
Livscykeln hos en nyckelpiga -
sjuprickig nyckelpiga Coccinella septempunctata L 

Av Peter Wärmling 

Vintern 2009/10 hade varit mycket lång och snörik 
och våren således mycket sen, så den sjuprickiga 
nyckelpigan och andra insekter som övervintrar 
i tex lövförna och gräs borde ha klarat sig bra 
under övervintringen. Ett tjockt snötäcke skyddar 
utmärkt mot nyckelpigeätare ovan snön, som tex 
vissa spindlar, och dessutom mot plötsliga kraftiga 
temperatursvängningar. I det s.k. subnivala rummet 
under snön ligger temperaturen på ungefär noll grader 
dygnet om . Utan ett tjockt snötäcke kan marken bli 
snöfri en solig tidig vårdag, och vill det sig illa värms 
en nyckelpiga upp så pass mycket att den börjar röra 
på sig. En uppväckt nyckelpiga som kryper förbrukar 
genast delar av sin fettreserv och dessutom socker. 
Därmed upphör fryspunktsnedsättningen att fungera . 
Finns det nu inga bladlöss att förtära, och det gör 
det ju knappast tidigt på våren, och inte heller nektar 
eller pollen att tillgå då sälgen näppeligen har börjat 
blomma, ja då är det stor risk att nyckelpigan dör av 
hunger eller fryser ihjäl när ett temperaturbakslag 
kommer. 

Eftersom vintern varit så lång hade jag haft 
gott om tid att fundera ut vad säsongens kommande 
"nyckelpige-projekt" skulle bli . Sittandes i rullstol var 
det uteslutet att satsa på fynd av sällsynta arter som 
jag ännu inte funnit. Detta skulle kräva tex att sålla 

driftmaterial vid Torne Älvs islossningsperiod eller 
arrangerande av fönsterfällor på bangårdar i Sydsverige 
eller motsvarande. Uteslutet. 

Så ledes fick jag i stället satsa på någon av de 
vanligaste arterna, de som gärna håller till i trädgårdar 
i urbana miljöer. Jag bestämde mig för att börja med 
att försöka kolla upp livscykeln för den sjuprickiga 
nyckelpigan , Coccinella septempunctata L. 

Den växt i våra planteringar i bostadsområdet 
Henriksberg i centrala Södertälje som nu drog till 
sig störst uppmärksamhet för mig var en blommande 
harginst (Cytisus scoparius) (se Fig. 1.). Den var 
nämligen full av små blågråa och svarta runda bladlöss 
(troligen betbladlusen, Aphis fabea). Den I 0 juni 
20 I 0 hade jag sett tvåprickiga nycke lpigor (Adalia 
bipunctata L.) springa omkring bland dessa. En 
tvåprickig nyckelpiga föreföll äggstinn och eftersom 
det verkade som om nyckelpigepopulationen var på väg 
att nå sitt maximum, så började jag nu regelbundet kolla 
om några ägg lagts. Ur rullstolsperspektiv var uppgiften 
lämplig, jag kunde helt säkert konstatera att i alla fall den 
15 juni hade inga nyckelpigeägg lagts vare sig på denna 
buske eller på tex en Salix-buske några meter därifrån. 

Men den 17 juni 20 I 0 kom en sjuprickig 
nyckelpiga (Coccinella septempunctata L.) sakta 
krypande upp för den halvmeterhöga muren till 

Fig. I. Harginsten som omnämns i uppsatsen, till höger i växtbassängen. 
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blomsterbassängen med harginsten. Att nyckelpigan 
hade övervintrat framgick av dess mörkröda färg, ju 
äldre en nyckelpiga är, desto fler pigmentkom, d.v.s. 
mörkare. Jag misstänkte redan nu att det var en hona som 
kopulerat och var äggstinn, buken såg uppsvälld ut. Det 
krävs för övrigt en övervintring för att den sjuprickiga 
nyckelpigan skall få fullt utvecklade könsorgan (vilket 
ju krävs för att en kopulation skall vara möjlig). 

Fig.2 Den sj uprickiga nyckelpigan har förmörkad täckvinge
söm p.g.a. en svampinfektion. Hon är på väg uppför en mur 
för att lägga ägg. 

Fig.3 Här har hon lämnat efter sig en vätskeansamling efter 
att ha rexflexblödit, se pil! 

Nyckelpigan var märkt av sjukdom, hon 
var svart längs täckvingesömmen, troligen p.g.a. en 
svampinfektion (se Fig. 2). Å andra sidan verkade hon 
rätt frisk i det att hon reflexblödde kraftigt (se Fig. 3), 
trots att hon sannolikt inte berördes av vare sig mig eller 
något kryp rent fysiskt. Den enda störning hon utsattes 
för var en skugga som föll på henne några gånger vid 
fotograferingen (Med min kamera, Canon lxus I 00 IS, 
krävs att man håller kameran rätt nära objektet, c:a 15 
cm är lämpligt om man vill få en hyfsat bra makrobild). 
Förutom skuggningen kan det ha varit vinddrag som 
utlöste reflexblödningen. Ett svagt drag som kan ha 

uppstått då jag rörde handen mycket nära nyckelpigan. 
Reflexblödning innebär att ett beskt ämne 

avges genom tex knälederna då nyckelpigan blir skrämd. 
Hos sjuprickig nyckelpiga är detta ämne coccinellin, 
ett slags alkaloid. Exempel på alkaloider är tex atropin 
(från belladonna) och hyoscyamin (från bolmört), 
ämnen som alla är m.e.m. giftiga, ibland hallucinogena 
och garanterat illasmakande. För tex talgoxen uppges 
coccinellin troligtvis vara giftigt, men mestadels lär sig 
fåglar och andra djur att starkt färgade insekter med 
s.k. aposematiska färger (="varningsfärger") smakar 
illa. Exempelvis så anses rödsvarta och gulsvarta 
arter som tex bastardsvärmare, karminspinnaren och 
dess larver, riddarskinnbaggar och ett 20-tal av våra 
nyckelpigor smaka mycket beskt. Ett djur som har råd 
att kosta på sig att ha lysande färger måste antingen 
vara giftigt eller också likna ett oätligt djur. Den 
senare försvarsprincipen benämns Mlillersk mimikry. 

Den 22 juni, kunde jag observera en samling 
ägg på harginsten (se Fig. 4). Samlingen utgjorde 28 st. 
ägg ställda på högkant. De var drygt I mm långa, snarare 
ca I , I -1 ,2 mm hellre än 0.8 - 0,9 mm. Färgen var rent 
gul, inte gulvit eller rödgul. Äggen föreföll litet för stora 
för att tillhöra den tvåprickiga nyckelpigan, de såg på 
något avstånd ut ungefär som kålfjärilens ägg till färg, 
form och storlek. Äggen hade, precis enligt läroboken, 
placerats mitt i en bladluspopulation men tyvärr inte 
följt läroboken enligt "tajming-regeln", som säger att 
äggen bör läggas strax före det att bladlus-populationen 
når sitt maximum. lnte som i detta fall , strax efter. 
Detta för att det tar ca en vecka innan äggen kläcks och 
ytterligare något dygn för de små nyckelpigelarvema 
att bli så kraftfulla att de rår på bladlössen. 
Bladluspopulationer är alltid relativt kortlivade, de 
existerar kanske endast i ett par tre veckor, så det gäller 
att det finns både många bladlöss, men också att dessa 
är av varierande storlekar. Nykläckta nyckelpigelarver 
orkar bara bekämpa de allra minsta bladlössen. 

Fig.4. Äggsamling lagd av den sj uprickiga nyckelpigan på 
gren av harginsten. Observera bladlusen på grenen. 
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Endast en enda äggsamling påträffades på 
harginsten, ingen i Salix-busten några meter därifrån . 
Äggen var placerade på undersidan av en liten gren, 
skyddade för regn men inte för upptäckt. Tvärtom 
så var de klart iögonenfallande med sin ljusa färg, 
således är det sannolikt att även den sjuprickiga 
nyckelpigans ägg är illasmakande. Äggen var så tätt 
placerade att de berörde varandra, detta möjligen för 
att bättre ge en tydlig varningsignal. En jämförelse 
kan göras tex med den varningsfärgade (och 
illasmakande) riddarskinnbaggen som ju ofta bildar 
stora samlingar, s.k. "aggregationer" . Detta menar 
många forskare beror just på att varningseffekten 
avseende fåglar och andra predatorer då blir större. 

När den sjuprickiga nyckelpigan hade 
befruktats är svårt att bedöma, men enligt litteraturen 
så krävs först en övervintring och strax efter 
uppvaknandet på våren tillgång till både nektar eller 
pollen och bladlöss. Några datum då jag under de 
senaste decennierna sett pågående kopulationer med 
sjuprickig nyckelpiga är 31 mars (ett försök), 24 april 
(3 st. samt flera försök), 13 juli ( I st.), 18 juli ( I st.), 
24 juli ( I st.) samt märkligt nog 2 sep. (I st.) och 6 sep 
( I st.). De senaste nyckelpigorna har antingen levat i 
ett drygt år, möjligen hela 14 månader eller också 
stämmer irite forskarnas påstående att nyckelpigor 
måste ha övervintrat för att kunna kopulera. Hade 
jag varit klok nog att notera färgintensiteten , "graden 
av mörkrödhet", så hade svaret på frågan om djuren 
övervintrat eller ej varit entydigt. Det troligaste är dock 
att forskarna har rätt angående nödvändig ålder som 
krävs, dvs övervintring, för att imagines skall kunna ha 
blivit adulta (könsmogna). Framtiden får avgöra detta. 
Alla mina noterade kopulationer observerades på olika 
platser utomhus i Södermanland. 

Vad gäller den 31 mars och 24 april så kunde 
även flera parningsförsök observeras, där honan (Anm. I) 

skakade i sidled för att göra sig kvitt hanen. Kanske var 
hon (A nm. 2) alldeles nyligen befruktad, kanske var hon 
hungrig. 

Anm. I): Honan kan även sparka på hanen med bakbenen och om 
detta inte hjälper så kan hon släppa taget mot underlaget och låta sig 
f alla ner mot marken med hanen på ryggen. Efter en sådan upplevelse 
brukar hanen ge upp sina försök "att få till det " och lomma iväg. 

Anm. 2): Kanske var det i stället han som var hungrig. Forskare 
har visat att honan ofta avvisar hungriga hanar, i alla fall 
när det gäller arten tvåprickig nyckelpiga (hennes beteende 
är som om hon tänkte: "en hane som inte ens har förmåga 
att foda sig själv kan ju inte bli en bra f ar till mina barn ·•. 

Nyckelpigehonor är mestadels promiskuösa. 
Hon kan ha kopulerat med en handfull hanar ända 
sedan hon piggnat till under våren och vem som 
är far till hennes barn är svårt att säga, emedan 
spermierna samlas upp i en kapsel i hennes bakkropp; 
spermathecan eller receptaculum seminis. I denna kan 
de hålla sig levande i många veckor. I spermiekapseln 

blandas spermierna från de olika hannarna och det 
blir den spermie som vinner kapplöpningen fram 
till hennes ägg som har störst chans att få sina 
gener överförda till den blivande nya avkomman. 

Äggsamlingen placerades skuggigt i en 
glasburk utomhus tillsammans med en gren full med 
bladlöss från Salix-busken i närheten. På denna 
buske fanns en kraftig population av bladlöss, troligen 
tillhörde även dessa bladlöss arten betbladlus. lnnan 
grenen placerades i glasburken petade jag med en 
pensel bort alla myror, troligen svart tuvmyra (se Fig. 
5), som annars skulle ha försvarat sina "husdjur " 
bladlössen . Dessa myror var oerhört många, kanske 
inte så underligt att Salix-busken i våra planteringar 
fick vara tämligen i fred för nyckelpigor. Jag försökte 
också att med penseln peta bort små parasitsteklar 
och ägg av blomflugor. De senare måste jag dock ha 

Fig.5. Svarta tuvmyror som vårdar sina "husdjur" bladlössen. 

misslyckats med, för rätt som det var, jag hade bara 
missat att kolla i glasburken något dygn, så fanns inte 
en bladlus kvar. Dagen innan ett hundratal. Däremot en 
fet centimeterstor blomflugelarv som verkade däst av 
allt käk. Den såg sprickfärdig ut (se Fig. 6). En annan 
konkurrent om födan , d.v.s. bladlössen, var mycket små 
parasitsteklar (se Fig. 7). Det kläcktes omkring ett tiotal 
varje dag så länge uppfödningen pågick. Lyckligtvis 
dock inga "nyckelpigeplågare", som tex parasitsteklar 
av släktet Perilitus. Vädret de kommande dagarna var 
varmt och soligt, omkring +23°C mitt på dagen. Den 24 
juni hade alla ägg utom 7 st. skrumpnat ihop 
(se Fig.8) och fått en ljusbrun färg, och samma antal 
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Fig.6 t.v. Larv av blomfluga,födokonkurrent till nyckelpigan. 
Fig. 7 t.h. En liten parasitstekel krockar med den sjupri ckiga 
nyckelpigan. Lyckligtvis är denna parasitstekel bara en 
konkurrent om födan och ofarlig för nyckelpigan. 

friska ägg återstod två dagar senare. Möjligt är att 
de bruna äggen angripits av parasitsteklar eller 
parasitflugor, även om inga kläckningshål kunde 
observeras på dem . Möjligt är också att äggen 
var sådana som inte skulle kläckas utan utgöra 
startföda för de nykläckta larverna. Hos en annan 
nyckelpigeart, tvåprickig nyckelpiga, har påträffats 
mikroorganismer som dödar alla ägg som är 
predestinerade att bli hanar. Kanske finns liknande 

Fig.8. Sju friska ägg och en antal skrumpna lagda av den 
sj uprickiga nyckelpigan. 

organismer även hos sjuprickig nyckelpiga. Nåväl , 
skälet till att så många ägg förblev okläckta är här ett 
mysterium. Temperatur och fuktighet var helt inom 

det normala intervallet för svensk normalsommar. 
Den 27 juni hade tre ägg kläckts och de 

små larverna hade stannat kvar vid äggskalen, på 
vilka de föreföll äta. Detta är ett vanligt beteende 
hos nyckelpigor, det gäller ju att skaffa tillräckligt 
med energi för att snarast orka springa ifatt och fånga 
bladlöss att förtära. Strax före det att äggen kläcktes 
kunde man se de mörka ögonen genom äggskalet, 

Fig. 9 Larv i stadium I av den sjuprickiga nyckelpigan. 

chorionhinnan. Denna hinna är seg och svårforcerad, 
men larven inne i ägget har ett speciellt organ för detta 
ändamål. Två blåsor i pannan på larvembryot fylls med 
blod (e.g. haemolympha) och när dessa blåsor därmed 
sväller pressas äggskalet sönder inifrån. Rester av detta 
organ syns när larven alltjämt befinner sig i det första 
stadiet, men är borta efter den första hudömsningen . 

Äggskalen innehåller bl.a . mycket protein. 
Märkligt nog så känner larverna igen sin egen mammas 
ägg och föredrar faktiskt sin egen mors ägg som 

Fig. I O t.v. Larv i stadium III av den sj uprickiga nyckelpigan. 
Fig.11 t.h. Larv i stadium IV av den sjuprickiga nyckelpigan. 
Efter något dygn antog larven en ljust blågrå grundflirg. 

startföda framför andra mammors. Detta har man visat 
genom att bl.a. spola rent den s.k.chorionhinnan från 
eventuella doftämnen, och sedan blanda dessa ägg med 
andra honors varefter larverna upphörde att selektivt 
välja just den egna mammans ägg som föda . Den 30 
juni hade inga ytterligare ägg kläckts, larverna var nu 
c:a 2,0 mm långa (se Fig. 9). Den 1 juli hade larverna 
ömsat hud (="ecdyserat") en gång och befann sig nu i 
sitt andra larvstadium. Den 7 juli hade larverna ömsat 
hud för andra gången och larverna var nu ca 8,0 mm 
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långa. Dessa larver befann sig i stadium tre 
(se Fig. I 0). lnga nya ägg hade kläckts. Endast delar av 
de vita resterna av äggskalen var uppätna. Var värre var, 
två av de tre larverna var försvunna efterkommande dag. 

Eftersom det inte är helt säkert att de ägg som åts 
upp var dugliga för avkomma, så kan man inte här säkert 
kalla just detta beteende för syskonkannibalism. Det kan 
man däremot göra när det gäller att förklara att två larver 
försvunnit , inte ens larvhudsrester gick att finna. Den 
överlevande larven hade uppenbarligen, trots tillgång 
på både bladlöss och äggskal, ätit upp sina två syskon. 

Den 9 juli ömsade den ensamme larven hud 
för sista gången och gick nu in i sitt fjärde och sista 
larvstadium . Från att ha varit svart med en handfull 
röda fläckar fick larven nu en blågrå grundfärg med 
ett antal vita, gråa, gula och svarta fläckar. Efter några 
dagar var larven fullvuxen , ca I 0 mm lång och ganska 
bred, " fet" skulle man kunna säga (se Fig. 11 ). Den 12 
juli omvandlades larven till en s.k. prepupa (se Fig. 12). 
Detta innebar att den fäste sin bakkropp med ett speciellt 
organ (="anal-cremastern") på en kvist så att den blev 
hängande upp-och-ner. Där krängde den sig i sidled 
tills ytterhuden gled av, uppåt(!), vilken kom att utgöra 
en liten rest i puppans bakdel. Prepupan förvandlades 
efter några timmar till en "äkta" puppa, varvid det 
inte längre gick att skönja de yttre extremiteterna och 
andra kroppsdelar lika tydligt som hos prepupan .. 

På kvällen den 12 juli hade larven blivit 

Fig. 12 t.v. Prepupa av den sjuprickiga nyckelpigan. 
Fig. 13 t.h . Puppa av den sjuprickiga nyckelpigan. 

en färdigutvecklad puppa (se Fig. 13). Den 17 juli 
kläcktes denna, puppan genomgick en s.k. "eclosion". 
En mycket ljusröd sjuprickig nyckelpiga lämnade sitt 
puppskal omkr. kl. 16 (svensk sommartid) (se Fig. 14 ). 
Temperaturen var ca l 8°C och dagen var solig. lrnagon 
lämnade först puppskalet, men återvände strax tillbaka 
till detta för att möjligen äta av resterna. Därefter vände 
och vred den på sig och rättade till flygvingarna där 
den stod uppe på puppskalet innan den slutligen gick 
gick ut på bladlusjakt. Vilket kön den hade lät jag bli 
att undersöka, detta är ju mycket svårt att göra på ett 
levade exemplar. 

Att nyckelpigan kläcktes i mitten av juli 
detta år stämmer bra med mina egna och andras 
insektsobservationer. Årets första C7-rapport, (Anm. 3) i 
Sörmland för år 20 I 0 erhöll jag av entomologvännen 
Lars Noren som såg årets första exx i det fria den 13 
juli. Nästa exx var ovan nämnda , den 17 juli i glasburk, 
och det första ljusröda exemplaret i det fria innevarande 
år var den I aug. Några datum då jag observerat C7 
för första gången under de senaste decennierna i 
Södermanland ute i det fria är: 16 jan., 2 april , , 3 april, 
4 maj , 7 maj , 11 maj , 1 juni och 6 juli. Några datum 
då jag observerat nykläckta (ljusröda) C7 för första 
gången under de senaste decennierna i Södermanland 
ute i det fria är. 11 juli , 13 juli, 17 juli, 23 juli, 24 juli, 1 
aug., 13 aug. och den 16 sept. 

Efter det att den nykläckta nyckelpigan fyllt 
sina flygvingar med kroppsvätska prövade den deras 
bärighet och det var med glädje jag såg den flyga iväg. 
Vart nyckelpigan tog vägen är svårt att säga, men 
flygturen efter kläckningen har tre syften. Det ena är att 
finna en bladluskoloni för att kunna bygga upp ett rejält 
fett- och energiförråd. Detta för att klara av den långa 
vintersömnen. Under kalla vintrar är det inte kylan i sig 
som är nyckelpigors stora problem utan frånvaro av föda 
och vatten att dricka. Det andra syftet med flygturen är 
att finna ett bra övervintringsställe. Det kan vara t.ex. 
under en lossnande barkbit, i lövförna eller, oftast, i en 
grästuva. Det tredje syftet är att sprida ut populationen 
till att omfatta ett större geografiskt område. 

Fig.14 De nykläc1''1a nyckelpigan lämnar det tomma puppskalet. 

Anm.3): Sjuprickig nyckelpiga (Coccinella septempunctata l.) 
förkortas ofta "C7" i facklitteratur. 
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Livscykeln f"ör sjuprickig nyckelpiga, ett normalår i Södermanland. 

I denna "Normalt" * 
uppsats intervall 
beskriven 

Anm. 4) individ 
Födosök efter diapaus I maj - 15 juni 
Kopulationer: c:a 17 juni 15 juni - 25 juli 
Äggläggning: 22juni 20 juni - 30 juli 

Äggkläckning; larvstadium I: 27 juni 25 juni - 4 aug 
Larvstadium 2: c:a I juli 30 juni - 9 aug 
Larvstadium 3: c:a 5 juli 4 juli - 14 juli 
Larvstadium 4: 9 juli 8juli - 18 aug 

Prepupa: 12juli lljuli-21 aug 
Förpuppning: 12juli 12juli - 22 aug 
Eclosion (kläckning av puppa): 17 juli 17 juli - 17 aug 

Anm :5) 

Födosök inför vinterdvala c:a 18 juli 18juli -18 aug 
Uppsökning (flyg) av vinterkvarter: 15 aug - 15 sep 
Diapaus ("vintersömn"): 15 sep- 15 maj 

* Skattade tidsintervall för större delen av en nyckelpigepopulation i Södermanland. 
**Bedömning gjort efter litteraturuppgifter och egmi observationer. 

Litteratur 

Förekommande ** 
extremvärden 

15 mars - I juli 
15 mars - 15 sep 
20 mars - I sep 

25 mars - 15 sep 
25 april - I 0 sep 
29 april - I 0 sep 
3 maj - 10 sep 

6maj-15sep 
6maj-15sep 
10 maj - 15 sep 

12 maj - 30 sep 
1 aug - 15 nov 
15 aug - 1 juni 
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Anm.4) Mest nektar och pollen 

Anm.5) Mest bladlöss 
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