Min barndoms monster
Av Anne-Marie Björn
En sommar när jag var tolv år, tillbringade jag några veckor hos mina kusiner på deras sommarställe i Sköndal.
På den tiden fanns där verkligen en skön dal med ett stort brett dike längst ner, med en spång över. Där upptäckte
jag Vattenriket. I timmar hängde jag på magen över spången med en skopa i handen och några glasburkar intill
mig. De ena märkliga djuret efter det andra hamnade i min burk, och jag blev en mästare i att fånga dem med
min vattenskopa. Vad de hette visste jag inte just då. Min moster hjälpte mig att sätta namn på dem . Så blev
grodynglena Klot-Johan och ödlelarverna med sina fransiga gälar fick alla heta Frances, med enge lskt uttal. Att det
var grodyngel och ödlelarver kunde vi förstås lista ut, men alla krypen var inte så lätta just då.
På hösten fick jag tag i boken Vad jag finner i sjö och å, och min lycka var fullständig när jag kunde
namnge alla mina olika vänner, alltifrån nattsländornas huslarver, dagsländelarverna med sina tre spröt baktill.
mindre och större salamander, dykare och buksimmare och lite allt möjligt. Men en dag när jag hängde där över
spången, dök det upp ett monster ur djupen! Den var enorm, strömlinjedeformad med vidunderliga käkar, och
skrämmande. Ett snabbt tag med skopan, upp med skopan stadigt på spången - och så sprang jag! Det gick
blixtsnabbt och jag var mycket rädd .
På säkert avstånd och beredd till flykt, kikade jag vaksamt
på den ilskna varelse som piskade upp vattnet i skopan
medan den ursinnigt simmade runt för att finna en fl yktväg.
I mina ögon var det självaste Storsjöodjuretjag fångat i min
skopa. Så småningom var jag säker på att den inte kunde
lämna sitt fängelse och jag smög sakta tillbaka på helspänn,
medan rysningar kröp utefter min ryggrad. Det var mitt
första möte med larven av den gulbrämade dykaren . Det
glömmer jag aldrig. Med tiden, ja, redan samma sommar
faktiskt, lärde jag mig älska denna fascinerande varelse med
sin vackra strömlinjeformade kropp, sina sylvassa käkar
(som högg efter allt), och de allra skönaste ögon formade
som kronbladen på en blomma.
Kärleken
till
denna
fascinerande
vattenlevande
skalbaggslarv har alltid varit åtföljd av en djup respekt och
försiktighet. Rysningarna utefter ryggraden finns kvar som
spännande kittlingar. Det är ett av jordens värsta rovdjur!
Den drar sig inte ens för att äta artfränder lika stora, eller
större, än den själv. Sätt två stycken i samma burk, och en,
eller båda, kommer att dö. Det behöver inte vara den största
som vinner, utan den som lyckas hugga först. Hugger båda
Fig. I Den kommer upp till ytan emellanåt för att hämta luft.
varandra samtidigt, så dör båda upplösningens död. När de
Då hänger den med bakkroppsspetsen i vattenytan.
hugger sitt byte, sprutar de in sin magsyra i offret som sedan

Fig. 2 Larv av gulbrämad dykare, med sylvassa käkar och ögon som en blomma.
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Fig. 3 Den ntxna skalbaggen Dytiscus marginalis (dykaren).

upplöse och lurpas in som en soppa. Kvar blir bara skalet. Jag vill inte ha ett tomt ihåligt finger (som jag ser
framför mig i min fantasi).
De tör ta larverna kan bli upp emot sju centimeter som fullvuxna, och de hugger efter allt som rör sig.
Jag har aldrig lockats att sätta ner handen , jag vet att de kan hugga mig också, och det lär göra ont! Det har jag läst
om , här rä ker andras erfarenheter gott och väl åt mig. Däremot blir jag lika lycklig varje gång jag träffar på denna
märkli ga arelse med de vackra oskyldiga ögonen som ser ut som en blomma.
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