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Prenumerera!

Fyra nummer av Yrfän kostar 200 kronor. Som
prenumerant får du vid inbetalning kommande
fyra nummer. Du får ett meddelande när det är
dags att förnya din prenumeration.
Tidigare utkomna nummer kan köpas för 25
kronor + porto genom att mejla yrfan@sef.nu.
Betala genom att sätta in 200 kronor på SEF:s
plusgiro 6 60 47-2 eller betala med Swish till
nummer 123 483 69 95. Ange alltid namn och
adress i meddelandefältet. Får inte all info plats?
Komplettera med mejl till yrfan@sef.nu.
Prenumeranter utanför Sverige betalar
250 kronor för fyra nummer av Yrfän.
Vill du prenumerera på både Yrfän och
Entomologisk Tidskrift ges 50 kronor rabatt.

Material till Yrfän

Vill du skriva eller bidra med fotografier till Yrfän?
Hör då av dig till redaktören eller någon annan i
redaktionen. Vi ser fram emot att höra dina idéer!
Redaktionen tar dock inte ansvar för ickebeställt
material. Redaktionen kan komma att redigera
inkomna texter samt justera inkomna bilder.

Sveriges entomologiska förening

D

Erfarenhetsutby te behöv s

et har varit en spännande höst med en mängd influgna besökare.
Gynnsamma vindar har bland annat fört med sig ett antal ovanliga
fjärilsarter, vilket lett till nya fynd runt om i landet. Jag antar att ni
liksom jag följer diverse insektsgrupper på Facebook och det är mer
eller mindre nervkittlande varje dag. Eftersom vi inte kan träffas i
föreningslivet i samma utsträckning som tidigare har Facebook och Artportalen
blivit mer och mer besökt och viktiga kanaler för att kunna dela med sig av sina
fynd och ställa de där frågorna som man söker svar på. Det är glädjande, inte
minst eftersom det på nätet blir tillgängligt för alla.
Det är väldigt roligt att se att den dela-kultur som funnits i lokalföreningarna
numera är landsomfattande. Jag tycker vårt inslag här i Yrfän med intressanta
insektsfynd också bidrar till detta. Så har du något intressant fynd att bidra
med, tveka inte på att skicka in uppgifterna till oss i redaktionen! Självklart
saknar vi alla att kunna återgå till det ”normala” men vi tycks ha anpassat oss
ganska snabbt till dessa nya förhållanden. Tyvärr kan jag se att tonen tenderar
att bli lite hårdare än när vi ses fysiskt så vi måste vara särskilt observanta på
hur vi uttrycker oss. Men jag gissar att vi lär oss på vägen.
Att erfarenhetsutbyte är viktigt är något som även Artdatabanken vill trycka
på, som från och med hösten 2020 utlyser årliga bidrag från Svenska artprojektet för nätverkande aktiviteter. Bidraget ska till exempel kunna användas till
nätverksbildande och kompetenshöjande aktiviteter, gärna med fokus på mindre
kända organismgrupper. Tyvärr har sista ansökningsdag passerat för 2020 när
ni får detta nummer i brevlådan men jag vill ändå uppmuntra er att redan nu
fundera över om det finns någon särskild insats ni skulle vilja göra tillsammans
i er lokalförening och söka pengar för nästa år.
Artdatabanken uppmuntrar erfarenhetsutbyte mellan junior och senior så
varför inte förhöra er om någon i er lokalförening sitter på en unik kompetens
och sedan anordna en utbildningsinsats inom denna insektsgrupp? Eller är det
så att du som läser detta är specialist inom ett visst område och kan tänka dig
att dela med dig? Hör då av dig till din lokalförening! Kontaktuppgifter hittar
du på sef.nu och på baksidan av Yrfän. Jag tycker mig kunna läsa in att detta
bidrag också säger att vi amatörer behövs för att kunna upprätthålla kompetensen
inom entomologin. Sträck på er och känn er stolta över den insats vi gör genom
att ägna vår tid åt insekter.
Linda Strand
ordförande i Sveriges entomologiska förening

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

Bli medlem i en lokalförening!

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

www.sef.nu

Framsidan:

Grå tigerspinnare Diap hora mendica
”Hane av grå tigerspinnare Diaphora mendica. Fjärilen satt på utsidan av
en av mina UV-ljusfällor. Dessa fällor är gjorda av aluminium och just
den här fällan var rätt ny så plåten var blank och det blev en fin spegling
i plåten. Bilden är tagen på norra Öland med Nikon D700, Micro-Nikkor
105/2,8 och blixt.”

Foto: Håkan Johansson.
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J

kan mäta sig med dess yta. De satt där helt stilla
och jag kunde titta på dem, och de gillade visst
att hålla till i persiljan för efter några dagar fann
jag dem igen, nu lysande röda och lika blanka
och förstås med stora svarta fläckar. En insekts
förvandling är otroligt fascinerande och en nästan
magisk händelse att få se. I det här numret av
Yrfän hittar vi både myskbockens vackra glans
och får följa påfågelögats fantastiska förvandling.
Varsågod: Glans och skimmer till er alla!

ag tänker på glansen. Att hålla en myskbock
i sin hand är något speciellt, att se hur solens
strålar ger täckvingarna sitt skimmer; det
går från grönt till blått, till lila, till guld,
till mörkaste svart och bländande vitt. Och
det finns så mycket glans i insektsvärlden!
I år ville några nyckelpigor kläckas på min persilja, så jag fick tillfälle att följa deras utveckling
på nära håll. När de först kom fram var de ljust
gula och så släta att bara en nyplockad aubergine
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Innehåll

Intressanta småkrypsfynd
Foto: Niclas Wahlgren.

Blekgult lavfly
Bryop hila domestica
Foto: Jan Molander.

Foto: Alex Regnér.

Ny för Uppland

Ny för Blekinge

Långhorningen
Stenopterus rufus
Den 20 juli tog Alex Regnér en lunchpromenad
för att kolla växter längs den gamla banvallen
på Neptunigatan i Malmö. På vildmorot såg han
en långhorning som han inte kände igen. Efter
att ha letat på nätet kom han fram till att det
kunde vara Stenopterus rufus, vilket verifierades
via Facebookgruppen Skalbaggarnas liv. Helt
klart ett oväntat fynd!

Ny för Gotland

Korthornad vedstekel

Den 10 augusti var Mathias Bergström, Fredrik Rudzki och Björn Anderson på Gotland för
att leta långhorningar. Under ett stopp vid ett
par mindre timmertravar vid Lilla Tune, Vänge,
upptäckte Mathias en större stekel som satt på
en björkstock i en av timmertravarna. Stekeln
visade sig vara korthornad vedstekel Tremex
fuscicornis, ny art för Gotland.

Bredkantskinnbaggen
Coriomeris denticulatus
När Niclas Wahlgren var ute och håvade på biologiska mångfaldens dag 22 maj, fick han skinnbaggen Coriomeris denticulatus i håven. Fyndet
var det första för Blekinge och gjordes på en torr
ruderatmark norr om Karlskrona, bland ärtväxter och förgätmigej.

Ny för Uppland

Bredkantskinnbaggen
Ceraleptus lividus

Ny för Småland

Den 25 juni slaghåvade Rasmus Elleby in
bredkantsskinnbaggen Ceraleptus lividus i
Stora Skuggan i Stockholm. Arten är framför
allt funnen i södra Sverige men verkar vara på
spridning norrut. Stockholmsfyndet är nytt
landskapsfynd för Uppland och nordligaste
hittills i landet.

Ny för Västergötland

Idegransbredvecklare
Ditula angustiorana
Foto: Jan-Åke Noresson.

Foto: Fredrik Rudzki.

Tremex fuscicornis

På morgonen den 11 juli satt ett blekgult lavfly
Bryophila domestica i Jan Molanders ljusfälla
på balkongen mot innergården i Jakobsberg,
Stockholm. Fyndet blev det första för Uppland.

En idegransbredvecklare Ditula angustiorana
hade parkerat under fjärilsfällan hemma hos
Jan-Åke Noresson i Göteborg natten 19–20
juli. I närområdet växer varken idegran eller
murgröna – däremot finns hägg, som också
är värdart för vecklaren, i skogsdungen nära
huset. Upptäckten blev ett nytt landskapsfynd
för Västergötland.
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Intressanta småkrypsfynd

Vitsidig tömygga
Aedes rusticus
Foto: Joakim Johansson.

Ny för Sverige

Den 7 juni var Joakim Johansson på väg hem från
stugan på Öland. Vid ett fikastopp vid Ryningsnäs vid Emån tog han en tur med håven och
kameran. Det var ganska gott om mygg och
Joakim fotograferade en av dem. I Facebookgruppen Tvåvingarnas liv (diptera) artbestämde
Anders Lindström den till vitsidig tömygga Aedes
rusticus, vilket är ett nytt fynd för Småland.

Rödlistekategorier

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

Rapp ortera dina fy nd!

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

Notiser
Foto: Morten DD Hansen/CC0.

Nyckelpigespindel i Halland
I början på 1990-talet hittades nyckelpigespindel Eresus sandaliatus i
Fyledalen i Skåne. Trots gediget eftersök så skulle det dröja nästan
30 år innan spindeln hittades på ytterligare en lokal, detta i södra
Halland. En hane, som med sin spektakulära dräkt givit spindeln sitt
svenska namn, observerades av en privatperson i april 2020. Fyndet
rapporterades in till Artportalen. Nyckelpigespindeln för en undanskymd tillvaro där den lever större delen av livet nedgrävd i marken
och där hanen är uppe och springer en kort tid om våren för att söka
en hona. Arten är rödlistad som sårbar (VU) enligt senaste rödlistan,
är fridlyst samt har ett eget åtgärdsprogram. Den halländska lokalen
är precis som i Skåne en sydvänd vägslänt med lågvuxen vegetation.
Moa Pettersson

Foto: Rasmus Elleby.

Årets rikare trädgård utsedd

Foto: John Hallmén.

I år utannonserades Årets rikare trädgård för första gången.
Det är en utmärkelse instiftad av projektet Rikare trädgård, där
bland annat Sveriges entomologiska förening ingår. Målet är
att uppmärksamma insatser som gynnat biologisk mångfald
på den egna tomten. Vinnarna 2020 är Emma Wahlberg och
Lovisa Skagerman, som på fem år skapat en trädgård full av
liv där varenda kvadratmeter är genomtänkt. Deras bästa
tips är att anlägga en damm. ”Det märktes på en gång att
det samlades mycket djur i närheten. Om man ska se det lite
mer vetenskapligt så behöver många insekter fukt för sina
larver. Många av dessa arter har också dykt upp här – trollsländor, flicksländor och blomflugor till exempel”, säger Emma
Wahlberg, som är chefredaktör för Entomologisk Tidskrift och
intervjuades i Yrfän 3/2020.
Erik Hansson

Ekoxuppropet gav stort gensvar
Ekoxeuppropet, som pågått sedan slutet av maj, har i år fått in över 6000
rapporter av ekoxar. Uppropet är en uppmaning från Länsstyrelserna i
södra Sverige som syftar till att få reda på mer om artens förekomst och
utbredning. Förra omgången av uppropet 2013 fick Länsstyrelserna in
lite över 1700 rapporter. Vi vet inte ännu om den stora ökningen är pga
att uppropet spridits bättre i media, om ekoxen gynnats av de senaste
varma somrarna eller om människor spenderat mer tid ute i naturen. De
allra flesta rapportörer har rapporterat med bild vilket gör rapporterna
mer värdefulla och säkra. En mycket liten del av rapporterna vi fått in har
varit andra skalbaggar. Nu när ekoxens tid är slut för denna säsong ska
allt material granskas och vi kommer skriva en rapport. Vi kommer också
lägga in alla rapporter vi fått in i Artportalen och slutligen rapportera till EU
om hur det går för ekoxen i Sverige. Ekoxeuppropet är när du läser detta
avslutat men om du har sett någon ekoxe i år så glöm inte att rapportera
fyndet till Artportalen.
Monika Sunhede, projektledare ekoxuppropet
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Notiser

Insektslokalen
Utanför Torekov på Bjärehalvön ligger Hallands Väderö, ett givet besöksmål
för entomologen. Ön som är 3 km² räknas till landets näst varmaste plats och
med en lång skogs- och beteskontinuitet har Hallands Väderö fått betydande
naturvärden för så väl insektsfaunan som kryptogamfloran.

Hallands Väderö

N

Den långa kontinuitet av bete och skog tillsammans med ett mycket gynnsamt klimat gör Hallands
Väderö till en högintressant lokal för den som är intresserad av insekter.

är man kliver av båten i Sand- ansågs försvunnen från den svenska faunan
hamn och vandrar upp mot
– d v s tills dess att den återfanns i Uppland
2018 (se Kjell Fridéns artikel på sidan 26).
kiosken som är öppen under
På Hallands Väderö har även hälften av
sommarmånaderna kan man
de svenska fynden av gul
börja leta efter
Text & foto: Moa Pettersson
ullhårig pälsblomfluga Crigullhårssnäppfluga Chryorhina floccosa bland fläder,
sopilus laetus gjorts, senast
slån och björnbärsblommor. Ön har flera dock 1937. Larven utvecklas i fuktig mulm
och murken ved av bland annat bok, ett
exklusiva flugarter på sin meritlista, den
var bland annat sista utposten för Miks substrat som fortfarande finns tämligen
kalögonbroms Tabanus miki innan den
rikligt på ön.

Yrfän 4 · 2020
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Insektslokalen

Om man nu följer stigen åt vänster så
kommer man snart ut på öppen mark.
Hallands Väderö har en lång beteskontinuitet och bland några av de insektsarter
som hör till det välhävdade landskapet är
Joannas dvärgdyvel Onthophagus joannae,
fårad dyngbagge Eupleurus subterraneus
och heddyngbagge Bodilopsis sordida.
För samtliga föreligger dock bara äldre
fynduppgifter så numera är de troligtvis
utgångna. Däremot hittas många av de

Joannas dvärgdyvel Onthophagus joannae är en speciell dyngbaggeart
som finns på Hallads Väderö. Foto: Oskar Gran /CC-BY-SA-NC2.0.

vanligare dyngbaggearterna fortfarande i
spillning på ön vilken betas av får, kor och
hästar. Man ska inte hänga läpp för att
en kul bagge inte är observerad på länge,
artikelförfattaren gjorde själv ett återfynd
av just kuldyngbagge Ammoecius brevis,
69 år efter det senaste rapporterade fyndet
som finns på Artportalen.

Rik ädellövskog

Stigen leder nu in i Söndre skog, och det
är kanske främst i skogspartierna som
de verkligt höga naturvärdena finns på
Väderön. Ön har haft obruten skogskontinutet och här finns riktigt med ädellövträd
av främst bok och ek i stora dimensioner
och mycket död ved. Hittar man en grov
innanmurken ek kan man undersöka om
den är bebodd av läderbagge Osmoderma
eremita. Med näsan går det att spåra upp
den aprikoslika doften från baggen! Hittar
man inte baggen själv, som är aktiv från
början av juli till början av september,
så lämnar den riktigt av spår efter sig i
form av pelletsliknande spillning. Även
svart guldbagge Gnorimus variabilis trivs
i de gamla ekarna och bokoxen Dorcus
parallelipipedus är allmän på ön.
En annan av ekmulmens invånare är
den stora och vackert röda mulmknäpparen Elater ferrugineus, och bland andra
intressanta arter inom samma familj kan
nämnas bland annat rombjätteknäppare
Stenagostus rhombeus samt almknäppare

Med riklig mängd död ved i olika successionsstadier är det inte konstigt
att Hallands Väderö är ett tillhåll för många vedlevande insekter.

Ischnodes sanguinicollis. Den sistnämna
har en av sina sista utposter i landet på
ön och arten är därmed skyddsklassad
på Artportalen för att skydda de sista
populationerna.

Svamp ätarna

De gamla träden och mängden död ved gör
ön intressant för den som är intresserad
av kryptogamer. Här finns bland annat
ovanliga svampar som igelkottstaggsvamp,
tungticka och skillerticka. Den sistnämna
svampen är en vitrötare som bland annat

går på bok och vars ettåriga fruktkroppar
är tillhåll för exklusiva skalbaggar som
taggig svartbagge Eledonoprius armatus
och tickgnagaren Dorcatoma ambjoerni.
Taggig svartbagge är känd från ön sedan
början av 1950-talet varefter det gjordes
fynd fram till 1982. Efter nästan 40 års
frånvaro återfanns den igen 2019. Dorcatoma ambjoerni hittades två gånger på
1970-talet. Dessa fynd är de enda från
Nordeuropa och skalbaggen återfinns närmast i England och Tjeckien.
1951 gjorde entomologerna Axel Olsson

Artikelförfattaren själv eftersöker skalbaggar i kospillning. På ön finns även
hästar och får bland betesdjuren. Foto: Klas Rosenkvist.
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och Olov Lundblad, som skrivit en bok
om öns insektsliv, en undersökning av en
bokstubbe på ön och det visade sig att de
fann hela 67 arter av skalbaggar tillhörande
21 olika familjer i denna stubbe. Det kan
bland annat nämnas att taggig svartbagge
hittades i stubben, liksom bokstumpbagge
Plegaderus dissectus.
Är man intresserad av långhorningar
behöver man inte bli besviken – på ön
finns bland annat prydnadsbock Anaglyptus mysticus, molnfläcksbock Mesosa nebulosa och taggbock Prionus coriarius. Ett
fynd av apelbock Glaphyra umbellatarum
finns från tidigt 1970-tal, kanske ett riktat
eftersök vore på tiden ... När det gäller
molnfläcksbock och apelbock föreligger
få fynd på västkusten av dessa i övrigt
östliga bockar.
När man går genom Söndre skog
kommer man att passera ett och annat
alkärr och där i skogens fuktiga partier
hittar man rikligt av röd skogssnigel Arion
rufus som ligger som utspridda pølser på
den mossbeklädda marken. När man så
småningom kommer till öns södra delar
passerar stigen Kungseken, Sveriges största
bergek med en omkrets på strax över fem
meter. Här sägs det att Kung Oscar II
suttit på pass under harjakten på ön för
sisådär 150 år sedan. Skogsharen är utplanterad på ön och den stadiga populationen

Med tanke på den höga andelen av äldre bok och ek på Hallands Väderö är det föga
förvånande att man allt som oftast springer på bokoxe Dorcus parallelipipedus.

på ön har varit något problematisk då
föryngringen av många träd nästan helt
uteblir på grund av betestrycket. Därför
kan man runt om på ön se många små
instängslade fållor för att skydda de smakliga småträden från skogsharens framfart.

Resa & övernattning

Vill man spendera några nätter på ön gör
man klokt i att i god tid i förväg boka
boende på antingen vandrarhemmet vid
Skogsvaktargården på öns södra del eller i

Fyrvaktarbostäderna på norra delen. Båda
boendena förvaltas av Svenska kyrkan som
äger ön och det är inte tillåtet enligt föreskrifterna att campa. Båttrafiken bedrivs
av Väderötrafiken. Det går dagliga turer
ut till ön från Torekovs hamn under sommaren och glesare helgtrafik från början
av april fram till slutet på oktober.
Betänk att Hallands Väderö är ett
naturreservat och att man ska respektera
reservatsföreskrifterna. Det råder förbud
mot insamlande av insekter, att skada såväl
levande som död ved och att plocka svamp.
Föreskrifterna hittar man på länsstyrelsen
i Skånes hemsida samt på skyltar i reservatet. Många av insekterna som nämns i
texten är rödlistade och bör inte eftersökas
på sådant sätt att substrat förstörs. Bruka
det sunda förnuftet så kan många av dessa
hårt trängda arter få finnas kvar i denna
fristad även i framtiden. Delar av ön är
också säl- och fågelskyddskyddsområde och
där råder beträdnadsförbud delar av eller
hela året.
För den som är intresserad av insektslivet på
ön rekommenderas följande läsning:
Insektfaunan på Hallands Väderö av Olov
Lundblad och Axel Olsson. Almqvist &
Wiksell boktryckeri. 1954
Bidrag till kännedomen av fjärilsfaunan på
Hallands Väderö av Nils Forshed. 2011
hallandsvadero.se/wp-content/
uploads/2019/04/fjarilsfaunan.pdf
Hallands Väderö – naturen och historien av
Urban Ekstam och Nils Forshed. Svenska
kyrkan – Torekovs församling. 2010

I de varma brynmiljöerna får man hålla span efter
insekter. Bland de blommande träden och buskarna
finns goda chanser att bl a hitta ovanliga blomflugor.

Den ståtliga almknäpparen Ischnodes
sanguinicollis, som har en av sina sista
utposter i landet på Hallands väderö.
Foto: John Hallmén /CC-BY-SA3.0
Yrfän 4 · 2020
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Ängstrollsländor Sy mp etrum är ett gäng små trollsländor som är vanliga
att se under sensommaren. Att artbestämma dem kan vara lite klurigt men
går oftast bra även från fotografier om man fått med rätt detaljer. Här är en
guide till de sju arter ängstrollsländor som setts i Sverige.

Ängstrollsländor

P

Yngre hane av tegelröd ängstrollslända Sympetrum vulgatum. Foto: Jonas Myrenås.

å sommaren är det många som får
Ängstrollsländor tillhör släktet Sympetupp ögonen för de stora, vackra rum i insektsordningen Odonata. Odonata
trollsländorna. Färgglada och fas- i sin tur delas upp i underordningarna
cinerande djur som om sommaren egentliga trollsländor (Anisoptera) och
kryper upp ur vattnet, lämnar
flicksländor och jungfrusländor (Zygoplarvstadiet, pumpar upp sina
tera). Ängstrollsländor hamnar
vingar och flyger iväg. En
text: J onas My renås
här bland de egentliga trollvanlig grupp att se på slutet av
sländorna i Anisoptera. De
sommaren är ängstrollsländor. De är ofta
tillhör familjen segeltrollsländor (Libellätta att få syn på då de gärna håller till lulidae) som är en ganska stor familj och
innehåller arter som fyrfläckad trollslända,
över land, på ängar, stigar och grusvägar.
Detta är också ställen där vi människor Libellula quadrimaculata, bred trollslända
själva gärna håller till. Det kan vara svårt
L. depressa och andra vanliga arter.
att se skillnad på de olika arterna inom
Det finns i världen totalt 61 arter i
gruppen ängstrollsländor, men det går om själva Sympetrum-släktet. De flesta återman bara vet vad man ska titta efter. finns i norra halvklotets tempererade
Det fungerar oftast bra att artbestämma områden. I Sverige förekommer 6 arter
utifrån fotografier, om man fått med de om man räknar med den något sporadiska
rätta detaljerna.
gästen vandrande ängstrollslända Sympet-
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rum fonscolombii. En sjunde art, bandad
ängstrollslända S. pedemontanum, visade
upp sig under några år utanför Huskvarna,
men är borta från den lokalen nu.
Ängstrollsländornas larvutveckling är
huvudsakligen ettårig. Äggen läggs i vegetationen, inte sällan på uttorkade marker
som senare kommer att översvämmas. Det
kan vara en strandkant längs ett dike eller
i zonen mellan en sjökant och en kohage
där vattnet kanske står lite högre nästa
vår.
Ängstrollsländor övervintrar som ägg,
till skillnad från många andra trollsländearter som istället övervintrar i något
av larvstadierna. Äggen kläcks på våren
och larvutvecklingen sker snabbt, det tar
endast ca två månader tills larven lämnar
vattnet.

Svart ängstrollslända
Sy mp etrum danae
Svart ängstrollslända Sympetrum danae är Nordens minsta
egentliga trollslända. Yngre individer och honor är gulsvarta medan äldre hanar ofta blir helt svarta. Benen är
alltid jämnsvarta. På unga hanar och honor, i alla åldrar,
kan man se en karakteristisk svart triangel på ovansidan
av mellankroppen, framför vingfästena. Båda könen har
mörka övre bihang i änden på bakkroppen. Mellankroppens sida har tre gula mindre prickar mellan de större
ljusa fälten, om inte individen har svartnat helt.
Svart ängstrollslända flyger med en ryckig och fladdrig
flykt. Hanarna är osedvanligt toleranta mot artfränder,
många andra arters hanar tenderar att vara aggressivt
revirhävdande. Istället kan man ofta se flera hanar av
svart ängstrollslända dela på samma lokal. Arten börjar
flyga i juni och kan ses långt in i oktober. De vilar direkt på
marken eller lågt i vegetationen på lämpliga utsiktsposter.
Tidiga morgnar kan man se dem värma sig genom att
trycka sig mot soluppvärmda ytor.
Arten är vanlig i hela Norden, men något mer sparsamt förekommande längst uppe i de norra delarna och
kan lokalt saknas om de rätta miljöerna saknas. Arten
är främst knuten till näringsfattiga, måttligt sura vatten,
gärna med gungflyn och vitmossor. Den återfinns även på
hedar, myrar och torvmossar. Sällsynt återfinns den vid
andra mindre vatten som kärr, så länge de är fria från fisk.
Arten har minskat på många håll i Europa vilket främst
beror på försvunna och fragmenterade livsmiljöer. I Sverige klarar den sig dock hittills bättre än på kontinenten.

Hane av svart ängstrollslända Sympetrum danae. Tre prickar på sidan av
mellankroppen syns bra innan sländan svartnat helt. Foto: Jonas Myrenås.

Karaktärer
Liten,
mestadels svart
Helsvarta ben
Svart triangel på
mellankroppens
ovansida (honor
och unga hanar)
Tre små ljusa
prickar på
mellankroppens
sida (unga
individer)

Hona av svart ängstrollslända Sympetrum danae.
En svart triangel på ryggen syns mellan nacken och
vingfästena. Foto: Andreas Eichler/CC-BY-SA4.0.

Gulfläckad ängstrollslända
Sy mp etrum flaveolum
En relativt diskret art, trots sin iögonfallande
Karaktärer
färgsättning. Utmärkande är de saffransgula
Stora saffransgula
fläckarna vid vingbaserna. Vissa honor kan
fläckar vid
vingbaserna
sakna dessa men oftast är de större och tydHanar röda
ligare än på alla andra arter av ängstrollslänpå ovansidan
dor. Vandrande ängstrollslända S. fonscolomoch svarta på
undersidan
bii är annars närmast till hands för förväxling.
Honor gulbruna
Gulfläckad ängstrollslända är en art som
på ovansidan,
varierar stort i sin förekomst från år till år,
gulvita undertill
med svart
möjligen till följd av att de lever i temporära
på sidan.
miljöer. Exempelvis var 2018 ett år då det
fanns stora mängder av arten, medan den
2020 däremot verkar ha haft ett betydligt sämre år. Arten trivs i
tuviga betesmarker som bitvis översvämmas, där den lägger sina
ägg och inväntar översvämning nästkommande vår. Hanarna håller
där relativt små revir. De sitter ofta på utsiktsplatser upp till en
halvmeter från marken och spanar efter lämpliga byten. Flykten
är hoppig och studsande och inte särskilt kraftfull.
Arten är minskande över hela Europa, den är försvunnen eller
hotad i många länder i de västra eller centrala delarna. Det är inte
helt klarlagt varför och att den är på tillbakagång är också svårt att
visa p g a dess kraftiga säsongmässiga variation.

Hane gulfläckad ängstrollslända Sympetrum flaveolum. Notera de
stora saffransgula fläckarna vid vingbaserna. Även den svarta
undersidan av bakkroppen syns. Foto: Jonas Myrenås
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Vandrande ängstrollslända
Sy mp etrum fonscolombii
En sällsynt gäst från Europa, sedd inom
Karaktärer
landets gränser första gången 1997.
Arten är mest lik gulfläckad ängstrollTvåfärgade ögon
med blågrå
slända. Den är något större än de övriga
underhalva
ängstrollsländorna och har som de andra
Hanar kraftigt
tvåfärgade ögon, varav den undre halvan
röda, rött på
är karaktäristiskt blågrå. Vingbaserna
vingarna, långa
gula vingmärken
har saffransgula fläckar som är något
Honor med gult
större än andra arter (förutom gulfläckad
på vingarna,
ängstrollslända). Vingframkanterna och
långa gula
de främre ribborna på hanen är tydligt
vingmärken
röda medan de på honan är tydligt gula.
Vandrande ängstrollslända är en migrerande art som vissa år sveper norrut i stort antal med hjälp av
sydliga eller ostliga vindar. 2019 var ett sådant år med många
besökare till Sverige, men normalt överlever inga ägg eller larver
vintern. Eftersom vintrarna blir mildare så kanske några ägg och
larver kan överleva framöver? Klimatuppvärmningen talar starkt
för denna art och vi kommer antagligen att få se fler individer av
vandrande ängstrollslända framöver.
Hanarna är väldigt territoriella och patrullerar oförtröttligt
när de väl hittat ett lämpligt vatten. Detta vatten kan synbarligen
vara ganska ocharmigt. Arten förekommer ofta i grustag, tillfälliga
dagvatten vid vägarbeten och dylikt. Nyckeln är att det är fiskfria
vatten där vandrande ängstrollsländans larver kan utvecklas
ostört. Gärna ska det vara vegetationsfria, blottade strandkanter.
Larvutvecklingen är i norra Europa minst ett år men kan vara
ännu snabbare i varmare delar av världen.

Hane av vandrande ängstrollslända Sympetrum fonscolombii. Liten saffransgul
fläck vid vingbasen men tydliga röda vingribbor. Foto: Jonas Myrenås.

Bandad ängstrollslända

Hane av bandad ängstrollslända Sympetrum pedemontanum. Tydliga vingband. Foto: Magnus Billqvist.
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Sy mp etrum p edemontanum
En vacker trollslända som dök upp från ingenstans på en översvämmad åker utanför Huskvarna 2011. 2013 plöjdes åkern, lokalen torkade
upp och arten försvann lika plötsligt som den
dök upp. Arten är omisskännlig med de breda
bruna vingbanden. Trots detta iögonfallande utseende kan den vara väldigt svår att upptäcka
i vegetationen.
Den förekommer mest på lokaler med grunda
vattenmiljöer, som våtängar, kärr och vid framsipprande källor. Den
Karaktärer
kan också påträffas
vid nyanlagda våtmarMycket liten
ker som till stora delar
Hanar lingonröda
med brunrött band
saknar vegetation.
över vingarna.
Arten har expanMycket långa rosa
derat på kontinenten
vingmärken.
så nya fynd i vårt land
Honor gulbruna till
är inte omöjliga, men
röda, med brunrött
band över vingarna.
än så länge är den
Mycket långa ljusa
ovanlig även i de närvingmärken.
maste grannländerna.

Blodröd ängstrollslända

Hane av blodröd ängstrollslända Sympetrum sanguineum. Ovanifrån
syns den klubbformade bakkroppen. Foto: Jonas Myrenås.

Karaktärer
Helsvarta ben
Svart T eller
Y-format märke på
mellankroppens
ovansida

Hane av blodröd ängstrollslända Sympetrum
sanguineum. Ett T-format märke syns på ryggen mellan
nacken och vingbasen. Foto: Jonas Myrenås

Hanar blir djupt
mörkröda,
klubbformad
bakkropp (sett
ovanifrån).

Sy mp etrum sanguineum
En av de vanligare arterna av ängstrollsländor i Götaland och
Svealand. I Norrlands inland saknas den mestadels helt men
den går att finna längs kusten upp till Medelpad. Hanarna är
övervägande röda och honorna gula. Arten är lätt att förväxla
med tegelröd ängstrollslända S. vulgatum och större ängstrollslända S. striolatum men har i alla stadier helsvarta ben.
Av ängstrollsländorna är det enbart blodröd ängstrollslända,
svart ängstrollslända och bandad ängstrollslända som har
detta. Bakkroppen är ganska kort och hanarnas är, sedd
ovanifrån, tydligt klubbformad (observera att från sidan kan
även andra arter ha detta). På ovansidan av mellankroppen
syns i alla stadier en svart teckning i form av ett T eller Y, vilket
i övrigt endast vandrande ängstrollslända eller nigrescensformen av större ängstrollslända har.
Arten hittas ofta i halvhög vegetation en bit ifrån varma,
grunda småvatten. Den är vanligast i näringsrika vattenmiljöer, mer sällan i långsamt rinnande vattendrag. Vid dessa
vatten överblickar hanen sitt revir ifrån väl valda utsiktspunkter. Denna punkt återvänder han gärna till efter kortare utflykter för att hävda sitt revir mot andra hanar eller för att
uppvakta en förbiflygande hona.
Äggläggning sker i tandem i växter ovanför vattenlinjen,
vegetation som kommer att översvämmas på våren.

Större ängstrollslända
Sy mp etrum striolatum
Trots sitt svenska namn är denna art bara obetydligt större än övriga
ängstrollsländor, och det är ingen karaktär man lägger märke till i fält.
Hanarna är övervägande röda och honorna gula. Båda könen har smala,
mindre tydliga slokande mustascher, till skillnad från tegelröd ängstrollslända som har breda slokande på mustascher. Pass på för variation
och vinkel, särskilt om du försöker artbestämma utifrån foto. Benen
har ett ljust eller rödaktigt längsgående streck, oftast mest tydlig på
skenbenet (tibia) och smalare eller nästan osynligt på låret (femur).
Det ljusa är mindre tydligt än på tegelröd ängstrollslända som har ett
kraftigare ljust streck längs hela benet.
Arten börjar flyga tidigast av alla, frånsett den sällsynta vandrande
ängstrollsända. Redan i juni kan man se dem ta till vingarna. De flyger
även senast på säsongen av ängstrollsländorna. Observationer ända
in i november är inte omöjliga.
Hanarna flyger mer över öppet vatten än t ex tegelröd ängstrollslända
och håller koll på sitt revir ifrån utkiksposter ute över eller i vatten. Sent
på hösten kan man ofta hitta individer sitta och värma sig på solvarma
ytor som stenar och trädstammar.
Arten förekommer i våtmarker med god vattenkvalitet som inte är
alltför skuggade. Den kan hittas långt från kända förekomster då den
är en opportunist som letar sig fram till nya vatten. Ofta försvinner
den från vattensamlingar när växtligheten sluter sig tätare.
Arten är tämligen vanlig i Götaland och Svealand men ofta relativt
lokal. Stora luckor i utbredningen finns, men detta kan bero på kunskapsbrist. Den anses gynnas av klimatuppvärmningen och har på
senare år noterats för första gången i flera svenska landskap.
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Hane av större ängstrollslända Sympetrum striolatum. Mörknade lår men den
ljusare linjen är typiskt mer tydlig på smalbenen. Foto: Magnus Billqvist.

Karaktärer
Svart, mycket
vagt slokande
mustasch
Frambenens lår
svarta med smal,
ljus linje. Mer
svart än ljust.
Skenbenen
har tydligare
ljusa linjer.
Hona av större ängstrollslända Sympetrum
striolatum. Foto: Magnus Billqvist.
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Tegelröd ängstrollslända

Fullt utfärgad hane av tegelröd ängstrollslända Sympetrum vulgatum. Notera
avsaknad av T på ryggen och de ljusa linjerna på benen. Foto: Jonas Myrenås.

Karaktärer
Svart, tydligt
slokande tjock
mustasch
Frambenens
lår minst
lika ljusa
som svarta

Hane av tegelröd ängstrollslända Sympetrum vulgatum. Tydlig kraftig ljus
linje på benen och tydligt slokande mustasch. Foto: Jonas Myrenås.

Honan har
en rakt
utstående flik
(valvula) på
undersidan av
bakkroppen.

Sy mp etrum v ulgatum
Detta är en väldigt vanlig art på sensommaren. Hanarna är övervägande röda och honorna gula. Tegelröd ängstrollslända Sympetrum vulgatum och större
ängstrollslända kan vara svåra att se skillnad på, och
variationer och övergångsformer gör det inte lättare.
Ibland måste man ge upp och låta individen förbli
obestämd. Normalt tecknade individer har dock en
tydligt slokande mustasch och tydligt ljusa streck längs
benen. Frambenen är oftast lika mycket ljusa som
svarta. Båda karaktärerna är tydligare än på större
ängstrollslända. Blodröd ängstrollslända har ingen
slokmustasch och helsvarta ben.
Hanen av tegelröd ängstrollslända patrullerar
mindre över öppet vatten. Istället håller den sig över
land, på bryggor, stenar, spänger och stigar nära vattnet. Båda könen gillar att sitta och sola på solvarma
ytor. Massförekomster med flera hundra individer
inom samma område kan förekomma. Äggläggningen
sker i tandem och äggen läggs i vegetation ovanför
vattnet eller i vattenvegetation.
Arten kan påträffas nästan var som helst, även
långt ifrån de miljöer de lägger ägg i. Dessa är helst
stillastående eller långsamt rinnande vatten av näringsrik och vegetationsrik karaktär. I surare vatten,
som t ex myrmarker, kan den saknas helt.
I Sverige finns arten allmänt upp till Norrlandsgränsen och därifrån längs kusten upp till finska gränsen.
Den har under 2010-talet påträffats på ett antal nya
nordliga lokaler men om det är klimatförändringarna
som hjälper den till en nordligare utbredning eller om
det bara är ökad kunskap om arten är inte känt. 

Sveriges entomologiska förening ger
ut Entomologisk Tidskrift och Yrfän.
Entomologisk Tidskrift är en vetenskaplig
tidskrift som ges ut sedan 1880 och Yrfän är
populärvetenskaplig och ges ut sedan 2015.
Prenumerera på våra tidskrifter och lär dig
mer om småkrypens värld – en värld som
aldrig upphör att förvåna och fascinera!
Betala genom att sätta in pengar på SEF:s plusgiro 6 60 47-2 eller betala med Swish till nummer 123 483 69 95. Vill du prenumerera på både Yrfän och
Entomologisk Tidskrift ges 50 kronor rabatt. Ange alltid namn och adress i meddelandefältet. Får inte all info plats? Komplettera med mejl till yrfan@sef.nu.
Prenumeranter utanför Sverige betalar 250 kronor för fyra nummer av Yrfän, 400 kr för Entomologisk Tidskrift och 600 kr för båda.
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De flesta myrarter bildar samhällen där invånarna tilldelas olika uppgifter såsom
ammor, städare eller samlare. Amasonmyran har utvecklat en annan strategi: de
gör andra myrarter till slavar som sköter hemmet medan den egna avkomman
blir krigarprinsessor som plundrar myrbon på ägg och larver.

Amasonmy rorna
p lundrar & förslavar

A

Amasonmyrornas Polyergus rufescens käkar är i stort sett odugliga för hushållsarbete men väl anpassade för strid.
Den svarta slavmyran Formica fusca är chanslös mot krigarprinsessan. Foto: Anders Hagman.

masonmyra Polyergus rufescens
flesta fynden är gjorda vid Borge hage och
är en av våra mest spektaku- Halltorps hage på Öland, där arten ses
lära myror. Arten visar på nästan varje år. Annars finns flera spridda
minskande utbredning och är fynduppgifter från Östergötland och på ett
idag rödlistad som
par platser på Värmdö och
Ingarö i Stockholms skärgård.
text: Erik Sjödin &
starkt hotad (EN). Myrorna
är vackert mörkröda och
Det finns även ett äldre fynd
Moa Pettersson
har fått sitt namn av att de
från Möcklö i Blekinge.
bildar samhällen med krigarprinsessor. De
Vi tycker att det är särskilt roligt att
senaste 20 åren har amasonmyra påträffats här få presentera arten från två nya lokapå endast ett tiotal platser i landet. De ler i närheten av sjön Vällen i Uppland.
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Den första och den hittills nordligaste
observationen gjordes i Stockholms län
av Björn Larsson, Moa Pettersson och
Anders Lindström den 27 juni 2020 vid
Hummelsvedjan, medan Erik Sjödin hittade arten en månad senare, den 27 juli vid
Karlviksvägen som första fynd i Uppsala
län. Dessa nordliga fynd i år och artens
beroende av torra solvarma lokaler kan
möjligen vara ett inlägg i klimatdebatten,
men områdena kring Vällen har även tidi-

Amasonmyrorna plundrar & förslavar

gare uppvisat höga entomologiska kvaliteter som gör området till ett av Upplands
intressantaste.

En myra med ett p assande namn

Arten har fått sitt namn från de mytomspunna krigiska amasonerna som ansågs
leva i en kvinnostat helt utan män. Amasonerna lär ha träffat män i en grannstam under särskilda ceremonier någon
gång om året. Detta är nu i stort sett
livet i ett nötskal för de flesta av våra
myror. Drottningar och hanar svärmar
sensommarkvällar och den befruktade
drottningen skapar med tiden ett bo med
sterila honarbetare genom att befrukta
sina ägg med manliga könsceller från sin
spermapåse (spermatheca). Hanar blir till
genom obefruktade ägg.
Men så gör inte amasondrottningen.
Efter parningen nästlar hon sig in i andra
myrarters bon, dödar drottningen och ”förtrollar” invånarna med doftämnen som
får hela samhället att se henne som den
nya härskardrottningen. Hon får sedan
arbetarna att föda upp hennes prinsessor
till krigare.

Komp licerad kromosomfördelning

Jämfört med människor har myror likt
andra steklar en lite märklig kromosomfördelning, vilket underligt nog gör
systrar mer släkt med varandra än med
sina bröder. Man tror att detta är en av
anledningarna till att systrarna så gärna
samarbetar och att insektssamhällen
uppträder så ofta bland myror och andra

Rövartåg in action. Under drygt femton minuter hinner myrorna gå till attack
och återvända hem med krigsbytet. Foto: Björn Larsson.

steklar. Även om alla samhällsbildande
myror därför skulle kunna betraktas som
amasoner har amasonmyran ytterligare en
likhet med det mytomspunna amasonfolket. De uppfostras och utbildas till riktiga
krigarprinsessor.
Andra myrarter har utvecklat olika
kaster med skilda sysslor, såsom ammor,
vårdare, putsare, byggmästare, städare
och samlare. Sådana sysslor är inget för
amasonprinsessor, för dessa funktioner i
myrsamhället används istället förslavade
myror som rövas från andra myrarters bon.
De fullvuxna amasonmyrorna ser till att bli

En ny amasonmyredrottning Polyergus rufescens som passas upp av sina systrar i arbetarkastet.
Så snart hon har parat sig kommer hon göra sig av med sina vingar. Foto: Anders Hagman.
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uppassade och putsade, de klarar inte ens av
att äta själva med sina krigiskt anpassade
käkar, utan får hjälp av sina slavar.

Ständigt behov av nya slavar

Det är otroligt fascinerande att få bevittna
en räd, där ett par hundra amasonkrigare
springer på led omkring 20 meter från sitt
bo till ett stort bo med ”slavmyror”. Den
27 juli bevittnade Erik en sådan räd, som
alltid sker på seneftermiddagen, den här
gången vid 18-tiden i kvällssol i en grusig
slänt väster om Vällen. Målet för den här
räden visade sig vara ett stort bo av svart

Amasonmyrornas Polyergus rufescens käkar är inte bara bra vapen
i strid, utan är också väl anpassade för att enkelt kunna bära hem
pupporna efter ett lyckat rövartåg. Foto: Anders Hagman.

Amasonmyrorna plundrar & förslavar

När slavmyrboets invånare samlat sig bjuder de upp till kamp och utmanar
krigarprinsessorna för att ta tillbaka sina ungar. Foto: Erik Sjödin.

slavmyra Formica fusca. Röd slavmyra
F. rufibarbis och gråmyra F. cinerea ska
också kunna utgöra mål för invasioner.
Amasonmyrorna skickar ut spanare som
undersöker och meddelar i förväg de fördelaktiga möjligheterna att angripa just
det här boet denna kväll. Spanaren verkar
kunna lämna långlivade doftspår som visar
vägen för systrarna.
De hundra amasonprinsessorna sprang
rakt ner i värdboet och försvann under
marken i ett par minuter. Under denna

Amasonmyra Polyergus rufescens är omisskännliga genom den mörkröda
färgen, och de spetsiga käkarna liknar inget man kan se hos andra myrarter i
Sverige. Bilden föreställer en nyutflugen drottning. Foto: Anders Hagman.

tid länsade de boets yngelkammare på
puppor. Ibland tar de även larver.
Enligt litteraturuppgifter lär amasonmyror använda sig av kemisk krigsföring
som gör invånarna omtöcknade, vilket
ytterligare gör att de svarta slavmyrorna
står försvarslösa när de väl upptäcker
faran. Skötare försöker rädda larver genom
att ta med dem djupare ner i gångsystemet,
men de kan ju bara ta en larv i taget.
Andra slavmyror försöker samtidigt samla
försvaret. Oturligt nog för försvararna är

de med vassa käkar stridsutrustade amasonmyrorna både större och skickligare
krigare.
Flera försvarande slavmyror sågs bli
ihjälbitna invid boet. Helt uttömt blir dock
inte slavboet, till både slavmyrornas och
amasonmyrornas fördel, då det finns ständigt behov av att förnya bemanningen av
slavar och att dessa bon inte bör ligga allt
för långt borta.
Återtåget började när de första amasonkrigarna efter ett par minuter började
komma upp. En efter en sällade sig fler till
det tätnande ledet av myror på den, med
var sin puppa, byteslastade vandringen mot
det egna boet. Just den vandringen kan
vara farlig, eftersom bytet hindrar krigarna
från att skydda sig från angrepp. Några
av de långsammaste amasonprinsessorna
blev tydligt skadade vid attacker från slav
myrornas alltmer samlade försvar.
När slavmyrboets invånare samlat sig
bjuder de bättre upp till kamp och utmanar krigarprinsessorna för att ta tillbaka
boets larver.

Välkomstkommittén väntar

Hemma vid boet mottas krigshjältarna av sina trofasta slavar som matar och putsar dem,
hjälper dem med bytena som vårdas ömt som sina egna ungar. Foto: Erik Sjödin.
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Väl hemma vid boet möts krigarprinsessorna av en välkomstkommitté som hyllar
den tappra insatsen. Bland de som deltar i
hyllningarna finns även många slavar som
verkar helt klara över på vilken sida de står.
Krigarna matas, de sårade putsas och
bytet bärs ner till yngelkamrarna. De
indoktrinerade slavskötarna tar hand om
de nya larverna som om de vore deras egna
syskon, vilket de ju faktiskt också kanske
är! 

Amasonmyrorna plundrar & förslavar

I juli månad plockade Jimmy Adolfsson in ett gäng larver av
påfågelöga som efter en vecka blev till puppor. Ytterligare en vecka
senare började pupporna kläckas och Jimmy var beredd med
kameran för att dokumentera denna spektakulära händelse.

Påfågelöga i förv andling

P

Påfågelöga Aglais io går från larv, via puppa, till fullbildad fjäril på 14 dagar. Fjärilars förvandling är verkligen speciell!

åfågelöga Aglais io tillhör familjen
är starkt kulturgynnad och trivs i männispraktfjärilar (Nymphalidae) och kans närhet där det finns stora bestånd av
underfamiljen vinterpraktfjärilar brännässlor på varma och solexponerade
och övervintrar som fullbildade. platser. Fjärilarna är flitiga blombesökare
De blir könsmogna och parar
och gillar tistlar, vädd, klöver, lucern
sig under våren och honan
och trädgårdsväxter som
text & foto: J immy Adolfsson
rudbeckia och buddleja.
lägger ägg i stora grupper
på undersidan av blad av
På våren söker de gärna
brännässla och humle. Äggen kläcks efter nektar på blommande sälg och tussilago.
några veckor och larverna lever gemensamt Fjärilarna övervintrar på vindar, i källare,
fram till sista stadiet då de sprider ut sig uthus, ihåliga träd, grottor med mera. De
på värdväxten. Larverna är känsliga för sitter i dvala och täcks ofta av kondensvatkyla och kalla somrar kan populationen ten som rinner av med hjälp av utskotten
slås ut nästan helt vilket hände den regniga
på vingarna.
sommaren 1987. Det tog tre år innan den
Arten är allmän i Sverige från Skåne till
Dalarna och efter kusten till Bottenviken.
återhämtade sig.
Efter någon månad som larv bildar de De har migratoriska tendenser och har
en hängpuppa antingen i nässelbeståndet setts flyga ut över öppet hav.
eller så kryper de iväg ett stycke för att
finna en lämplig plats. Efter cirka 10–14
Att följa en kläckning
dagar kläcks fjärilen tidigt på morgonen Den 12 juli plockade jag in 25 larver av
och är flygfärdig på förmiddagen. Arten påfågelöga. Syftet var att fota larver,
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Påfågelöga i förvandling

puppor och kläckning av fjärilarna. De
började göra sina hängpuppor i nässlorna
efter en vecka och efter ytterligare en vecka
började de kläckas. Klockan 00.40 den 25
juli såg jag att en av pupporna hade spänt
ut bakkroppslederna och då var det bara
att sätta sig med kameran redo och försöka
att inte slumra till för det går fort när det
väl börjar hända.
Kläckningen startade klockan 01.35.06
och fjärilen hade spänt ut vingarna klockan
01.49.33, efter ca 14 minuter. Den satt sedan
resten av natten i vila medan vingarna
hårdnade och på morgonen släppte jag
ut den i trädgården tillsammans med tio
andra som också kläckts under natten.
På nästa uppslag följer bildserien med
tidsangivelser och kommentarer under
varje bild så häng med på resan och se
hur det går till när en dagfjäril kläcks.

Påfågelöga i förvandling
text& foto:

J immy Adolfsson

Den 12 juli plockade jag in 25 larver av
påfågelöga. De började göra sina hängpuppor i nässlorna efter en vecka och efter
ytterligare en vecka började de kläckas.
Klockan 00.40 den 25 juli såg jag att en av
pupporna hade spänt ut bakkroppslederna
och då var det bara att sätta sig med
kameran redo för det går fort när det väl
börjar hända. Kläckningen startade klockan
01.35.06 och fjärilen hade spänt ut vingarna
klockan 01.49.33, efter ca 14 minuter. Den
satt sedan resten av natten i vila medan
vingarna hårdnade och på morgonen släppte
jag ut den i trädgården tillsammans med
tio andra som också kläckts under natten.

00.40. Kläckfärdig hängpuppa. Här syns tydligt
fjärilens mönster genom den genomskinliga
pupphuden och bakkroppslederna är utspända
vilket förebådar kläckning inom några timmar.

01.35.06. Cirka 1 sekund efter
att puppan öppnat sig.

01.36.09. Benen börjar också frigöras samt
två traketrådar till syns på mitten.

01.36.15. Det mesta av fjärilen är ute ur puppskalet
förutom bakkroppen och en av vingarna.

01.36.21. Hela fjärilen är ute utom de fyra
benen som fortfarande är kvar i puppskalet.
Här gäller det att fjärilen inte tappar taget
och ramlar ner på marken för då brukar de
misslyckas med att pumpa ut vingarna.

01.37.47. Vingarna trycks ut från basen och
spetsarna är det sista som blir färdigt.

01.38.07. Nu är vingarna längre än kroppen.

01.39.56. Efter ca en minut är vingarna
bara lite buckliga längst ut.

01.35.33. Huvudet och ögonen har kommit fram.
Här syns de klara hinnor som skiljer framvingar
och bakvingar åt när de utvecklas i puppan och
den vita tråden i nederkanten är huden som dras
ut ur andningsröret genom spirakelöppningen.

01.35.49. Sugsnabeln och ett ben börjar synas.

01.36.05. Nu syns mer av sugsnabeln och de
två antennerna som dras ur sina skidor.

01.36.30. Fjärilen har fått ut det första
benparet och söker efter fotfäste.

01.36.32. Benen är ute och fjärilen i rätt position
för att börja pumpa upp vingarna genom
att trycka in blodvätska i vingribborna.

01.36.37. Vingarna börjar spännas ut och det fina
mönstret framträder. Varje fjäll på vingen har
sin egen färg och det är sammansättningen av
fjällen som skapar mönstret. Det är ungefär på det
sättet som man trycker färgbilder i en tidning.

01.41.02. Snart klart men nu börjar
det ta lite längre tid.

01.44.27. Efter ytterligare 3 minuter och 25
sekunder är vingarna helt utspända förutom
framvingespetsen. Vingarna är mjuka och
sladdriga och fjärilen är helt oförmögen att flyga.

01.49.33. Efter totalt ca 14 minuter är
vingarna utspända. Nu sitter fjärilen och
rör sugsnabeln ut och in medan vingarna
hårdnar, så att den slutligen kan flyga iväg.

Översvämningar ger ett gyllene tillfälle att på ett effektivt sätt undersöka
skalbaggsfaunan vid stränder, strandskogar och strandängar vid våtmarker, sjöar
och vattendrag. Torbjörn Ramqvist ger här tips på hur man kan samla in driften
vid översvämningar och upptäcka vilken mångfald som finns i vattennära miljöer.

Översvämningar –
guldläge för entomologer

N

är SMHI utfärdar varningar för
översvämning ser ortsborna efter
sina hem och andra undviker att
resa till området. Själv ser jag
efter om jag har möjlighet att
resa dit. Översvämningar ger ett gyllene
tillfälle att på ett effektivt sätt undersöka
skalbaggsfaunan vid stränder, strandskogar
text & foto: Torbjörn

Ramqv ist

och strandängar vid våtmarker, sjöar och
vattendrag. Trots den stora mängd arter
vi har i dessa naturtyper i Sverige har vi
bristfällig kunskap om många av dem. Mitt
intresse gäller skalbaggsfamiljen kortvingar
(Staphylinidae) som ofta är rikligt representerade i översvämningsmiljöer.
Jag har under åren håvat drift på ett
antal lokaler från Halland till Lycksele
lappmark och vill därför dela med mig
några av mina erfarenheter. Det man framför allt får i driften är strand- och våtmarkslevande skalbaggar, där kortvingar
och jordlöpare (Carabidae) ofta dominerar,
men även ett stort antal spindlar. De första
frågorna man ställer sig är när, var och
hur? När är det bästa tillfället att samla
drift, det vill säga det material som samlas
på ytan vid översvämningar? Var finns
driften och hur samlar man bäst in den?

Översvämningsdynamiken

Översvämningar brukar ofta inträffa under
våren i samband med snösmältningen.
Omfattningen beror på mängden snö och
hur snabbt den smälter. De största översvämningarna brukar ske efter vintrar
med mycket snö och sen snösmältning,
kombinerat med plötsligt varmare väder. I
ett sådant läge gäller det att vara beredd.

Jovattsån vid Tärnaby i Lycksele lappmark, juni 2020. Här samlades en stor drift i en ”flotte”
kring en stock i bakvattnet nedan en fors. Efter att först ha dragit in hela flotten kunde den övre
torrare delen sållas medan den våtare delen samlades in separat. Materialet innehöll ett stort
antal strandlevande kortvingar och jordlöpare, bl a de sällsynta småkortvingarna Schistoglossa
drusilloides och Oxypoda bicolor samt jordlöparen bred brunlöpare Trechus obtusus.

Våren 2018 var det kraftiga översvämningar i södra och mellersta Norrland och
våren/försommaren 2020 i fjälltrakterna
som vid Bruksvallarna i Härjedalen och
Hemavan i Lycksele lappmark.
Andra översvämningar kommer efter
en, ofta längre, period av regn. Under
december 2019 och januari 2020 var vattenståndet högt i många sjöar och våtmarker
i Mellansverige, bland annat i Mälaren.
Under februari 2020 var det framför allt
Sydsverige som drabbades och jag besökte
då den översvämmade Ätran i Västergötland. På senhösten, liksom tidigt på våren,
tas mindre vatten upp av träden och det
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behövs därför mindre regnmängder för att
vattennivån ska stiga. Just översvämningar
på senhösten/vintern kan vara av speciellt
intresse eftersom vi har dålig koll på flera
så kallade vinterarter, arter som framför
allt hittas under vinterhalvåret, som t ex
stinkkortvingen Omalium muensteri vilken
påträffats vid flera översvämningar av våtmarker i Uppland.
Även höga havsvattennivåer ger översvämningar av främst strandängar och
på ostkusten alstrandskogar, där driften
kan vara mycket innehållsrik. Speciellt på
strandängarna kan högvatten ge unika
möjligheter att få information om faunan.

Översvämningar – guldläge för entomologer

Detta sker ofta i samband med stormar,
till exempel vinterstormarna Gudrun 2005
och Per 2007.

Anp assa ditt besök

När är den optimala tiden att besöka en
översvämning? Ofta innehåller driften
som mest individer när vattnet fortfarande stiger. När maxnivån har nåtts
börjar många insekter lämna driften och
speciellt om det är varmt i luften kan det
gå snabbt. Vid vattendrag kan ett besök
innan maxnivån nåtts vara en fördel om
man främst är ute efter strandlevande
arter. Detta eftersom man ofta mer får
arter som lever i vattendragets omgivningar när det väl svämmar över. Vid väldigt
högt vattenstånd kan en svårighet vara att
driften samlas kring sälg/videbuskage och
grästuvor långt från vattenlinjen och det
behövs båt för att komma åt den.
Det är inte alltid lätt att pricka in när
vattenståndet är optimalt. För vattendrag
brukar jag ta hjälp av SMHI:s vattenwebb
(vattenweb.smhi.se/hydronu) för att få
en uppfattning om hur nivåerna stiger.
Samtidigt ska man komma ihåg att det
är en prognos och flera gånger har jag
kommit en eller två dagar efter vad som
var optimalt. Även för havsstränder och
de större sjöarna kan man använda sig av
SMHI:s prognoser.

Insamlingsmetoden är också viktig

Var och hur samlar man då bäst in driften?
Vid sjöar och våtmarker är det ofta bäst
med trampning av grästuvor och mindre

Redskap för insamling av drift: lång håv med fin
nylonväv, liten håv med rak nederkant och balja.

Enan i norra Hälsingland, april 2014. Driften har samlats på ett liggande träd i strömfåran. Det här är
ofta den typ av drift som ger mest i ett vattendrag. Eftersom jag vid detta tillfälle hade en kortare håv
kunde endast en del av driften samlas in. Ändå samlades ca 100 skalbaggsarter in, inklusive den sällsynta
och dåligt kända mögelbaggen Corticarina lambiana, DD-klassad (kunskapsbrist) på Rödlistan.

buskar på strandängar för att sedan samla
upp det som flyter på ytan med en håv.
Vid sådana tillfällen använder jag en håv
med rak nederkant. Fördelen med den är
att man bara samlar in det som flyter på
ytan och undviker att röra upp och få
med bottenslam. I översvämmade alstrandskogar där det inte finns så många tuvor
att trampa kan ett alternativ till håvning
direkt från ytan vara att sålla förnan kring
alsocklarna. Ofta gör jag både och.
Vid vattendrag är det ofta svårare att
samla in drift. Först måste man hitta var
driften samlas. Bästa ställena brukar vara
på utstickande trädstammar, i bakvattnet

Paederus riparius är en smalkortvinge
som ofta är allmän på strandängar.
Foto: Kirill Ignatyev/CC-BY-NC-ND2.
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nedströms forsar och efter utstickande
uddar eller där vattendraget utvidgar sig
i någon typ av våtmark, till exempel en
alskog eller sumpområde med grästuvor.
Nästa problem brukar vara att komma
åt den. Ofta är stränderna branta och
speciellt när det gäller drift som samlas
på trädstammar, vilket ofta är den bästa,
kan den vara retligt svåråtkomlig. Jag
brukar numera använda en modifierad
fiskhåv med teleskopskaft där jag sytt in
en innerhåv av fin nylonväv med vilken
jag kan nå två meter ut från stranden.
Mängden insekter i driften kan variera
enormt. Drift som samlas nära strömfåran,
till exempel på stockar eller grästuvor, kan
vara ganska liten men brukar vara bäst
för insekter. Drift i bakvatten, där det
ibland samlas enorma mängder material,
har ofta relativt sett färre djur. Det kan
vara bättre att samla mindre drift från flera
lokaler än att samla massor på en lokal
eftersom faunan ofta varierar mellan olika
strandbiotoper. Det är även bra att redan
från början titta på lite material eftersom
man då kan få en indikation på innehållet
och hur mycket material som är värt att
samla in. Samtidigt kan det vara svårt att
uppskatta mängden djur om det är kallt i
vattnet och insekterna är slöa. Om nivån
nått max och börjat sjunka kan det vara
bättre att sålla driftränder eftersom många
insekter då lämnat driften. Det kan dessutom vara bra att både håva drift i vattnet
och sålla driftränder på stranden eftersom
de ofta har olika artsammansättning.

Översvämningar – guldläge för entomologer

Det bästa är att samla in materialet i
tygpåsar/säckar, jag brukar ha med mig ett
antal av olika storlekar. Mängden drift kan
variera oerhört beroende på om man trampar grästuvor eller samlar en större drift
i något bakvatten så det gäller att vara
förberedd. Eftersom driften är genomblöt
brukar jag ha en eller flera badbaljor att
lägga påsarna i, i bilen. Speciellt användbara är de med bottenplugg så att man
lätt kan tömma av vattnet som kommer
ur säcken.

Ett digert efterarbete med
sp ännande resultat

Hur går man sedan igenom materialet?
Efter att vattnet runnit ut, vilket med
fördel kan ske när säcken står i en sluttande balja, gäller det att torka det. Om
de inte är för tunga brukar jag hänga upp
säckarna med limklämmor på en tvättlina.
För att torkningen ska gå snabbare kan det
vara en fördel att dela upp materialet på
flera mindre säckar. Jag använder, efter en
del torktid, ibland en stor utdrivningsapparat men det är svårt att ladda in större
mängder. Det mesta brukar jag gå igenom
för hand på en stor träskiva med upphöjda
lister runt om (som hindrar djuren att
springa iväg). När materialet torkat en
del kan man även sålla det för att minska
mängden som man behöver gå igenom.
Resultatet vid en lyckad insamling kan
ofta bli ett mycket stort antal arter och
flera tusen djur. Det kan därför vara bra
att redan i förväg fundera på hur mycket
material man har tid och möjlighet att
bearbeta.
Vad hittar man då i driften och vilken
information ger det? Ibland finner man
arter vars förekomst vi har mycket dålig

Sorklöpare Trechoblemus micros är en jordlöpare
som lever i djurbon nära vatten och kan ofta
påträffas i drift. Foto: Udo Schmidt /CC-BY-SA2.0

Ätran i Västergötland, februari 2020. Driften samlades här i mängder i strandskogen intill ån. Den
insamlade driften innehöll 123 kortvingearter, bl a talrikt med Atheta laticeps, en småkortvinge som lever på
fuktmarker. Arten klassades nyligen som nära hotad och nuvarande förekomster är mycket dåligt kända.

kännedom om. 2019 samlade jag i drift vid
snösmältningen bland annat den mycket
sällsynta småkortvingen Calodera lapponica på ett par lokaler längs Vindelälven vid
Ammarnäs. Den är nästan enbart tagen
i samband med just snösmältningen och
hade då inte påträffats i Sverige på nästan
50 år och aldrig så långt söderut i landet.
Några arter man ofta finner just i drift
är de som lever i djurbon nära vattnet
som sorklöpare Trechoblemus micros och
småkortvingarna Callicerus obscurus och
Pycnota paradoxa.
Förutom ökad information om enskilda
arters förekomst ger driften ofta en bra
grund för kännedomen om faunan och
naturvärdet för en viss lokal, där det
annars skulle krävas ett större antal besök

för att få in motsvarande information. På
strandängar kan det i vanliga fall vara
speciellt svårt att få en bra bild av faunan
ovanför den normala strandlinjen eftersom
det ofta finns lite sållbart material. Vid
vattendrag får man utifrån min erfarenhet
också främst information om den lokala
faunan, även om en mindre del drift/djur
kan ha färdats långt. Värt att tänka på
är dock att vissa strandlevande arter
endast sparsamt hittas i drift, till exempel grävkortvingar av släktet Bledius. Vill
man ha en mer komplett bild av faunan
behöver man därför besöka en lokal vid
fler tillfällen och använda andra metoder,
speciellt vid vattendrag där framför allt
vattenbegjutning av stränderna kan vara
givande.

Stenus bimaculatus, t h, är en ögonkortvinge som lever
på stränder vid åar och våtmarker. Tachyporus nitidulus,
är en spolkortvinge, t v, som är allmän både i fuktiga
och något torrare miljöer. Foto: Ian Boyd /CC-BY-NC2.0.
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Småkortvingen Callicerus obscurus
lever också i djurbon nära vattnet.
Foto: Udo Schmidt /CC-BY-SA2.0

Med hastigt ökande temperaturer är forskarnas oro att fjärilar
misslyckas med att anpassa sig efter växtsäsongen. Studier under de
senaste 20 åren visar nämligen att fjärilar flyger allt tidigare på säsongen.

Fjärilars förv irring i
ett förändrat klimat
M

edborgarforskning ger nya
möjligheter att studera hur
fjärilar påverkas av klimatförändringar. Tack vare frivilliga
som väljer att tidsrapportera
vad de ser i naturen kan forskare granska
åratal av observationer och undersöka när
olika fjärilar börjar flyga under året.
text: Ev a

Gy lfe & Bengt Karlsson

I studien Extended season for northern
butterflies (Karlsson, 2014) noterades att
majoriteten av fjärilsarterna flyger tidigare
varje år. Nu undrar forskarna hur fjärilarnas liv förändras när de börjar flyga så
tidigt under säsongen – har växterna, som
är fjärilarna föda, ens börjat blomma till
dess? Hur påverkas fjärilar av ett förändrat
klimat?

Läran om fjärilars schema

Nässelfjäril Aglais urticae är en av de svenska arter som flyger tidigare och tidigare. Foto: Christer Wiklund.
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Forskare som studerar klimatförändringars
effekt på arter arbetar inom flera vetenskapsområden, ett område är benämt fenologi. Fenologi syftar på de återkommande
rutinerna arter har, som när en blomma
slår ut på våren eller när fåglarna inleder
sin höstflytt söderut. Man kan tänka sig
fjärilars fenologi som deras årliga schema
och fenologiforskarna kartlägger när fjärilarna väljer att bli aktiva för säsongen.
Citronfjärilens Gonepteryx rhamni första
framträdande för året är ett kärt vårtecken, och höstflytten av tistelfjäril Vanessa
cardui och amiral V. atalanta är ett annat
exempel på fjärilars fenologi.
Olika fjärilsarter kan övervintra i olika
utvecklingsstadier, som ägg, larv, puppa
eller fullvuxen fjäril. Dagslängden är den
signal som de använder sig av för att veta
när övervintringen ska börja. Hur fort de

Fjärilars förvirring i ett förändrat klimat

utvecklas beror däremot på temperaturen
omkring dem. Om säsongen är ovanligt
varm utvecklas de fortare och börjar flyga
tidigare. Just därför är fenologi särskilt
passande att studera när man undersöker
hur en art reagerar på ett varmare klimat
– att fler arter av fjärilar flyger tidigare
kan vara en följd av global uppvärmning.

Kan global temp eratur p åverka
enskilda ekosystem?

Växt- och djursamhällen reagerar inte
direkt på förändrad global temperatur,
utan på förändrat lokalt klimat, det vill
säga på den plats där de lever. Men i och
med att förändrade lokala klimat är en
följd av global uppvärmning så reagerar
växt- och djursamhällen indirekt på global
uppvärmning.
Att förutspå temperaturförändringar
på specifika platser till följd av den globala uppvärmningen är svårt. De finns
dock tidigare väderobservationer från flera
delar i Sverige som kan ge en fingervisning
för hur temperaturen förändrats över tid.
Kartan på nästa sida visar hur mycket
olika platsers årstemperatur förändrats
under valda perioder i jämförelse med den
senaste normalperioden, alltså det tidigare vanliga klimatet (1961–1990). I kartan
framgår det att norra delen av Sverige
ökar mest i temperatur. I takt med global
uppvärmning uppstår fler och fler ovanligt
varma säsonger.
När temperaturen stiger kan några
fjärilsarter utöka sitt utbredningsområde.
Ett exempel på en sådan art är kartfjäril

Citronfjärilshanarna Gonepteryx rhamni vaknar tidigt på våren och
födosöker gärna på tussilago. Foto: Christer Wiklund.

Araschnia levana som passar på att breda
ut sig norrut när temperaturen tillåter det.
Detta väcker också frågor – hur reagerar
t ex andra arter i det nya ekosystemet på
kartfjärilens intrång? Nordliga arter är
ofta inte lika konkurrenskraftiga förutom
i en aspekt: de klarar av kyla. När temperaturen höjs och andra arter kommer in
kan interaktionerna mellan olika fjärilsarter påverkas och även interaktionerna
mellan fjärilarna och deras värdväxter kan
ändras, vilket kan leda till förändringar
av populationernas storlek, alltså antalet
fjärilar på en plats.

Nyvakna påfågelögon Aglais io – ett härligt vårtecken. Foto: Christer Wiklund.
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Ekosystem – samsp el mellan arter

För att förstå dilemmat fjärilar ställs inför
behöver vi förstå begreppet fenologisk synkroni. Vissa tider på året behövs inte föda
– som under vintern, när de befinner sig i
ett inaktivt övervintringsstadium. Andra
tider är det extra viktigt att hitta föda,
framförallt för larverna men även för de
adulta fjärilarna som behöver nektarväxter
för att kunna lägga så många ägg som
möjligt. Fjärilar och deras värdväxter
interagerar, alltså påverkar de varandra
ömsesidigt. Om växterna som är föda och
nektarkällor åt larver och vuxna fjärilar
innehåller som mest näring när fjärilarna
behöver det som mest så är arterna fenologiskt synkroniserade. Skulle växterna och
blommorna istället ha sin topp tidigare
(eller senare) än fjärilarnas flygtid skulle
de vara fenologiskt asynkroniserade.
Vanligen så tror man kanske att de
flesta artinteraktionerna bör vara fenologiskt synkroniserade, men så behöver det
inte vara. Vissa arter kan med nöd och
näppe hinna få i sig tillräckligt med mat
för överlevnad och fortplantning då de inte
är helt synkroniserade med sina resurser.
Då är små förändringar tillräckliga för
att de inte ska överleva, som ett extra
varmt år.
Baserat på naturligt urval kan man
däremot argumentera för att de flesta
fjärilsarter som är beroende av en viss
värdväxt bör ha blivit väl synkroniserad med denna. Med tiden kommer de

Fjärilars förvirring i ett förändrat klimat

1991–1995

1996–2000

2001–2005

Kartfjäril Araschnia levana har börjat leva
längre norrut till följd av ett varmare
klimat. Foto: Magnus Bjelkefelt.

individer som är bättre anpassade till sin
omkringliggande miljö och de arter de är
beroende av, ha lättare att föröka sig. För
varje ny generation blir avkomman till de
som är bäst synkroniserade med andra
arter fler och fler. Om miljön dessutom inte
varierar nämnvärt år från år är anpassningen lättare.
Idag förändras miljön hastigt och varierar mycket mellan år – global uppvärmning
gör att extremväder, som ovanligt torra
somrar eller tidiga vårar, blir vanligare.
Att hinna anpassa sig kan därför bli svårare för fjärilar. Enligt studien flyger 57
av 66 svenska arter tidigare än förut. Hur
de påverkas är svårt att säga, men den
främsta oron är att de inte ska synkronisera med de värdväxter och blommor
som larverna och de vuxna fjärilarna är
beroende av.

2006–2010

2011–2015

2016–2019

Slutsatser

De nordligare delarna av landet påverkas
mer av global uppvärmning – där höjs
temperaturen mest. Detta resulterar i att
vissa fjärilar kan flytta sitt utbredningsområde norrut. Det finns då en risk att
det nya intrånget av arten gör att mindre
konkurrenskraftiga nordliga fjärilsarter
missgynnas i ekosystemet.
Majoriteten av de 66 fjärilsarterna i
studien har börjat flyga tidigare, något
som tros vara på grund av det varmare
klimatet. Det finns exempel på arter som
blir fenologiskt asynkroniserade i och med

Kartorna visar hur temperaturen ökat eller minskat på olika platser inom
varje intervall. Kartan är sammanställd från SMHIs öppna data.

klimatförändringen. Det är dock svårt att
säga hur varje enskild relation mellan arter
kommer att bli.
Många forskare arbetar nu med att
försöka förstå hur olika djur och insekter
påverkas av en förlängd aktiv säsong. Att
ge ett generellt svar för hur alla fjärilar
påverkas är svårt – vad de behöver för
föda och hur de lever varierar mellan arter,

Yrfän 4 · 2020

25

därmed varierar deras förutsättningar i det
nya klimatet. Något som forskare är ense
om är att global uppvärmning är ett hot
mot den biologiska mångfalden. 
Eva Gylfe är forskningskommunikatör. Bengt
Karlsson är professor vid Stockholms universitet
och forskar om fjärilar och andra insekter, hur de
lever och hur de påverkas av miljöförändringar.

Fjärilars förvirring i ett förändrat klimat

Miks kalögonbroms Tabanus miki hade inte påträffats i Sverige sedan 1937 och
ansågs som nationellt utdöd när Kjell Fridén under 2019 samlade in ett stort antal
bromsar för artbestämning. När han slutligen bestämde material kunde han
konstatera att Miks kalögonbroms fortfarande finns och lever!

I

Miks kalögonbroms
återupptäckt i Sverige

mitten av juli 2018 var jag på besök
vid Smedby gård i Vassunda, Uppsala
län där jag såg att sonhustruns och
barnbarnens hästar var plågade av
bromsar. Jag lyckades fånga några
bromsar som jag, med hjälp av Nyckel
över Sveriges bromsar av Petter Bohman
och Fältbiologerna 2008, försökte artbetext& foto: Kjell

Fridén

stämma. De flesta verkade tillhöra arten
allmän gråbroms Tabanus bromius, men på
någon tyckte jag inte det stämde in helt.
Jag tog kontakt med Yngve Brodin på
Naturhistoriska Riksmuseet och han kom
fram till att det sannolikt rörde sig om Miks
kalögonbroms T. miki men det gick inte att
med säkerhet fastställa. Yngve tipsade om
litteratur: främst The Horse Flies of Europe
av M. Chvála, L. Lyneborg och J. Moucha.
Men inte heller med hjälp av den kunde
arttillhörigheten med säkerhet fastställas.

De viktiga ögonbanden

Jag hade nu lärt mig en del samt blivit
”bromsbiten”. Jag visste nu att antalet
ögonband var till stor hjälp vid artbestämningen. Det speciella med denna karaktär
är att den endast kan studeras på levande
eller nyss dödade bromsar.
Under 2019 insamlade jag ett större
antal bromsar vid Smedby samt en del
i Fagerstatrakten i Västmanland. Jag
kom på att den bästa ”fällan” var att
låta garageportarna stå öppna och sedan
fånga de bromsar som flög in i garaget och
som sedan försökte komma ut genom de
stängda fönstren. Denna metod fungerade
bra utom för de största bromsarna, T.
sudeticus, som omedelbart vände efter att
ha stött emot fönstret. Ute i hästhagen var

Antalet ögonband är en bra och speciell karaktär för att artbestämma bromsar, men det
går bara att göra på levande eller nyss döda bromsar. På Miks kalögonbroms Tabanus
miki saknas dessa band vilket särkiljer den från andra bromsar i släktet Tabanus.

problemet att hästarna inte tyckte om att
man svingade fjärilshåven runt deras ben.
För att dokumentera den viktiga ögonbandskaraktären fotograferade jag bromsarna omedelbart efter att de samlats in
och avlivats. Senare fotograferade jag hela
bromsarna mera i detalj.
De flesta insamlade bromsarna var T.
bromius, en art som har ett enda ögonband men det fanns även ett antal Miks
kalögonbroms, som helt saknar ögonband.
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Ett exemplar skickades till Petter Bohman,
som verifierade arten. Det anmärkningsvärda med fyndet i Vassunda är att Miks
kalögonbroms enligt Rödlistan betraktas
som utdöd (RE) i Sverige, men bevisligen
finns arten åtminstone på en lokal. Det vore
kul om den går att hitta på flera lokaler
under kommande år. Mina insamlade djur
kommer att överföras till Naturhistoriska
Riksmuseet för att införlivas i deras samlingar.

Miks kalögonbroms återupptäckt i Sverige

Att kunna ströva omkring i naturen och upptäcka insekter är en frihet att älska men den
kräver samtidigt eftertanke. Vi småkrypsälskare använder oss ibland av metoder som
kräver extra hänsyn och respekt. Detta gäller främst fällor men även ljusfångst på natten.

Ansv ar v id fällfångst

A

tt använda fällor kan ge mycket är att de kan stå framme under perioder då
värdefull information om vilka solen tittar fram. Det är inte alltid lätt att
passa in sin egen tid med soligt väder. En
arter det finns i ett område. De
är många gånger nödvändiga för
del insekter flyger också endast under en
att de fångar under dygnets alla kortare period. Så även här passar färgskåtimmar och under en längre period. Att lar bra. Den stora nackdelen är att de kan
vara så effektiva för någon art i området
studera vilka arter det finns i ett område
utan fällor tar lång tid och då kompletterar att man riskerar slå ut hela populationen
fällor studien bra. Fällor säger
av arten.
I april 2020 upptäcktes ett
dock inte allt om artstocken i text: Håkan Lundqv ist
antal omärkta färgskålar på
ett område och man bör alltid
& Helena Lager
komplettera med frisök med
några lokaler på Öland. De
håv eller såll. Men att använda dödande omärkta skålarna var placerade på mycket
fällor på välkända lokaler med sällsynta välkända stekellokaler där många hotade och
eller hotade arter bara för att komplettera
sällsynta arter finns. Syftet var förmodligen
sin samling är däremot något som måste
att förse sig med några sällsynta arter. Att
upphöra. Det som föranleder denna artikel
då använda fällor som riskerar att slå ut
är just två sådana tillfällen som skedde
hela populationen av en art är omdömeslöst.
under våren–sommaren 2020.
Om du hittar omärkta och dödande
Fallfällor
fällor ska du kontakta Länsstyrelsen. Om Sedan 2007 bedriver Länsstyrelsen Kalmar
du vill tömma fällorna så ta hand om län en undersökning av alvarlarvmördare
materialet i en burk eller flaska och lämna
Callisthenes reticulatus på Stora alvaret.
det till Länsstyrelsen.
Här används levandefällor som töms varannan dag. De alvarlarvmördare som fångas
Färgskålar
märks och släpps sedan ut igen. Detta görs
Färgskålar är dödande fällor som är mycket dels för att följa artens fluktuationer, dels
effektiva. De består av vätskefyllda plast- för att försöka lista ut vilka fjärilslarver
burkar eller skålar som används för att den samfluktuerar med. Under de 14 år
fånga främst pollen- och nektarbesökande
som arten övervakats har det endast varit
insekter. De kan vara bra att använda på
tre år med fler än 15 individer. År 2020
okända lokaler för att få reda på vilka
var det bästa året sedan 2007.
arter som finns. Fördelen med färgskålar
I maj 2020 upptäcktes 60 omärkta fallfällor med vätska i, d v s dödande fällor.
De var placerade runt om en av platserna där Länsstyrelsen övervakar den
starkt hotade alvarlarvmördaren. Det var
uppenbart att de vätskefyllda fallfällorna
var placerade för att fånga in så många
alvarlarvmördare som möjligt. Med andra
ord var det ett kraftigt riktat fänge efter
en av Europas mest sällsynta skalbaggar.
Sällsynta skalbaggar säljs ofta för höga
summor till samlare runt om i världen.
Totalt hittades hela 146 fällor på Stora
Fallfällor använs för att öka kunskapen om sällsynta
alvaret och i dem fanns sammanlagt 32
arter, som i detta fall alvarlarvmördare Callisthenes
döda alvarlarvmördare.
reticulatus. Foto: Christoffer Fägerström.
Yrfän 4 · 2020

27

Ansvar vid fällfångst

Att tänka på när
fällor används
• Det ska alltid finnas namn och kontaktuppgift på eller intill fällan.
• Markägaren ska tillfrågas. Ibland kan
det vara svårt att veta vem markägaren
är, men försöka bör man. Att gräva ner
fallfällor eller liknande kräver markägarens tillstånd eftersom det är förbjudet att gräva på annans mark. Vid
ljusfångst nattetid bör man även informera närboende om vad som kommer
att ske, då det finns risk att de blir
störda eller oroade av verksamheten.
• Var mycket försiktig med att använda dödande fällor i känsliga marker
med ovanliga och/eller hotade arter.
Använd i första hand fällor som inte
dödar djuren. Om dödande fällor används så ha dem bara ute under kort
tid och titta till dem ofta. Plocka genast
bort dem om de är ”för” effektiva.
• Säkra dina fällor så att de inte riskerar
att skada människor eller djur.
• Om du sätter ut fällor i ett skyddat
område ska du vara införstådd med de
föreskrifter som gäller och om restriktioner mot fällfångst finns. Kontakta
berörd myndighet om du är osäker på
vad som gäller för den plats som avses.

Slutord

Om dödande fällor används med eftertanke är de ett bra redskap vid till exempel inventeringar och miljöövervakning.
De gör att man kan samla material från
stora områden med en förhållandevis liten
arbetsinsats. I fällorna hamnar det dessutom ofta insekter som vi sällan ser vilket
leder till ny viktig kunskap. Bland annat
har man i det stora ”Svenska Malaisefälleprojektet” upptäckt många arter nya för
vetenskapen. Vi vill dock med denna artikel uppmana alla som använder dödande
fällor att dessa ska användas med förstånd
och man bör definitivt tänka till en extra
gång innan de sätts ut.

Resereportaget
Vad gör man när man inte kan åka och leta ormar i Australien? Otto Bylén
Claesson och hans pappa fick ändra resplanerna på grund av pandemin, och
begav sig istället till södra Polen på jakt efter en sägenomspunnen långhorning.

På jakt efter alp bock
i södra Polen

Det vackra, böljande landskapet i Magura nationalpark i södra Polen hyser en spännande insektsfauna.
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I

juli 2020 skulle jag och min pappa,
Didrik, egentligen varit i Australien
och letat pytonormar. Av uppenbara
anledningar blev detta inte av och
istället stannade vi i Sverige och
letade långhorningar. När vi läste att Polen
inte hade stängt sina gränser fick vi idén
text& foto: Otto

By lén Claesson

att göra en bilsemester dit för att leta efter
en mycket speciell långhorning.

Alp bockens status & ekologi

Alpbock Rosalia alpina anses av många
vara den vackraste långhorningen i
Europa. Den är klassificerad som sårbar
(VU) på den internationella rödlistan och
minskar i stora delar av sitt utbredningsområde i Syd- och Centraleuropa. I Sverige
förekom den åtminstone fram till mitten av
1800-talet men ett fynd gjort 1926 i Västergötland på timmer från ”Långemålatrakten i Småland” antyder att den kan
ha reproducerat sig i landet en bra bit in
på 1900-talet. Vidare påträffades en död
individ i närheten av Trelleborg i Skåne
2015, men det rörde sig antagligen om en
individ som kläckts från timmer importerat
från Polen, och alpbock klassas alltjämt
som utdöd i den svenska rödlistan.
Orsaken till artens tillbakagång är dess
specifika habitatkrav. Larver av alpbock
verkar bara kunna utvecklas i äldre, helt
eller delvis döda träd som står solbelysta.
Det trädslag som oftast utnyttjas verkar
vara bok men kläckhål har även hittats
på ask, alm, ek och lönn.

Blombocken Stictoleptura tesserula hittades vid flera tillfällen under
resan, alltid på vita blommor i anslutning till bokskog.

Magura. När vi började närma oss parken
såg vi ett timmerupplag bestående av björk
och avenbok längs vägen. Till vår besvikelse hittade vi inte en enda långhorning
på timret men på en blomma i vägkanten
satt en Clytus lama, en nära släkting till
lövgetingbock Clytus arietis som finns i
Sverige.
Vi fortsatte söderut förbi byn Krempna
ner mot den slovakiska gränsen. Tack
vare att vi kollat satellitbilder och Google
street view innan vi åkte visste vi att

där fanns större bokskogsområden. Nu
kunde sökandet efter alpbock börja på
allvar! Det var gott om gamla döda bokar
och till en början kändes det som att det
skulle bli en enkel match. Skogen var
mestadels mörk och vegetationsfattig,
som bokskog ofta är, men på sina håll
fanns små gläntor. I dessa växte det inte
så många gamla träd men däremot gott
om blommor där jag förutom bekanta
arter som fyrbandad blombock Leptura
quadrifasciata, fläckig blombock Rutpela

Ankomst till Magura

Efter två dagars resande med stopp i bland
annat Krakow och Auschwitz anlände vi
till det lilla samhället Iwonicz-Zdrój där vi
skulle spendera de kommande tre dagarna.
Området där vi skulle leta låg söder om de
två byarna Krempna och Polany i Magura
nationalpark. Det var ingen slump att vi
valt att lägga vårt fokus just där. Innan
vi åkte läste jag alla artiklar jag kunde
hitta om alpbock i Polen och de allra flesta
lokalangivelserna var någonstans i Magura
nationalpark, främst i de södra delarna av
parken. Detta var dock en knapp timmes
körning från vårt hotell och klockan hade
redan hunnit bli ganska sent så vi bestämde
oss för att vänta med sökandet till nästa dag.
Efter en frukost bestående av gammalt bröd och inlagd sill begav vi oss mot

Hanen av alpbock Rosalia alpina kan skiljas från honor på att den har en
smalare kroppsform och att antennerna är längre och kraftigare.
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maculata och ängsblombock Stenurella
melanura även hittade bred blombock
Judolia cerambyciformis, en art som inte
förekommer i Sverige.

By te av strategi

Efter omkring tre timmars sökande och
inte ett spår av alpbock insåg vi att detta
nog inte var rätt ställe att leta på. Vi
begav oss österut till byn Polany och körde
ner längs en väg som snart övergick till
en stig. Till en början gick stigen genom
frodiga, blommande ängar där vi hittade
en Stictoleptura tesserula, en blombock som
saknar svenskt namn. I de många vattenpölar som låg längs stigen såg vi gott om
gulbukiga klockgrodor och även en snok
vilket gladde Didrik som egentligen är mer
herpetolog än entomolog.
Skogen som växte längs stigen lämnade dock en del övrigt att önska då den
var mörk och dominerad av gran med
inslag av bok. Eftersom vi inte kände till
några fler vägar i området körde vi tillbaka mot bokskogen söder om Krempna
för att se om vi missat något vid det
förra besöket. Precis innan vi kom in
i skogen såg jag en ordentligt gammal
bokstubbe som stod solbelyst vid vägen.
Vi stannade till och när jag kom fram till
stubben såg jag direkt att det var gott
om stora ovala kläckhål i den. Jag lät
blicken vandra över stubben och plötsligt
bara satt den där, alpbocken! Extasen
var total men jag fick inte ur mig något
annat än: ”Där är den!”

Den gamla bokstubben som alpbockarna
Rosalia alpina hittades på. Med tanke på hur
många kläckhål som fanns på stammen har den
antagligen utnyttjats i många generationer.

Praktlöpare Carabus auronitens är en vanlig art i Centraleuropa. I Sverige är den känd
från en lokal i Småland dit den troligen tagit sig med människans hjälp.

Lyckligtvis verkade den rätt obekymrad
av vår närvaro och satt stilla kvar. Vi
kunde nu konstatera att det var en hane
och att färgen var mer grå än blå som
vi hade förväntat oss. Oavsett färg var
vi mycket nöjda när vi åkte tillbaka mot
hotellet och planen för morgondagen var
redan klar. Jag hade läst att hanar ofta
håller revir på lämpliga träd och väntar
på honor att para sig med så det kändes
givet att åka tillbaka till stubben och se
om vi även kunde hitta en hona.

Andra dagen

När vi återvände nästa morgon var det
till vår förvåning tomt på stubben. Vi
hann tänka att det kanske var lite för
tidigt på dagen medan jag höjde blicken
mot de grenar som växte i närheten. Där,
nästan två meter upp på ett blad satt en
alpbock. Detta var inte den grå hanen vi
sett dagen innan utan en klarblå hona.
I likhet med hanen höll hon sig lugn och
satt stilla på sitt blad. Vi ägnade hela
förmiddagen åt att fotografera och beundra

Honan av alpbock Rosalia alpina är inte så välkamouflerad på gröna blad.

Yrfän 4 · 2020

30

Resereportaget

Krönikan

Det där med
mångfald & enfald

L
De ovala kläckhålen av alpbock Rosalia
alpina är ca 10 mm × 4–5 mm.

bocken. Hur många bilder vi än tog var det
svårt att känna sig färdig, vi ville inte att
stunden med alpbocken skulle ta slut.
Vid ett tillfälle bestämde jag mig för att
utforska skogen precis bakom stubben. Där
låg gott om stockar på marken och under
dessa gjorde jag ett glatt överraskande fynd,
nämligen en praktlöpare Carabus auronitens.
Praktlöpare är egentligen ingen sällsynt art
i Centraleuropa men den är i mitt tycke en
av de vackraste skalbaggarna vi har i Europa
och det var en art vi inte väntat oss att hitta
på den här resan. Jordlöparna verkade även
trivas på alpbockens stubbe för på den hittades
ytterligare en praktlöpare och en annan vacker
art vid namn Carabus linnei.
Framåt lunchtid tog vi en paus från skalbaggarna och besökte istället en liten bäck vi
hittat dagen innan för att leta efter eldsalamander. Tyvärr verkar detta vara en mycket
sällsynt art i Polen och trots tappert eftersök
hittade vi ingen. Vi gjorde även ett stopp vid
några döda askar som stod vid vägen i hopp
om att hitta en till alpbock men varken baggar
eller kläckhål syntes till.
Vårt besök till Magura började nu gå mot
sitt slut och när vi rörde oss ut ur parken
gjorde vi ett sista stopp för att ta avsked
av alpbocken. Den hade nu lämnat sitt blad
och börjat lägga ägg på bokstubben för att
säkerställa nästa generation av alpbockar i
Magura. Nöjda och glada över detta satte
vi oss i bilen och påbörjade den långa resan
tillbaka till Sverige.

armrapporterna är allvarliga, mångfalden minskar drastiskt.
Arter försvinner eller kämpar för sin överlevnad. Att insekter
är en hårt drabbad grupp vet väl de flesta vid det här laget.
När jag läser om det ser jag en framtida steril värld framför
mig, fri från kryp och fladder.
Så får jag syn på en stor, färggrann parasitstekel med långt
äggläggningsrör. Vad kan det vara för art? Måste vara enkelt att
ta reda på med tanke på hur spektakulär den är. Men ganska
snabbt upptäcker jag att det inte alls var lätt. Av parasitsteklar
finns det 7124 arter uppdelade på 36 familjer och 114 underfamiljer
bara i Sverige, många är mycket lika och svåra att skilja åt utan
nyckel och lupp. För den som tränger sig ned i art-träsket finns
fortfarande en mångfald att upptäcka.
Människan är en nyfiken art med en drift att hela tiden ta
sig vidare. På gott och ont. Tillväxt är samhällets motto, balans
kallas för stagnation. Våra hjärnor är välutvecklade men har ett
stort, gapande hål: den tror att det vi inte vet, det finns inte
heller. Vår intelligens är som en spotlight i mörkret, det som är
utanför ljuset varken syns eller finns. I praktiken betyder det att
ju mindre jag vet, desto säkrare är jag!
Igenväxning och kalhuggning är dagens största hot mot mångfalden och vår natur. Blomrika ängar, naturbeteshagar, riktiga
skogar, gamla och döda träd försvinner i rasande takt. Samtidigt
har trädgårdsintresset som hobby ökat dramatiskt och plötsligt
finns det något lättillgängligt att bidra med för mångfalden: värna
livet i vår trädgård!
Trädgårdskunskap har föga likhet med naturkunskap och de
ekologiska samspelen i en trädgård är ofta satta ur spel. Har jag
bladlöss på rosorna i trädgården? Är det ett problem? Varför?
Kanske är svaret att det inte är ett problem. Kanske just den
arten av bladlöss värdväxlar och snart flyttar? Eller kanske saknar
trädgården balans? Bekämpar jag bladlössen försvinner samtidigt de små lusätande nyckelpigelarverna, blomflugor, nätvingar,
gallmyggor, parasitsteklar, med flera och obalansen fortsätter.
Får vi då inte göra någonting för att värna oss själva och våra
växter? Självklart får vi. Men med klokhet och eftertänksamhet.
Om vi försöker kika lite utanför vår personliga ”spotlight” kommer
vi att finna större sammanhang. För vi ska inte heller glömma
att den natur vi har, har utvecklats i samklang med människan.
Vi ska verkligen inte förneka oss själva!
Balans och samklang, en gyllene medelväg där både människors
och trädgårdens egna behov får komma till tals, det mår både
människor och natur bättre av. Det kan vi åstadkomma genom att
ge trädgården bra förutsättningar. Det är inte speciellt svårt och
man kan till och med spara pengar, men det kräver lite kunskap.
Å andra sidan är ju kunskap ingen tung börda att bära.
Ann-Marie Björn
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Fotografen

Håkan Johansson

1

Namn: Håkan Johansson
Bor: Vejbystrand
Fotograferat sedan 1972
Favoritlokal: Skogarna
och ängsmarkerna på
Hallandsåsen, och så klart
hela Öland
Favoritfjäril: Blåbandat
ordensfly Catocala fraxini
Utrustning: Nikon D7500,
D700, Micro-Nikkor 105/2,8,
Micro-Nikkor 60/2,8, Nikon
SB-400. Nikon SB-800, Nikon
R1C1 kit.

”Jag fick mitt fotointresse och min första kamera av
min far då jag var 12 år. Under hela mitt yrkesliv
har fotograferingen varit en röd tråd. Jag har varit
fotohandlare, haft fotoateljé, arbetat som undervattensfotograf (där jag vann svenska mästerskapen i
UV-fotografering ett år) och jobbar nu som produktansvarig för klinisk fotografering på ett dentalbolag.
Som ung fältbiolog var nattfjärilarna min stora
fascination och detta intresse har jag sedan några år
tagit upp igen. Att fotografera nattfjärilar innehåller flera spännande delar: utmaningen att först hitta
arten och att sedan lyckas få till en bra bild är väldigt
tillfredställande.”
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Fotoförteckning
1. Tandfly Philogophora meticulosa.
Nordvästra Skåne. 1/60 s, f22.
2. Rostfärgad bladspinnare Gastropacha quercifolia.
Mellersta Öland. 1/60 s, f22.
3. Ekorrspinnare Stauropus fagi.
Nordvästra Skåne. 1/60 s, f32.
4. Gräselefant Euthrix potatoria.
Nordvästra Skåne. 1/50 s, f22.
5. Åkervindefly Acontia trabealis.
Mellersta Öland. 1/50 s, f29.
6. Blåbandat ordensfly Catocala fraxini.
Södra Halland. 1/60 s, f22.
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Recensionen

Tax onomiskt storverk om sp indlar

N

är man pratar om gammal arter beskrefne och med illuminerade figurer
svensk zoologisk litteratur så är upplyste. Eftersom Clerck och Linné var
ofta den naturliga startpunkten
goda vänner använde sig Clerck av Linnés
den 10:e upplagan av Carl von sätt att namnge arterna med ett släktLinnés Systema Naturae från 1758. namn och ett artnamn, precis som Linné
Det är från den som all zoologisk nomen- skulle göra i Systema Naturae 1758.
klatur, det vill säga all vetenSvenska spindlar är också
skaplig namngivning av djur
Text : Anders Lindström
det första svenska bokverket
och växter, utgår. Nästan. Det
med handkolorerade planfinns faktiskt en enda äldre bok som har scher som standard. Boken innehåller 6
prioritet över Systema Naturae ur ett nomen- planscher med totalt 70 handkolorerade
klatoriskt perspektiv, och det är svensken spindlar samt en lockespindel och en kloCarl Clercks bok Svenska spindlar från 1757. krypare. Med en upplaga på 496 exemplar
Det gör den till den äldsta giltiga boken i blev det totalt nästan 3 000 planscher som
skulle handkoloreras. Texten är skriven
zoologisk nomenklatur i världen.
Carl Clerck var en tulltjänsteman både på svenska och latin och detta gjorde
från Stockholm som blev intresserad av
att den blev populär även utomlands och
naturhistoria efter att ha varit på föreläs- översattes bland annat till engelska.
ning av Linné i Stockholm. I början av
Boken börjar, efter långa dedikationer,
1750-talet började Clerck samla spindlar med ett kapitel om spindlar i allmänhet
runt Stockholm, och studerade dem i små
med observationer, ekologi och byggnad.
glaskammare. Clercks intresse för spind- Till skillnad från idag använde Clerck
lar drev honom att skriva en uppsats om
framför allt spindlarnas levnadssätt för
att dela in dem i olika grupper. Den högre
de spindlar han observerat och avbildat.
Uppsatsen presenterades för Vetenskaps- indelningen har ingen större relevans idag,
societeten i Uppsala hösten 1756. Verket
men han beskriver 66 arter, varav 53
blev så uppskattat att han uppmanades att fortfarande räknas som goda arter idag. I
publicera det som en bok, och 1757 publice- 10:e upplagan av Systema Naturae är 11 av
rades Svenska Spindlar uti sina hufvud-slägter
Clercks namn med, och fortfarande i 13:e
indelte, samt under några och sextio särskildte upplagan av Systema Naturae från 1767 är
bara 12 av Clercks namn med och ingen
verkar veta riktigt varför det är så.
I augusti 1892 beslutade man på den
Internationella zoologikongressen i Moskva
att Linnés Systema Naturae från 1758 skulle
vara startpunkten för den zoologiska
nomenklaturen. Det gjorde att Clercks
spindelnamn inte längre var giltiga. Men
1947 skrev arachnologen Pierre Bonnet till
Internationella zoologiska nomenklaturkommissionen och förordade att namnen
i Svenska spindlar skulle ges prioritet över
Linnés namn. Han hade gjort en enkät
undersökning bland internationella arachnologer och kommit fram till att huvuddelen använde Clercks namn istället för
Linnés. Tolv år senare beslutade slutligen
kommissionen efter många och långa diskussioner att Clercks namn skulle vara
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Svenska Spindlar uti sina hufvudslägter indelte, samt under några och
sextio särskildte arter beskrefne och
med illuminerade figurer upplyste
Carl Clerck. 1757.

giltiga. Men det var inte förrän 1999 som
man ändrade i den Internationella Zoologiska Nomenklaturkoden (ICZN) så att
Clercks namn också fick företräde över
Linnés namn. Därmed fick Clercks Svenska
spindlar sin rättmätiga plats i nomenklaturen och Clercks spindelnamn är idag de
äldsta vetenskapliga namnen som fortfarande är i bruk. Rent praktiskt löste man
det genom att betrakta Svenska spindlar
som utgiven 1 januari 1758, fastän den var
utgiven 1757. Man skriver alltså till exempel
det vetenskapliga namnet för korsspindel
som Araneus diadematus, Clerck 1758 istället för 1757. Många archnologer ”fuskar”
dock och använder Clerck 1757 för att
hedra tulltjänstemannen från Stockholm
och hans brinnande intresse för spindlar.
Boken är idag ganska svår och dyr
att få tag på, men den finns inskannad på nätet och kan läsas på t ex
www.biodiversitylibrary.org/bibliogra
phy/119890#/summary. 

Landskapsinsekten
bohuslän

Myskbock

B

Aromia moschata

lunda och smaka på namnet Aromia moschata! myskbocken på önskelistan men väntade mig inte hitta den
Jag ser framför mig hur Carl Linnaeus sitter vid
inne bland granar och tallar. Plötsligt ser jag något blixtra
arbetsbordet ute vid sitt älskade Hammarby och till i solskenet och landa på vägen. En stor skalbagge … en
skall namnge en samling insekter. Året är 1758
myskbock! Jag kan fortfarande minnas hur upprymd och
och han håller en stor och vackert smaragdgrön
glad jag blev över det fyndet! Snabbt stoppade jag ner den
skalbagge med långa spröt och funderar. Den
i burken med eter och sågspån för att sätta
är säkert ingen ny bekantskap för honom, han
text & foto: Leif J ohansson
upp den i en låda bland andra skalbaggar för
har förmodligen sett den i något sälgbestånd
så gjorde man på den tiden. Blev man genuint
intresserad av insekter började man bygga upp en fysisk
på sin gård och känner nog väl till dess förmåga att sprida
en väldoft omkring sig. Jag tror han älskar den här arten samling. Idag är det så lätt att ”samla” med digitalkamerans
och vill ge den ett särskilt fint namn. ”Vilken älsklig varelse!
hjälp att det fysiska samlandet ofta kan hoppas över.
Du skall heta Cerambyx moschatus för bara du kan dofta som
Utöver dessa två möten med vår ”aristokrat” bland skalädlaste mysk!” (Senare kom dock artnamnet att ändras till
baggarna har jag haft många fler och även kläckt fram den
moschata och släktnamnet till Aromia.)
vid flera tillfällen. En tidig vår för några år sedan letade jag
Bohusläns landskapsinsekt är just denna älskliga varelse
bibaggar i ett övergivet sandtag i närheten. Några bibaggar
och jag har ett minne från en het julidag 2009 när jag jobbade hittade jag inte, men en sälg som balanserade på överkanten
som busschaufför i Kungälv. Jag hade lunchrast och tog en till sandgropen var kraftigt angripen av något djur som
promenad i bussgaragets omgivningar i Kareby lite norr gnagt grova gångar i träet. Jag kom tillbaka lite senare
om staden. Där växte ett stort antal gamla sälgar längs en med en såg och kapade av ett par bitar som jag förvarade i
liten lokalväg, somliga med tydliga angrepp av myskbockens ett tomt akvarium för att se om det var myskbockar i dem
larver. I vägrenen växte också rikligt med älggräs och i det
eller något annat, och i mitten på juni kom det just fram
satt flera myskbockar och kalasade.
flera stycken sådana.
Mitt första möte med myskbocken var dock långt tidigare,
Myskbocken är en art som skiljer sig från mängden av
en augustidag 1964. Jag var 14 år och hade nyss börjat intres- insekter och det är nog ingen som är oberörd av dess skönsera mig för insekter och speciellt då skalbaggar. På väg till het. Lite extra roligt att Västsvenska Entomologklubben
Yxsjön, några kilometer söder om Landvetter, gick jag längs har den i sin logotyp, och föreningens tidning heter förstås
en grusväg där jag senare gjort fina fynd. Jag hade förstås Aromia!

Med lite tur kan man i juli–augusti få se Bohusläns landskapsinsekt,
myskbock Aromia moschata, springa upp och ned på sälgstammar.

Myskbock Aromia moschata kalasar gärna i älggräsets blommor.
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