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FÖREKOMST EFTER BIOTOPER

Många svenska nyckelpigor är lätta att finna. Genom att helt enkelt se sig omkring, s.k. okulärobservation, hittar 
man många av de större svenska färggranna arterna, d.v.s. de arter som folk allmänhet kallar för nyckelpigor. 
Med eurytopa arter menas sådana växter och djur som ej är bunden till en viss biotop, utan är relativt oberoende 
av miljöns beskaffenhet. Med biotop menas ”ett stycke fungerande natur” och habitat betyder ungefär 
”vistelseplats”. Motsatsen till eurytopa organismer är de stenotopa, som är mycket kräsna vad gäller plats 
att vistas på, val av föda, temperaturvillkor, fiiktighetskrav och motsvarande parametrar. De flesta av våra 
nyckelpigor är mer eller mindre stenotopa, ett fåtal är eurytopa.

Eurytopa arter - generalister
trädgårdar och parker upptäcker man många olika nyckelpigor utan att behöva använda speciella hjälpmedel. 

Detta gäller tex. den vackra Schackbrädepigan (Propylea quatuordecimpunctata). Denna art är inte alls 
kräsen vad gäller val av föda. Den äter många olika bladlusarter och även andra småkryp och kan påträffas 
överallt där maten finns. Observeras därför t.ex. både på parkeringsplatser och i balkonglådor såväl som på 
björkar, i hagmarker och i sädesfält.

Nästan lika allmänt utbredd är Tvåprickig nyckelpiga (Adalia bipunctata) som ses både i 
stadsparkernas vresrosbestånd och på parklindar. Men även t.ex. vintertid inomhus sovande fönstemischar 
och sommartid aktiv lövskogar. Ett bra sätt att upptäcka denna nyckelpiga är att en solig försommar- eller 
höstdag ställa sig under en parklind och titta rakt uppåt. Skuggorna av både larver, puppor och de fullvuxna 
nyckelpigoma på bladens undersidor brukar vara lätta att se.

En tredje nyckelpigeart som finns nästan överallt är Sjuprickig nyckelpiga, ”Jungfru Marie 
nyckelpiga” (Coccinella septempunctata). Man påträffar denna eleganta nyckelpiga på så vitt skilda miljöer 
som trottoarer och havsstränder, trädgårdar och parker. Men även i naturskog och hagmark. Djur som är så 
föga kräsna som Schackbrädespigan, Tvåprickig nyckelpiga och Sjuprickig nyckelpiga vad gäller val av 
vistelsemiljö och krav på föda och klimat kallas även generalister.
Urbana miljöer
Förutom i stadsparker, parkeringsplatser och motsvarande miljöer så kan det löna sig att observera husfasader 
och betongväggar. Speciellt de husväggar som är gulrappade och släta och syd- eller västvända. Gul farg 
attraherar många insekter och de syd- och västvända ytorna är ofta varma. Här kan lätt t.ex. puppor av 
Sjuprickig nyckelpiga och Tvåprickig nyckelpiga observeras. Samma sak gäller för släta betongmurar, 
speciellt nära rosplanteringar.

Vattentorn och andra tom attraherar många nyckelpigor. Lättast är de att observera på senhösten, då 
de samlas i håligheter och höm vid nederdelen av sådana byggnader för att erhålla lä under den kommande 
övervintringen. I Syd- och Mellansverige påträffas vanligen ett tjugotal arter på vattentorn. Vattentorn placerade 

Fig.l. Schackbrädepigti (Propylea quatuordecimpunctata) 
Foto: P. Wärmling

Fig. 2. Puppa av Sjuprickig nyckelpiga
(Coccinella septempunctata) Foto: P. Wärmling
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i barrskogsmiljöer besöks ofta av de flesta arter som är bundna till barrträd. Detta gäller t.ex. Ljusstreckad 
nyckelpiga (Myzia oblongoguttata), Artonfläckig nyckelpiga (Myrrha octodecimguttata, Smutsgul nyckelpiga 
(Aphidecta obliterata) men även i Sydsverige den sällsynta Variabel tallpiga (Harmonia quadripunctata) 
(författarens observation).

En dag i Södertälje i slutet av september år 1993 kunde författaren observera drygt 700 
nyckelpigeindivider av följande arter på ett av stadens vattentorn: Fyrfläckig tallpiga (Exochomus 
quadripustulatus) , Ljusstreckad nyckelpiga (Myzia oblongoguttata) , Artonfläckig nyckelpiga (Myrrha 
octodecimguttata), Fjortonfläckig lövpiga (Calvia quatuordecimguttata) , Ögonfläckig nyckelpiga (Anatis 
ocellata) , Smutsgul nyckelpiga (Aphidecta obliterata), Sjuprickig nyckelpiga (Coccinella septempunctata) 
samt Tvåprickig nyckelpiga (Adalia bipunctata) av de två varianterna typica och sexpunctata.

I hamnområden kan det löna sig att titta efter nyckelpigor på hamnpirar, speciellt efter några dygn 
med sydliga varma vindar. Många sydliga arter kan då ha forts in i landet från kontinenten såsom t.ex. Variabel 
flatpiga (Hippodamia variegata) (förf.s obs.).

Ruderatmarker
På soptippar, hamnområden, gamla industritomter och liknande s.k ruderatmarker påträffas många nyckelpigor 
som t.ex. den ovan nämnda Variabel flatpiga (Hippodamia variegata). Dessa områden är ofta öppna och ljusa 
och därför värmeexponerade. Detta gäller särskild framför vindskyddade sydvända fasader av industrilokaler. 
Intressanta är även bangårdar och banvallar, där ett flertal värmeälskande, s.k. xerofila, nyckelpigor kan finnas.

Under sommaren 2008 undersöktes insektsfaunan på 52 st stationsområden i södra Sverige. Hela 
30 olika nyckelpigor påträffades, totalt 789 exemplar. Alla dessa erhölls i fyra olika slags fällor nämligen 
tricolorskålar, gulskålar, malaisefällor och fönsterfallor. Hade bankning och slaghåvning använts hade artantalet 
sannolikt blivit ännu större. Ett stort antal av de påträffade nyckelpigoma är sällsynta eller lokalt förekommande 
och samtliga värmekrävande. Exempel på arter som påträffades vid denna undersökning var Sandmarksrotpiga 
(Rhyzobius litura), Oval rödfläcksminipiga (S. frontalis), Svart talldvärgpiga (S. nigrinus), Svartsköldad 
dvärgpiga (Scymnus femoralis) , Videdvärgpiga (S. limbatus), Tvåfläckig flatdvärgpiga (Nephus bisignatus), 
Långsträckt glansdvärgpiga (Hyperaspis pseudopustulata), Tuvmyranyckelpiga (Platynaspis luteorubra), 
Variabel flatpiga (Hippodamia variegata) och Sextonprickig nyckelpiga (Tytthaspis sedecimpunctata).

Några av dessa arter har dock, förutom värme, alldeles speciella krav. Stackmyrapigan kräver t.ex. 
att stackmyrans (SL Formica) bon finns i närheten och Tuvmyranyckelpigan att bon av t.ex. myrsläktet Lasius 
förekommer inom området. Sandmarksrotpiga, Variabel flatpiga och Sextonprickig nyckelpiga anses vidare 
kräva sandmarker eller porösa jordar. Men naturligtvis måste även lämplig föda, dvs bladlöss, vara tillgänglig. 
Några ruderatmarksväxter som ofta infekteras av, till föda passande, bladlöss för ovan nämnda nyckelpigor är 
tex. tistlel, baldersbrå, prästkrage, röllicka och korsört. Med litet tur kan ovanstående nyckelpigor erhållas med 
slaghåvning på dessa örter. Bästa tidpunkt är då soliga varma försommardagar och ljumma sensommardagar.

Stränder
Under både vårar, sommardagar och höstar kan det löna sig att studera sandiga sjöstränder och havsstränder. 
Men även steniga stränder. Speciellt lönsamt kan detta vara på eftersommaren efter några stormdygn. Längs våra 
kuster bildas då ofta tångvallar och med hjälp av knäkrypande och förstoringsglas kan massor av nyckelpigor 
hittas. Bra är att ha med en vit vaxduk, på vilken framrotat material kan placeras. Ofta är nyckelpigoma först 
mycket orörliga och tröga och därför svåra att se. Men om man väntar ett tag och dessutom har turen att uppleva 
att solen tittar fram, så böljar de strax att röra på sig och därmed visa sig. Nyckelpigor driftmaterial har ofta 
färdats genom passiv vinddrift åtskilliga mil över vatten. Många har även varit nära att drunkna och ser livlösa ut 
där de ligger inne i ruttnade tång eller vass. Men nyckelpigor har en synnerligen stark överlevnadsförmåga, och 
de flesta repar sig vanligtvis efter att ha torkat på t.ex. en vaxduk en liten stund.

Man behöver nu inte krypa på knäna, det går bra att sträcka på benen och gående betrakta ovansidan 
på större stenar en bit uppåt en driftrand. Dit klättrar ofta nyckelpigor upp efter det att solen tittat fram efter en 
storm eller ett regn. Efter att ha torkat försöker de ofta att att pröva sina flygvingar uppe på toppen av större 
stenar. Om solen då skiner brukar de lyckas att lyfta.

Men det kan också löna sig att från ovan betrakta den släta sanden några meter nedanför eller ovanför 
en driftrand eller tångvall. Nyckelpigor brukar vara lätta att se när de kryper på släta sandfält. Arter som 
förf, hittat i drifträder vid havet är t.ex. Röd vasspiga (Coccidula rufa), Ljusstreckad nyckelpiga (Myzia 
oblongoguttata), Ögonfläckig nyckelpiga (Anatis ocellata) , Trettonprickig nyckelpiga (Hippodamia 
tredecimgpunctata) , Elvaprickig kustnyckelpiga (Coccinella undecimpunctata), Sjuprickig nyckelpiga 
(Cocinella septempunctata), Hieroglyf-nyckelpiga (Coccinella hieroglyphica), Tvåprickig nyckelpiga
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(Adalia bipunctata-normaltyp), Tjugotvåprickig nyckelpiga (Psyllobora vigintiduopunctata), Sextonprickig 
nyckelpiga (Tytthaspis sedecimpuctata) och Klotformad nyckelpiga (Cynegetis impustulata). Att den sista 
arten kan förekomma i driftränder får anses vara ett mysterium med tanke på att den ej kan flyga.

På en sandstrand i Skåne hittades för övrigt (Baranowsky 1969) det hittils enda levande exemplaret i 
Sverige av Åttafläckad asienpiga (Harmonia octomaculata). Det anses möjligt att denna nyckelpiga färdats hit 
passivt med vindars hjälp över 500 mil från Fjärran Östern.

Under vårfloden i t.ex. norra Sverige kan det bildas drivor av död vass, starr och annat dött växtmaterial 
på flodstränderna. Sådana s.k. driftränder kan det löna sig att undersöka, speciellt i Lappland. En bra idé kan här 
vara att krypa på knä utrustad med ett stort förstoringsglas. Detta är f.ö. ett av de säkraste sätten att finna den 
mycket sällsynta nordliga arten Tvärbandad polarpiga (Adalia bipunctat frigida).

Fig.3. Sjuprickig nyckelpiga (Coccinella septempunetata) fångad av rovfluga, framifrån. Foto: Lars Anmärk

Saltängar
Med stor tur och mycken envishet kan håvning på saltängar (s.k. ”marskland”) på Västkusten (Ha.) och 
vid Bottenviken (Nb.,Lu.lpm.) ge fynd av den sällsynta lilla Saltflatdvärgpigan (Nephus limonii). Längs 
Nordsjökusten i t.ex. Holland anses dess favoritmiljö vara bestånd av Marrisp (Limonium vulgare), vars 
sköldlöss- och bladlöss utgör dess näring. Då denna växt är sällsynt (Fridlyst) hos oss, så inses lätt att även 
nyckelpigan är ovanlig.

Vid växthus
Ett par nyckelpigearter har importerats till Sverige i avsikt att bekämpa bladlöss, vita flygare och andra skadedjur 
i växthus; Oceanisk växthuspiga (Cryptolaemus montrouzieri) från Australien och Konvergent flatpiga 
(Hippodamia convergens) från Nordamerika. Båda dessa nyckelpigor har i Sverige påträffats levande utomhus, 
vid båda tillfällena i närheten av växthus. De skulle med rätta kunna kallas för äkta växthusrymlingar. Om man 
håller ögonen öppna i sådana miljöer, kan man kanske ha turen att upptäcka någon av dem.
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Vintertid
Vintertid kan man genom att lyfta på barkflagor nära roten på grova tallar upptäcka ansamlingar av Artonfläckig 
nyckelpiga (Myrrha octodecimguttata). Dessa aggregationer består ibland av upp till 20 individer och bland 
dessa finns ibland enstaka Mörksömmad talldvärgpiga (Scymnus suturalis). Den senare arten påträffas då 
och då även i artegna smärre anhopningar under barkflagor. Under bark på döda alar kan vintertid ses enstaka 
Fläckig vasspiga (Coccidula scutellata) och denna art kan även observeras i ihåliga vassrör. I sådana kan även 
påträffas Röd vasspiga (Coccidula rufa) och Nittonprickig kärrpiga (Anisosticta novemdecimpunctata). 
Lämpliga vassrör att undersöka är sådana som har små gnaghål och andra öppningar på stammen. Dessa brukar 
vara lätta att finna.

Våren och sommaren
Under soliga vårdagar kan det löna sig att studera de släta stammarna av unga eller medelålders aspar. I 
synnerhet om de står i en syd- eller västvänd sluttning. Där kan t.ex. Tvåfläckig sköldluspiga (Chilocorus 
renipustulatus) och Hednyckelpiga (Chilocorus bipustulatus) ses solbada, speciellt på sydsidan av stammarna. 
Den mörka färgen passar ju bra när det handlar om att absorbera värme från solljus och det gör inte så mycket 
om dessa två arter väcks till liv innan vintern är slut. Deras föda, som mest utgörs av sköldlöss, finns nämligen 
tillgänglig även mitt i vintern. För nyckelpigor som lever uteslutande av bladlöss kan ett uppvaknande innan 
vintern är över vara förödande. Matbehovet efter vintersömnen är nämligen akut.

Släta aspstammar kan även sommartid vara värda att kolla in. Då kan nämligen puppor av Tvåfläckig 
sköldluspiga (Chilocorus renipustulatus) finnas där i mängd. Man kan undra varför dessa nyckelpigor väljer att 
placera sig på en så lättupptäckt plats som en slät trädstam. Svaret vad gäller de vuxna individerna är sannolikt 
att svart blank färg är en slags varningsfärg och att när en fågel väl en gång upplevt den beska smaken av en 
sådan nyckelpiga aldrig mer gör om försöket. Vad gäller pupporna, så är de bra på att försvara sig. En fågel 
(eller t.ex.en parasitstekel) som närmar sig en puppa blir lätt skrämd av dess ”flipp-beteende. De kan nämligen 
snabbt lyfta upp hela kroppen likt de rörliga slagdelarna i ett flipperspel. Detta kan dels få en fågel att ta till 
vingarna, dels att få en parasitstekel eller parasitfluga att falla av puppan. Dessutom reflexblöder puppan då 
den blir skrämd, vilket innebär att den utsöndrar en besk illaluktande vätska. Många puppor tillsammans bör ge 
en kraftigare negativ doftupplevelse. Slutligen så ser dessa puppor rätt oaptitliga ut, i det att de påminner om 
fågelspillning. Många puppor tillsammans förstärker sannolikt även denna effekt.

De flesta nyckelpigor observeras antingen på våren eller på hösten. På våren är de nyvakna efter 
vintersömnen och letar aktivt efter en partner. Under högsommaren är de flesta arter i larv- eller puppstadiet 
eller eventuellt sovande, om sommaren är mycket varm och torr. Under sensommaren kan de åter ses, då den 
nya generationen kommit fram ur sina puppor. Nu är de aktiva i jakt på föda. Det gäller att skaffa sig ett rejält 
fettlager innan kylan sätter in, detta för att kunna klara övervintringen.

Hösten
Under regniga varma höstar kan man ofta se ett vitt ludd på 
löv av ekar, lönnar och andra lövträd. Detta ludd utgöres av 
svamphyfer som är huvudföda för tre svenska nyckelpigor. 
Den vanligaste av dessa är Tjugotvåprickig nyckelpiga 
(Psyllobora vigintiduopunctata). Denna lättobserverade 
citrongula nyckelpiga observeras lättast på både unga 
och gamla svampangripna ekar på hösten, oftast med 
okulärobservation men även med hjälp av bankning.

En annan art med liknande födoval är Sextonfläckig 
sköldpiga (Halyzia sedecimguttata) som oftast påträffas på 
löv av björk och lönn under milda höstdagar och slutligen den 
sällsynta Tolvfläckig sköldpiga (Vibidia duodecimguttata) 
som t.ex. påträffas på blommande buskar och på löv av 
diverse lövträd i södra Sverige. De sista artema observeras 
lättast genom bankning eller slaghåvning i lövsly. Även om 
Tolvfläckig sköldpiga är en typisk höstart, så händer det att 
den tidigt på våren påträffas i blommande sälg, där den förser 
sig med energirik nektar strax efter det att den långa vinterns 
svältperiod är över.

Fig. 4. Tjugotvåprickig nyckelpiga 
(Psyllobora vigintiduopunctata) 
Foto: P. Wännling
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Fig. 5. Tioprickig nyckelpiga 'Adalia decempunctata) 
Foto: P.Wärmling

Bankningsmetoden
I hagmarker är ekar och lindar ofta besökta av Tioprickig nyckelpiga (Adalia decempunctata). Denna tjusiga 
nyckelpiga varierar mycket i färg och påträffas lättast genom den s.k. bankningsmetoden. Denna metod innebär 
att man håller ett upp-och-nervänt utfällt paraply i ena handen under den trädgren som skall undersökas. I den 
andra handen håller man en kraftig käpp, gärna av typ brännbollsklubba. Sedan slår man ett rappt och kraftigt 
slag på den inre delen av grenen i fråga, tillräckligt hårt och rappt så att krypen blir så överraskade att de släpper 
taget (men inte så hårt att trädet blir skadat). Ett allt för mjukt slag gör bara att insekterna på blad och grenar 
nyper sig fast där de befinner sig. Sen gäller det att snabbt kolla in djuren som fallit ner i paraplyet innan de tar 
till vingarna och flyger bort.

På grova solexponerade ekar kan man med 
bankning finna t.ex. Ekdvärgpiga (Scymnus auritus) 
och de sällsynta arterna Videdvärgpiga (Scymnus 
limbatus) och Reliktdvärgpiga (Scymnus silesiacus). 
Den sistnämnda dock endast ställvis i Mälardalen. På 
äldre och yngre solexponerade ekar kan man i södra 
och mellersta Sverige genom samma metod träffa på 
den relativt ovanliga Plommonträdpigan (Oenopia 
conglobata). På björkar i öppen hagmark erhålls ofta 
Fjortonfläckig lövpiga (Calvia quatuordecimguttata) 
med bankning, även om arten förefaller att trivas 
också i skuggiga skogsdungar med lönn eller al.

I lövskogar och i parker kan man på 
solexponerade skogslindar och oxlar banka fram 
den lilla sällsynta nyckelpigan Spinnkvalsterpiga 
(Stethorus punctillum) och i fuktiga alkärr påträffas 
med samma metod den synnerligen vackra
Allövpigan (Sospita vigintiguttata). I skuggiga videsnår, t.ex. längs åstränder, kan man med litet tur banka fram 
Svartsköldad dvärgpiga (Scymnus femoralis) .

På grova solexponerade äldre tallar erhålles ofta Svart talldvärgpiga (Scymnus nigrinus), 
Mörksömmad talldvärgpiga (Scymnus suturalis), Fyrfläckig tallpiga (Exochomus quadripustulatus), 
Ljusstreckad nyckelpiga (Myzia oblongoguttata) , Ögonfläckig nyckelpiga (Anatis ocellata) och Smutsgul 
nyckelpiga (Aphidecta obliterata). Bankning på grova granar ger ibland fynd av Brun dvärgpiga (Scymnus 
abietis) och i norra Sverige då och då fynd av den relativt sällsynta Grannyckelpigan (Adalia conglomerata). 
Bankning på äldre planterade silvergranar ’ större bestånd, t.ex. på Omberg och andra ställen i Mellansverige, 
kan med litet tur ge Silvergrandvärgpiga (Scymnus impexus) i paraplyet.

Slaghåvning
Denna metod innebär att man med en grov håv slår fram och tillbaka i vegetationen. Kanten kring håvens 
öppning bör vara förstärkt med metall eller läder för att tåla slag i buskar och sly. Håven bör vittjas efter 
c:a 10-15 slag. Ju soligare och varmare väder desto oftare bör innehållet kollas. Med denna metod kan 
man t.ex. på diverse lövträd i fuktiga eller skuggiga miljöer påträffa Fjortonfläckig nyckelpiga (Calvia 
quatuordecimguttata). Denna nyckelpiga finns även i soliga lövskogsmiljöer och kan förutom bankning även 
framlockas på t.ex. björk och lönn med hjälp av s.k. slaghåvning.

På fuktängar och motsvarande kan man påträffa Storfläckig flatdvärgpiga (Nephus redtenbacheri) 
liksom Trettonprickig sumpflatpiga (Hippodamia tredecimpunctata) och Sjuprickig sumpflatpiga 
(Hippodamia septemmacidata) om man använder slaghåv. Med denna metod kan man i blåbärsris och på 
ljunghedar lätt hitta Hieroglyfnyckelpiga (Coccinella hieroglyphica) och Hednyckelpiga (Chilocorus 
bipustulatus) och i sydvästra Sverige på ljungmarker den sällsynta Mattsvart hedpiga (Exochomus 
nigromaculatus).

I vassruggar kan man med slaghåvning erhålla Nittonprickig kärrpiga (Anisosticta 
novemdecimpunctata) , Fläckig vasspiga (Coccidula scutellata) och Röd vasspiga (Coccidula rufa. På saltängar 
vid havet i tex. Halland och Norrbotten kan, med litet tur, den sällsynta Saltflatdvärgpigan (Nephus limonii) 
erhållas.
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Slaghåvning på fuktig gräsmark på högsommaren 
kan vara en bra metod att finna Klotformad 
nyckelpiga (Cynegetis impunctata) , och på marker 
med nejliksläktingama gökblomster (Lychnis flos- 
cuculi) och såpnejlika (Saponaria officinalis ) 
kanTjugofyraprickig nyckelpiga (Subcoccinella 
vigintiquatuorpunctata) påträffas. Den senare brukar 
även kunna observeras genom att helt enkelt titta på 
såpnejlikablad, då larverna gör tydliga gnagspår i dessa.

På torrängbackar, alvarmarker och öppna 
ängsmarker kan många värmeälskande, s.k. xerofila, 
små nyckelpigor erhållas. Till exempel i Sydsverige 
den sällsynta Bred rödfläckminipiga (Scymnus 
pallipediformis), den ej speciellt ovanliga Oval 
rödfläcksminipiga (Scymnus frontal is), den sällsynta 
Grov rödfläcksminipiga (Scymnus minimus) och den 
allmänna Fjortonfläckig torrbackspiga (Coccidula

Fig. 6. Fyrfläckig tallpiga (Exochomus quadripustulatus)
Foto: P.Wärmling

quatuordecimpustulata). Den senare mest på högsommaren på röllicka och prästkrage.
På solvarma ruderatmarker i Götaland kan det löna sig att med slaghåv eftersöka den nyligen 

upptäckta Rödsköldad värtnedvärgpiga (Scymnus rubromaculatus). den kan ju finnas på andra ställen än 
vid hamnen i Malmö, där den först påträffades för en handfull år sedan. Med stor tur och många timmars 
slaghåvande på torrbackar, sandområden och andra xeroterma lokaler kan man vidare påträffa de sällsynta Rund 
glansdvärgpiga (Hyperaspis concolor) och Långsträckt glansdvärgpiga (Hyperaspis pseudopustulata), även 
om fällor kanske är en både bättre och bekvämare metod att finna dessa rariteter.

Fallfällor
Genom att gräva ner t.ex. en konservburk på ett sådan djup att burkkanten ligger i nivå med markytan, så har 
man anordnat en fälla för marklevande smådjur. Speciellt gäller detta nattlevande snabbspringande djur som 
jordlöpare och kortvingar, men även en och annan nyckelpiga kan falla ner i en sådan fälla. Vill man att djuren 
skall avlivas genast, så kan man fylla bottnen med litet propylalkohol, T-sprit eller glykol. För säkerhets skull 
så kan man täcka mynningen med litet hönsnät, detta för att hindra att större djur börjar dricka ur burken. En 
nyckelpiga som rätt säkert fångas med fallfälla är Sandmarksrotpigan (Rhyzobius litura). I detta fallet duger 
det bra med en grund skål som t.ex. en Petriskål utan vätska, men med litet finkomig sand i bottnen. Om man vill 
undvika att djuren som fallit ner i fällan angriper varandra bör burken i botten förses med litet löv eller mossa 
så att de kan gömma sig för varandra. Dessutom bör de vittjas ofta, i alla fall bör det ej dröja längre än ett par 

Fig. 7 Sjuprickig sumpflatpiga (Hippodamia septemmaculata) Foto: Håkan Elmquist
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dygn mellan vittjandet. En annan nyckelpiga som påträffats i fallfållor är den sällsynta Fyrfläckig flatdvärgpiga 
(Nephus quadrimaculatus).

Ljusfållor
Fjärilssamlare sätter ofta upp s.k. ljusfållor för att kunna locka till sig nattlevande fjärilar. En ljusfålla 
består av en UV-lampa eller en s.k. blandljuslampa (ofta av kvicksilvertyp. stor försiktighet anmodas vid 
handhavandet!) upphängd framför ett vertikalt uppspänt lakan. På detta lakan kan även andra insekter än nattflyn 
landa. Exempel på sådana ljusattraherade insekter är getingar, skinnbaggar, vattenbaggar, myrlejonsiändor och 
ett fåtal nyckelpigor.

Den mest beryktade ljuslockade nyckelpigan anses den småländska Tiofläckig nyckelpiga (Calvia 
decemguttata) vara. Den har t.o.m. i Tyskland erhållit namnet Licht-Marienkäfer, d.v.s. ”ljusattraherad 
nyckelpiga”. Det var för övrigt på en ljusfälla som det första svenska exemplaret erhölls.

En annan ”ljusart” är Harlekinpigan (Harmonia axyridis) , men denna har hittils endast påträffats 
på lakan sena höstkvällar i Skåne och på Öland. Följande arter har förf, påträffat på en ljusfälla på Gotland: 
Ljusstreckad nyckeipiga (Myzia oblongoguttata), Fjorton fläckig nyckelpiga (Calvia quatuordecimguttata), 
Ögonfläckig nyckelpiga (Anatis ocellata), Smutsgul nyckelpiga (Aphidecta obliterata) och Tvåprickig 
nyckelpiga (Adalia bipunctata var. typica). På en belyst vitrappad husfasad i Sörmland har Stackmyrapiga 
(Coccinella magnifica) påträffats. Man får anta att dessa arter huvudsakligen är nattlevande. Märkligt är att alla 
har ljus grundfärg på täckvingama.

Sållning
Ett inseksåll består av en meterlång tyllsäck i vars mitt ett tvärställt metallnät är monterat. Dess maskor är 
vanligtvis halvcentimeterstora. Säckens öppning är upptill fästad i en rund ståltråd och på denna är ett handtag 
fastsatt. Ett handtag finns även fastmonterat vid nätet. Nedtill är säcken lätt öppnings- och förslutningsbar.

Vid sållning i t.ex. barrskog kan sållet fyllas med barrföma, barkbitar, kottar och kvistar, varefter 
man kraftigt skakar inehållet i c:a 5 minuter med hjälp av de båda handtagen (med förna menas löv och annat 
organiskt material som ännu ej är helt nedbrutet). Därefter kan innehållet tömmas ut över en vit plastduk. 
Eftersom nyckelpigor ofta ”spelar döda” när de blivit störda, kan man få vänta en kvart ett motsvarande tid innan 
djuren börjar röra på sig. Vilande och orörliga små nyckelpigor är mycket svåra att upptäcka. Hur lång tid det tar 
innan nyckelpigoma börjar röra på sig beror av temperaturen. Ju varmare, desto snabbare kommer de igång. Ett 
stort förstoringsglas kan behövas vid granskning av det sållade fömamaterialet..

Bästa årstiden för sållning är vårar och höstdagar. Men man kan även sålla mitt i vintern och tidigt 
på våren med bra resultat. Sållning vintertid kräver att sållningsmaterialet tas hem och placeras i en s.k. 
Tullgrenstratt. Denna fungerar på så sätt att en värmeavgivande lampa, som är placerad ovan tratten, tvingar 
ner djur i tratten emedan dessa vill fly undan värme och uttorkning, I trattens botten finns ett trådnät och under 
tratten är en skål med vatten med litet propanol eller T-sprit tillsatt. När djuren flyr undan värmen slutar det oftast 
med att de faller ner i spritlösningen, där de snabbt avlider och konserveras. Därifrån kan de sedan med en mjuk 
picett plockas upp för artbestämning och ev. preparation. I lövskogsmiljöer kan moss- och lövföma, pinnar. 
grästuvor o.dyl. med fördel sållas. Givande är ofta också t.ex. driftränder och lövkomposter.
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Ibland är sållning den bästa metoden att finna de riktigt små och sällsyntaste nyckelpigoma, som t.ex. de av 
släktena Scymnus, Nephus, Stethorum och Hyperaspis. Exempel på några framsållade nyckelpigor är t.ex.
Grov rödfläcksminipiga (Scymnus mimulus), Nordlig rödfläcksminipiga (Scymnus jakowlewi) Mindre 
rödstjärtsdvärgpiga (Scymnus haemorrhoidalis). Rödsköldad norddvärgpiga (Scymnus fennicus) Fyrfläckig 
flatdvärgpiga {Nephus quadrimaculatus), Tvåfläckig flatdvärgpiga (Nephus bisignatus, Allövpiga (Sospita 
vigintiduoguttata) och de lappländska Arktisk flatpiga (Hippodamia arctica) och Tvärbandad polarpiga 
(Adalia bipunctata frigida).

Fönsterfållor
En s.k. fönsterfålla kan vara konstruerad och användas på ett sådant sätt att en A4-stor plexiglasskiva hängs 
upp i t.e.x en trädgren på mellan 1-2 meters höjd. Under plexiglasskivan är en glykolfylld skål monterad. 
När insekter flyger kolliderar de lätt med glasskivan, varefter de faller ner i glykollösningen och avlider. 
Fönsterfållor kan även placeras direkt på marken och i stället för glykol kan propanollösning användas. I detta 
fall bör dock ett bittersmakande ämne (t.e.x Bittex) tillsättas. Detta för att inte fåglar och andra djur skall 
dricka av den giftiga lösningen. Fönsterfållor är speciellt lämpligt då sällsynta små nyckelpigor eftersöks.
I fönsterfållor har påträffats t.ex. Fläckig vasspiga (Coccidula scutellata), Mörksömmad talldvärgpiga 
(Scymnus suturalis), Tiivmyranyckelpiga (Platynaspis luteorubra), Fjortonfläckig torrbackspiga (Coccinula 
quatuordecimpustulata), Stackmyrapiga (Coccinella magnifica) och Fyrfläckig flatdvärgpiga {Nephus 
quadrimaculatus).

En annan typ av fälla är en s.k. färgskål. Genom att placera en gulfårgad eller en flerfårgad (gul, vit, 
blå) skål på marken kan ett stort antal insekter fångas, dock huvudsakligen steklar och tvåvingar. De första 
typen kalla ”gulskål” och den andra ”tricolorskål”. Skålen är fylld med t.ex. vatten som tillsatts några droppar 
ytspänningsnedsättande diskmedel. Men även t.ex. glykol går bra. Att skålen fungerar som insektfälla beror på 
att många insekter dras till gul fårg och eventuellt andra färger (mycket forskning om nyckelpigor och fårgseende 
återstår att göra!). Speciellt effektiv vid insamlande av nyckelpigor är dock inte metoden med fårgskålar, även 
om en och annan raritet därvid erhållits. Ett par sådana är t.ex. Nordlig rödfläcksminipiga (Scymnus jakowlevi) 
och Fyrfläckig flatdvärgpiga (Nephus quadrimaculatus).

Malaisefållor
Vid insamling av framför allt tvåvingar sätts ibland upp ett tält av tyll som har en sida öppen och relativt högt 
till tak. Man kan även likna anordningen vid en upp-och-ner-vänd mjärde. Tvåvingarnas och några andra 
insektordningars sätt att flyga gör att de lätt flyger in i fållan, men har sedan svårt att finna öppningen. Dessa 
fållor har endast vid enstaka fall givit fynd av nyckelpigor och är knappast någon metod att rekommendera för 
nyckelpigeforskare. Exempel på en nyckelpiga som fångats med denna metod är t.e.x. den mycket allmänna 
Schackbrädepigan (Propylea quatuordecimpunctata).

FÖREKOMST EFTER GEOGRAFISKA OMRÅDEN

Nordliga arter
En av de mest svårftmna svenska nyckelpigoma är Arktisk flatpiga (Hippodamia arctica), som i Sverige endast 
förekommer i den högarktiska zonen. Den är svårfunnen, dels för att den är mycket lokal och sällsynt, dels för 
att den är aktiv så kort tid om året. Likt alla svenska nyckelpigor så är den aktiv från strax efter uppvaknandet 
på våren efter vintersömnen fram till sin naturliga död, men även efter kläckningen på högsommaren eller 
sensommaren fram till den sk.diapausen, dvs vintersömnen. Eftersom sommaren överhuvud är mycket kort på 
dess vistelseort norr om polcirkeln s så är de nämnda två perioderna här extremt korta, ofta bara någon vecka i 
sommarens böljan och lika kort tid vid sommarens slut. Förutom att man måste befinna sig på rätt plats och tid 
för att kunna finna nyckelpigan måste vädret då vara, om inte soligt, så i alla fall uppehållsväder och ett antal 
plusgrader.

Nyckelpigan erhålls lättast om man slaghåvar i det buskskikt som består av dvärgbjörk och kråkris 
(Betula nana-Empetrum) och ligger strax ovan trädgränsen. Förf, har påträffat den fullvuxna pigan och dess larv 
(i stadium IV, d.v.s. stadiet strax före förpuppningen) på ca 750 meters höjd i slutet av juli i Abiskoområdet på 
fjället Nissontjåkko efter åtskilliga timmars håvande. Det var en solig dag och temperaturen låg på ca + 18° C. 
Denna miljö och dessa omständigheter får anses vara typiska för arten.

Ett annat sätt att erhålla nyckelpigan är att sålla (se ovan) föma under dvärgbjörkris. Man kan också 
använda sig av den s.k. trampningsmetoden, som innebär att man iförd långa stövlar trampar ner t.ex. vitmossa 
(SL Sphagnum) i ett vitmossekärr så att denna blir vattendränkt. Detta innebär att djur som befunnit sig i mossan
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tvingas upp till ytan för att andas och då 
kan upptäckas. Efter det första klivet, och i 
väntan på att vitmossan skall resa sig, är det 
dags att ta ett kliv till och sedan vänta tills 
mossan omkring stövlarna kommit ner under 
vattenytan. Därefter åter vänta på att mossan 
skall resa sig, hela tiden observerande 
huruvida skalbaggar kryper upp till ytan 
eller simmande försöker komma undan 
vattnet. Att denna metod är ansträngande 
inses lätt och den passar bäst för t.e.x. 
kortvingar och jordlöpare. Men om man 
är ganska säker på att man befinner sig på 
en lämplig lokal för t.ex. Arktisk flatpiga, 
Högnordisk kärrpiga (Anisosticta strigata) 
och ytterligare några andra arter, så kan 
denna metod säkert vara givande. Vidare 
kan vindar föra t.ex. Arktisk flatpiga ner 
från högfjället till lägre liggande vatten 
(t.ex.Tome Träsk) för att där spolas i land 
av vågor. Sållning av sådant driftmaterial 
liksom trampmetoden har givit upphov till 
en handfull fynd av dessa två arter.

Nedanför den högarktiska 
kalfjällszonen kan man finna den något 
mindre sällsynta Tvärbandad polarpiga

Fig.ll. Irriterad Sjuprickig nyckelpiga
(Coccinella septempunetata) som avger en avskräckande 
forsvarsvätska. Foto: P. Wärmling

(Adalia frigida). Den förekommer, förutom i lappmarkerna, även i Norrbotten och kan lättast fås genom 
slaghåvning i de meterhöga Salix-busk-bestånden som ofta finns vid sjöar och vattendrag. Slaghåv på större 
sälgar och björkar kan också ge fynd av arten, liksom sållning av driftstrandmaterial i samband med islossningen
under den lappländska våren.

I fjällbjörkskogen ser man inte många skalbaggar, men trots detta saknas inte nyckelpigor här helt och 
hållet. Den vanligaste förefaller (förf.s.obs.) att vara Fjortonfläckig lövpiga (Calvia quatuordecimguttata) som 
lättas hittas med slaghåvning i undervegetationen. Men att tillskriva denna art kategorin nordlig art vore helt 
fel, då den är vanlig i samtliga provinser i vårt avlånga land, undantaget kalfjället. ”Akta” norrlandsarter måste 
man ändock kalla Rödsköldad norddvärgpiga (Scymnus fennieus), Nordlig rödfläcksminipiga (Scymnus 
jakowlevi), Trebandad nyckelpiga (Coccinella trifasciata) och Högnordisk kärrpiga (Anisosticta strigata). 
Alla dessa förekommer nämligen huvudsakligen norr om Dalälven, även om Nordlig rödfläcksminipiga många 
gånger påträffats på Gotland. Högnordisk kärrpiga förekommer endast från Härjedalen norrut. Rödsköldad 
norddvärgpiga hittas lättast genom sållning på försommaren på t.ex. hed med fjällsippor i Abisko-området. 
Nordlig rödfläcksminipiga erhålles lättast genom sållning av förna i gammal tallskog. Den Trebandadade 
nyckelpigan finns i hela norra Sverige ner till Dalarna och påträffas lättast genom okulärobservation på t.ex. 
renfana och prästkragar vid vägkanter och på banvallar. Vanligast är den i den nordligaste delen av den svenska 
s.k. taigan (= det stora barrskogsområdet i norra Eurasien). Som nordlig nyckelpigeart måste man också anse 
Grannyckelpigan (Adalia conglomerata) vara, även om den finns ända ner till Mälaren. Denna påträffas lättast, 
som tidigare nämnts, genom bankning på grova granar.

Västsvenska arter
På myrar och mossar på Västkusten kan man med slaghåv lätt finna Mattsvart hedpiga (Exochomus 
nigromaculatus). Denna svarta nyckelpiga föredrar klockljung som infekterats av nyckelpigans favoritföda, 
ett slags sköldlöss. Om man befinner sig i västra Svealand kan det löna sig att titta efter den nyligen upptäckta 
Nässelflatpigan (Hippodamia notatus) på bestånd av brännässlor. Skalbaggen är stor och färggrann, så 
okulärbesiktning är en utmärkt metod att hitta denna sällsynta art

Sydliga arter
Nyligen har Långsträckt smalpiga (Rhyzobius chrysomeloides) påträffats på ett par platser på fruktträd i 
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Skåne. Möjligen finns arten i hela Götaland, så det kan löna sig att eftersöka den. Bankning på div. fruktträd och 
särskilt äppelträd kan ge resultat. Två andra arter som hittils endast påträffats i Skåne är Större rödstjärtsdvärg- 
piga (Scymnus ferrugatus) och Rödsköldad värmedvärgpiga (Scymnus rubromaculatus). Den första arten 
förekommer på fuktiga ängar och i skogsbryn och den senare på torrbackar, på ruderatmarker och i skogsbryn. 
Troligen hittas de lättast genom sållning av förna, grästuvor och motsvarande, den senare även genom 
slaghåvning.

En av de senaste nykomlingarna i Sverige är nyckelpigan Harlekinpiga (Harmonia axyridis). Eftersom 
denna nyckelpiga är en av våra mest färggranna och en av de största, så kan det löna sig att helt enkelt titta 
efter djuret. Platser där detta kan löna sig är tex.handelsträdgårdar. stadsparker och inomhus i fönstemischar. 
Nyckelpigan är sannolikt expanderande och är nu, förutom i Skåne, påträffad även på Öland. Håll gärna utkik 
efter denna art i Småland och Östergötland!

Östsvenska arter
För ett några decennier sedan påträffades för första gången i Sverige Tiofläckig nyckelpiga (Calvia 
decemguttata). Denna gång bankades nyckelpigan från ekar i östra Småland. Sedan dess har djuret bankats från 
diverse andra lövträd i både Öland och Sörmland och nyligen även i Närke och Västergötland. Arten förefalla 
att expandera och kan snart knappast kallas för ostlig. En annan sällsynt sydostlig nyckelpiga är Fyrfläckig 
flatdvärgpiga (Nephus quadrimaculata) som hittils endast påträffad på Gotland, och dess närmsta förekomst är 
Åbo, Finland. Möjligt är att den invandrat från öster, dess näst närmaste förekomstplats är Helsingfors-trakten. 
I Frankrike och England finner man lättast arten genom att skaka murgrönebestånd över en vit plastskål, men i 
norra Tyskland genom bankning på diverse lövträd. Författarens gissning är att sållning av lövföma är den bästa 
metoden att finna nyckelpigan i Sverige.

Fig.l Sju prickig nyckelpiga (Coccinella septempunctata) fångad av rovfluga, profil. Foto: Lars Anmark

Sid. 40



SKIFTANDE BIOTOPER HOS SAMMA ART

Varierande habitat hos samma art
Vissa arter byter vistelsepiats allt efter årstid. Exempel på detta är t.ex. Tvåprickig nyckelpiga, som på 
sommaren ofta påträffas på lindar, men som vintertid hittas sovande inomhus i fönstemischar och motsvarande. 
Artonfläckig nyckelpiga jagar på sommaren föda i toppen på gamla solexponerade tallar, men under hösten 
kryper de in under barkflagor vid grova tallars bas för att där tillbringa vintern. Ögonfläckig nyckelpiga 
påträffas mest på grova tallar under försommaren, men byter till diverse lövträd under sensommaren. Man ser 
aldrig dess larv på barrträd, så troligt är att den på våren befruktade honan lägger sina ägg på lövträd. Den lilla 
Mindre rödstjärtsdvärgpiga påträffas oftast i fuktiga miljöer där den kan sållas fram, men hittas då och då på 
exponerade grova ekar och i ljusa öppna hagmarker. Troligtvis finns dess föda i båda miljöerna. Byte av habitat 
beror ofta på att födan, dvs bladlössen och andra motsvarande små kryp, tagit slut. Bladluspopulationer har ofta 
ett maximum som bara existerar ett par veckor och avklingandet kan gå mycket snabbt. Nyckelpigoma måste då 
byta miljö för att överleva.

Fig.12 femprickig nyckelpiga (Coccinella quinquepunctata) Foto: P. Wärmling

Den Femprickiga nyckelpigan (Coccinella quinquepunctata) är i Sverige en generalist och påträffas i de mest 
skilda miljöer. De observeras t.ex. i vägkanter, på åkrar, i parker och i naturskog. Men i t.ex. Storbritannien 
betraktas arten som synnerligen stenotop. Där förekommer den endast sällsynt på grusbäddar vid floder i 
Skottland. En teori är att arter, som befinner sig kanten av sitt utbredningsområde, tvingas att där hålla sig till 
sin allra mest optimala biotop (M.Majerus 1994). Men undantag finns från regeln, så principen kan diskuteras. 
Exempel på detta är den kinesiska Harlekinpigan (Harmonia axyridis), som definitivt befinner sig i periferin 
av sitt utbredningområde då den påträffas i Skandinavien. Här har den hittats på hustak, inomhus, i plantskolor 
men även i naturskog. En förklaring till den Femprickiga nyckelpigans udda habitatval i Skottland kan vara att 
den där undviker predatorer p.g.a. regelbundna vattennivåhöjningar. Dess predatorer anses vara t.ex. vissa myror. 
Harlekinpigans breda habitatval i Norden har kanske sin orsak i att den troligtvis har kommit hit med hjälp av 
en kombination av passiv transport med vindar och med hjälp av människans transportfordon.

Södertälje november 2010 
PeterWännling 

peter.warmling@comhem.se.
Postadress: Fredsgatan 12,151 34 Södertälje. Alla former av lagring (t.ex. scanning) och mångfaldigande av 
denna artikel (inkl.bilder) eller delar därav får endast ske efter skriftligt medgivande av författaren.

Anm.l: De svenska trivialnamn som förekommer i denna artikel är författarens egna förslag. Då dessa ännu ej 
hunnit behandlas av Kommitén för svenska djurnamn på ArtDataBanken kan de komma att ändras.

Anm.2: De nyckelpigeobservationer som beskrivs i denna artikel avser fullvuxna individer, d.v.s. djur i imago- 
stadiet såtillvida inget annat anges.
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Tabell 1
Exempel på habitat eller biotoper, metoder och årstider for att finna svenska nyckelpigor

Art Biotop/Habitat Metod Årstid

Adalia bipunctata bipunctata parklind okulärobservation försommar, höst
Adalia conglomerata granskog bankning högsommar
Adalia decempunctata hagmark, lindar bankning högsommar
Anatis ocellata på grova tallar bankning vår
Anisosticta novemdecimpunctata i vassruggar slaghåvning försommar, höst
Anisosticta strigata starrkärr slaghåvning sensommar
Aphidecta obliterata granskog bankning höst
Calvia decemguttata hagmark med lövträd ljusfälla höst
Calvia quatuordecimguttata lövträd bankning sensommar
Chilocorus bipustulatus släta aspstammar okulärobservation vår
Chilocorus renipustulatus släta aspstammar okulärobservation vår
Coccidula rufa i vassruggar slaghåvning högsommar
Coccidula scutellata i vassrör okulärobservation vinter

Coccinella hieroglyphica på mossar slaghåv sommar
Coccinella magnifica i grustag okulärobservation högsommar
Coccinella quinquepunctata ängsmark okulärobservation högsommar
Coccinella septempunctata trädgårdar okulärobservation högsommar
Coccinella trifasciata på blommande refana okulärobservation högsommar
Coccinella undecimpunctata på stränder okulärobservation högsommar
Coccinula quatuordecimpustulata torrbackar slaghåvning sensommar
Cryptolaemus montrouzieri nära växthus okulärobservation vår, sommar, höst
Cynegetis impunctata fuktigt högt gräs slaghåvning höst
Exochomus nigromaculatus mossar, v.Götaland slaghåvning sommar
Exochomus quadripustulatus ung och gammal tall bankning vår, höst

Halyzia sedecimguttata grova björkar bankning höst
Harmonia axyridis parker i Sydsverige okulärobservation hösten
Harmonia quadripunctata grova tallar bankning sensommar
Hippodamia variegata ruderatmark slaghåvning högsommar
Hippodamia convergens nära växthus okulärobservation vår, sommar, höst
Hippodamia septemmaculata fuktig ängsmark slaghåvning sensommar
Hippodamia tredecimpunctata fuktiga miljöer slaghåvning höst
Hippodamia variegata sandmarker slaghåvning sensomar
Myrrha octodecimguttata under bark på grova 

tallar, nedtill
okulärobservation vinter

Myzia oblongoguttata tall o. gran bankning vår och höst
Nephus bisignatus björk bankning sensommar
Nephus redtenbacheri sumpskog sållning försommar
Oenopia conglobata solbelyst ek bankning sensommar
Platynaspis luteorubra tistlar, ruderatmark slaghåvning sommar
Propylea quatuordecimpunctata trädgårdar okulärobservation högsommar
Psyllobora vigintiduopunctata ek med mjöldaggsvamp slaghåvning höst
Rhyzobius litura sandmarker fallfällor högsommar

Scymnus abietis grova granar bankning sommar, höst
Scymnus auritus på grova ekar bankning sommar, höst
Scymnus femoralis på ek bankning försommar, höst
Scymnus fennicus fjällhed sållning försommar
Scymnus frontalis torrbackar slaghåvning försomar, sommar
Scymnus haemorrhoidalis alsumpskog slaghåvning försommar, höst
Scymnus impexus =silvergranplanteringar bankning sensommar
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Tabell 1 forts.
Scymnus jakowlewi
Scymnus limbatus
Scymnus mimulus
Scymnus nigrinus
Scymnus pallipediformis
Scymnus suturalis
Sospita vigintiguttata
Stethorus punctillum
Subcoccinella 

vigintiquatuorpunctata
Tytthaspis sedecimpunctata
Vibidia duodecimguttata

grov tallskog föma 
på äldre sälgar 
torrbackar
tall
torrbackar
grova tallar 
alkärr
grova oxlar

såpnejlika
gräsmark havsstrand 
blommande sälg

sållning 
bankning 
slaghåvning 
bankning 
slaghåvning 
bankning 
bankning 
bankning

slaghåvning 
fallfällor 
bankning

sommar
vår o. höst
höst
försommar o. höst 
sommar
försommar o. höst
höst
höst

högsommar
sommar
vår

Tabell 2
Exempel på mycket sällsynta svenska nyckelpigor som det knappast lönar sig att eftersöka

Harmonia octomaculata:
Scymnus ferrugatus:

endast ett exemplar påträffat på sandstrand i Skåne 1969 
endast påträffad vid ett tillfälle i Skåne 1959

Tabell 3
Exempel på eventuella förekomster av mycket sällsynta svenska nyckelpigor som bör eftersökas och rapporteras 
och gärna fotograferas. Insamling bör ske mycket restriktivt, enstaka beläggexemplar är dock acceptabelt.

Art
Adalia bipunctata frigida:
Hippodamia arctica:
Hippodamia notata:
Hyperaspis concolor:
Hyperaspis pseudopustulata:
Nephus limonii:
Nephus quadrimaculata:
Rhyzobius chrysomeloides:
Scymnus rubromaculatus:
Scymnus silesiacus:

Biotop/Habitat
salix-bestånd i Lpl. 
fjällhed, högfjället 
brännässlor, västra Svealand 
varma lokaler sandig mark 
varma lokaler sandig mark 
saltängar havsstrand 
solbelyst murgröna i Götaland 
fruktträd i Sydsverige 
ruderatmarker Skåne 
grova ekar i östra Svealand

Metod
slaghåvning
slaghåvning
okulärobservation
slaghåvning
slaghåvn., fönsterfalla
slaghåvning
bankning
bankning
slaghåvning
bankning

Årstid
högsommar 
högsommar 
högsommar 
sommar 
vår 
vår
sommar
vår och höst 
höst 
högsommar
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