna, ett landskap där arten 
inte tidigare varit noterad, samt ett från 
Gladhammar, Västervik, i Småland. Det 

Nyavverkad ek är oemotståndligt för en hel del insekter. Dessvärre 
transporteras säkert ektimret iväg istället för att få ligga kvar och fungera 
som en barnkammare för nästa generation insekter. Foto: Rasmus Elleby.

En svårfunnen och skygg art är sälggetingbocke Rusticoclytus panthernius. Med en god portion tur och 
skicklighet lyckades ett exemplar hittas på Ekerö utanför Stockholm i juli. Foto: Anders Lindström.

Trots att ektimret låg vid en starkt trafikerad väg så sprang det omkring 
bredbandad ekbarkbock Plagionotus detritus på stammarna. Lovön, 

där högen låg, var en ny lokal för arten. Foto: Anders Lindström.
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Krönikan
sistnämnda är förvisso inte ett landskaps
fynd men arten hade inte setts i Småland 
på över 140 år. Senare gjordes ett par fynd 
till i Västerviks kommun vilket borde tyda 
på att arten även där är hyfsat spridd. 
Även Länsstyrelsen i Kalmar län reagerade 
på detta spännande fynd och köpte in hela 
timmertraven från Gladhammar. Andra 
fynd som gjordes i samma hög var grön 
aspvedbock Saperda perforata (NT) och 
bandad skulderbock Pachyta lamed (NT),  
vilket tyder på den höga attraktionskraft 
som död ved har i landskapet.

Aspsplintbock
Den relativt lilla långhorningen aspsplint
bock Leiopus punctulatus, ca 8 mm, är 
kolsvart men med skarpt avgränsande 
silvergrå tvärband på täckvingarna. 
Insprängt i dessa tvärband finns oftast, 
men inte alltid, ett prickigt mönster som 
tydligt skiljer sig åt individer emellan. 
Aspsplintbocken är exklusiv för nordöstra 
Uppland och med några få fynd längs 
nedre Dalälven i Gästrikland. Totalt är 
endast 29 fynd av fullvuxna aspsplint
bockar inlagda i Artportalen mellan 2000 
och 2020. 

För att få ett snyggt årskryss av arten 
åkte Thomas och Rasmus den 7 juli ut 
mot Knutby för att leta fallna aspar. Längs 
en krokig grusväg vid Bännebol låg en 
asp som fallit i vinterstormen Alfrida. 
Redan vid första försöket hamnade en 
aspsplintbock i slagskärmen och uppdraget 
för dagen var slutfört! Några dagar senare 

hade Anders flera exemplar av bocken vid 
en annan död asp norr om Knutby. 

Aspsplintbock följer ungefär samma 
mönster som mindre timmerman. De 
senaste två åren har arten hittats på flera 
nya platser. Huruvida arten har blivit van
ligare går nog inte att säga, men kunskap 
om hur och när den hittas har förmodligen 
bidragit till den ökande mängden fynd. 
Aspsplintbock lever i döda grenar och 
tunna stamdelar av asp. Sannolikt lever 
arten i död ved som fortfarande finns kvar 
på det stående trädet, vilket medför att 
det kan vara svårt att hitta bocken. Men 
det går att stirra eller banka fram den på 
vindfällda aspar, lämpligtvis med ett para

ply eller slagskärm och en kraftig pinne. 
Asp finns det gott om i östra Uppland, 
från mitten av juni och en dryg månad 
framåt finns därför goda chanser att få 
se denna oerhört stilfulla långhorning om 
man spanar efter aspgrenar längs vägarna 
öster om Uppsala.

På det stora hela så var det en fan
tastisk bocksäsong 2020. Thomas hittade 
4 arter som han inte sett tidigare, Rasmus 
11 och Anders hela 14 nya arter. Det stora 
”problemet” är att desto fler nya arter 
man hittar, desto svårare blir det att hitta 
nya nästkommande år … Men det är ju 
det som är charmen och tjusningen med 
långhorningsskådandet! 

Vindfällda aspar utanför Uppsala är en guldgruva. På bilden 
undersöker Thomas en asptopp som låg norr om Knutby. Resultatet 

blev en aspsplintbock Leiopus punctualtus. Foto: Rasmus Elleby.

Mindre timmerman Acanthocinus griseus har en stark population i Uppland. Men i år har även 
spännande fynd av arten gjorts i Småland, det första på 140 år. Foto: Anders Lindström.

Aspsplintbocken Leiopus punctulatus har hittats på flera nya 
platser runt Uppsala under 2020. Kanske beror det helt enkelt 

på att fler är ute och letar? Foto: Anders Lindström.
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Fotoförteckning
1. Röd skogsmyra Formica rufa drar en skogstordyvel 

Geotrupes stercorosus till stacken.  
Canon EF100 mm Macro, 1/200 s, f16, ISO100.

2. Hane av flyttblomfluga Episyrphus balteatus på 
fyrkantig johannesört.  

Canon MP-E65 mm, 1/90 s, f/9.5, ISO200,  
fokusstack – 3 exponeringar.

3. Storullbi Anthidium manicatum på taklök.  
Canon EF100 mm Macro, 1/200 s, f27, ISO100.

4. En sliten rödmurarbihona Osmia bicornis gör färdigt 
ytterdörren till larvboet i ett nyckelhål.  

Canon EF100 mm Macro, 1/200 s, f22, ISO100.

5. Grön sandjägare Cicindela campestris i Tyresta 
nationalpark.  

Canon EF100 mm Macro, 1/200 s, f22, ISO100.

6. Hane av flicksländan Ischnura senegalensis som fångat 
en strit (Nisia sp.) i Phu Quoc, Vietnam.  

Canon EF100 mm Macro, 1/200 s, f22, ISO100.

Fotografen

Calle Söderberg

”Makrofoto är fantastiskt för att det är nära. 
Och då inte bara det att komma nära motivet 
utan också att det finns fantastiska saker att 
se alldeles nära runt omkring oss. Vilken dikes
ren eller skogsdunge som helst kan innehålla 
alldeles fantastiska motiv. 

Min resa i makrofotografering började 
2004 och bara fortsätter. Ett stort kliv kom 
till säsongen 2015 med en Raynox DCR250 
och blixt vilket gjorde att jag plötsligt kom 
betydligt närmare än 1:1 förstoring. Ungefär 
samtidigt insåg jag tjusningen med att på rik
tigt identifiera vad jag hittat.

För mig är en stor del av tjusningen själva 
jakten – att fånga ett vilt djur på bild. Stu
diofotografering av kryp på nålar är inte alls 
min grej. Jag bor inte långt ifrån Tyresta 
Nationalpark så det har blivit mitt förstaval i 
jakten på spännande motiv.”

Namn: Calle Söderberg
Bor: Västerhaninge, Stockholm

Fotograferat sedan: 2004
Favoritlokal: Markerna kring Stensjön och 

Stensjödal i Tyresta Nationalpark
Favoritkryp: Storullbi Anthidium manicatum
Utrustning: Canon 5D Mk III, Canon 100 mm 

f/2.8L IS, Raynox DCR-250, Canon MP-E65 mm, 
Godox TT685C med egenbyggd diffusor.
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Recensionen

Vacker bok om fjärilslarver 

En intressant och utmanande 
hobby är att leta efter fjärils
larver och kanske föda upp dom 
hemma på kammaren. Dessvärre 
har det inte funnits så mycket bra 

bestämningslitteratur i Sverige och övriga 
Norden. De bilder på larver 
som ändå har förekommit i 
litteraturen har ofta visat ett 
litet urval. Ett land som legat i framkant 
på detta område är Storbritannien. 

 Den nya boken Field Guide to the Cater
pillars och Great Britain and Ireland (Hen
wood, Sterling 2020) är ett exempel på 
detta.

Den har ett något mindre format än sin 
föregångare, The Colour Identification Guide 
to Caterpillars of the British Isles (Porter, 
1997), och ett mer typiskt fältsnitt. Dess
utom går den att få med både mjuka och 
hårda pärmar. Mjuka pärmar är att före
dra för fältbruk och prisskillnaden är rätt 
påtaglig. 

Boken täcker områdets samtliga 832 
arter, inklusive ett antal migranter. Inled
ningen är utförligt genomarbetad och 
behandlar bl a olika metoder för insamling 
och uppfödning. 

Artpresentationen är uppdelad i en text
del och en centrerad planschdel. Texten 
till varje art beskriver kortfattat fältkän
netecken, snarlika arter, beteenden, värd
växter samt när och hur man kan hitta 
larven. Värdväxterna nämns här enbart 

med sina engelska namn, 
vilket kan upplevas knöligt. 
Men på plussidan i det hän

seendet är att man i slutet av boken hittar 
ett helt kapitel med tabeller på värdväxter 
och vilka arter som använder dom. Här 
får man också det vetenskapliga namnet 
på växten, men dessvärre är de sorterade 
i bokstavsordning utifrån de engelska. 
Varje fjärilsart har en utbredningskarta 
över Storbritannien och Irland. Utbred
ningen visas enkelt med en färg och skiljer 
alltså inte på om arten är fast eller tillfäl
lig, vanlig eller sällsynt. Detta förtydligas 
dock i arttextens inledning.  

Den stora njutningen med boken är 
trots allt planscherna. Dessa är mästerligt 
utförda av Richard Lewington, som även 
illustrerat klassikern Collins Field Guide, 
Butterflies of Britain and Europe (Tolman). 

När det kommer till bestämningslittera
tur brukar jag personligen föredra målade 
illustrationer framför fotografier. Men dom 
måste vara välgjorda. När färger och nyan
ser kan vara avgörande finns så många 
faktorer som kan påverka vid fotografering. 
Ljus, skugga, sol, eljus, blixt, exponering m 
m. Med målade illustrationer får man en 
kontinuerlig standard genom hela boken. 
Detta blir tydligt med exempel från många 
moderna fågelböcker där arterna är pryd
ligt uppvisade bredvid varandra i samma 
ställning. Det blir helt enkelt lättare att 
jämföra skillnader mellan olika arter med 
illustrationer. Lewington levererar på en 
förväntad nivå med ett snyggt pedagogiskt 
upplägg. I vissa fall är larverna extra tyd
ligt presenterade. Exempelvis dom knepiga 
malmätarna där larverna visas sida vid 
sida i linjär position för att tydliggöra de 
små artskillnaderna så bra som möjligt. 

Boken innehåller emellertid ett större 
antal fina fotografier på larver, bland annat 

som belysande exempel inför varje ny familj 
i textdelen. 

Vad ska man då säga om den här 
boken? Hur mycket nytta har man av den 
i Sverige? Även om boken enbart täcker 
brittiska öarna så tycker jag nog att den 
räcker långt även här. Självklart saknas 
ett antal nordliga och östliga arter som 
inte förekommer på öarna. Men i många 
av de fallen kan man förhoppningsvis ändå 
hitta till rätt familj, och därifrån jobba sig 
vidare på nätet mot rätt art. Min uppfatt
ning är att boken borde fungera hyfsat 
bra åtminstone i södra delarna av landet. 

Oavsett vissa tillkortakommanden är 
detta en riktigt trevlig bok som platsar i 
bokhyllan hos alla med intresse för fjä
rilar, och fjärilsuppfödning. Och för den 
som ännu inte ramlat dit på larver torde 
den vara en utmärkt inspirationskälla och 
inkörsport.  

TExT: Ola Malm

Field Guide to the Caterpillars och Great 
Britain and Ireland

Barry Henwood & Phil Sterling. 2020.
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SKåne

Bokskogslöpare
Carabus intricatus

M in farmor och farfar hade en ask med glaslock, 
i vilken det satt en stor, aningen ljusblekt skal
bagge. Det var en bokskogslöpare och den var 
omgiven av en särskild nimbus. Dåvarande assi
stent, senare professor i zoologi, Per Brinck hade 

donerat den, dels som ett tack för att han fått 
bo hos dem under besök i Forsakarsravinen dels 
för att förevisa turister som kom till platsen. 

Det var närmast sensation när Brinck hittade bok
skogslöparen i Forsakar våren 1942. Inte nog med att 
det var en stor vackert blåglänsande Carabus utan det 
var en art som Linné beskrivit med Sverige som hemvist. 
Flera hade antagit att Linné hade blandat ihop korten 
och att han snarast fått en bagge från t ex Tyskland, för 
trots ett flertal flitiga entomologer verksamma i landet 
sedan Linnés tid hade ingen sett arten. Den fridlystes 
på hösten samma år.

Bokskogslöparen är i Sverige fortfarande bara känd 
från Skåne och här från enbart två områden – Forsakar 
och Stenshuvud.

Själv växte jag upp i ett hus i Forsakarsravinens myn
ning. Bokskogslöparen fanns närvarande inte bara i form 
av exemplaret i lådan utan det hände att vi hittade den i 
vedboden eller springande på källargolvet i villan. 

Trots att jag sedan dess tillbringat många nattliga 

timmar med pannlampa i Forsakar och bokfört bortåt 400 
möten med bokskogslöpare återstår många funderingar 
kring dess liv och leverne. Men lite kan ändå sägas. Den 
gillar lövskog och klättrar gärna högt upp i träd i sin 
jakt på föda. Den är rätt kinkig med maten och föredrar 

sniglar medan kusinerna parklöpare mest äter 
daggmask och trädgårdslöpare gärna tar för 
sig av nydöda insekter och diverse gojs. Det 

gäller att bokskogslöparen väljer rätt storlek på bytet – 
är snigeln för stor kan den avsöndra så mycket slem att 
baggen kletar in sig och fastnar med käkar, antenner och 
ben och går en svältdöd till mötes.

Bokskogslöparen är nattaktiv utom i maj och juni 
då den även nyttjar dagen för att få ett kärleksmöte. 
Den vackert blå färgen återspeglar denna dagaktivitet. 
Larverna kläcks under sommaren och i juli–augusti är de 
över 30 mm långa och springer på jakt. De fullbildade är 
aktiva nästan året runt så länge temperaturen överstiger 
ett fåtal grader. De går dock i sommardvala från slutet 
av juli och under augusti, givet att de hunnit lagra på 
sig tillräckligt med hull. Det är antagligen för torrt för 
att hitta tillräckligt med sniglar då. Eller så flyr de 
från parasit flugor och predatorer för att öka chansen att 
överleva till nästa parningssäsong. Enligt litteraturen blir 
de flera år gamla. 

Landskapsinsekten

TExT : Ulf Gärdenfors

Bokskogslöparen Carabus intricatus är fridlyst i Sverige alltsedan 
den påträffades 1942. Foto: Otto Bylén Claesson.

Favoritfödan är sniglar. Det gäller dock att den väljer lagom storlek 
på bytet – en stor snigel avsöndrar så mycket segt slem att baggen 

kan bli helt inkletad och fastna för gott. Foto: Ulf Gärdenfors.
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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

Sveriges 15 entomologiska föreningar
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nummer:

Amason-
myran

Utkommer 
12 november

Fyra nummer av Yrfän kostar 200 kronor. 
Prenumeranter utanför Sverige betalar 250 kronor. 

NYTT! Prenumeration sker från och med 2020 
löpande, d v s som prenumerant får du kommande fyra 
nummer. Du får ett meddelande när det är dags att 
förnya din prenumeration.

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

Prenumerera 
på Yrfän!
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