Strimlusen - fult namn på vackert djur
Södermanlands landskapsinsekt presenteras
av Carl-Cedric Coulianos
När Sveriges Entomologiska Förening hösten 1998, efter förslag från lokalföreningarna, fattade beslut om
landskapsinsekter i Sverige och för Södermanlands del utnämnde strimlusen Graphosoma lineatum, blev
reaktionerna bland allmänheten synnerligen blandade. Åtskilliga protester yttrades i lokalpressen och på
länsstyrelsens hemsida. " Detta bärfis liknande illaluktande kryp väcker alldeles fel associationer och vibrationer"och
" Inte vill vi ha en lus som landskapssymbol" . Sådana och liknande yttranden var det gott om men kom nog
från personer som aldrig sett insekten ifråga utan bara fastnat för namnet , som - det skall erkännas - kanske
inte låter så trevligt. lnsektskännare och andra insiktsfulla personer kunde dock snart upplysa omvärlden att
strimlusen faktiskt är ett både vackert och intressant djur.Det framgick också av dess presentation i boken Sveriges
landskapsinsekter (Coulianos 2000). Som vi strax skall se var valet av strimlusen i själva verket mycket passande
som Söderman lands landskapsinsekt.
Strimlusen är en skinnbagge och hör till familjen bärfisar Pentatomidae. För denna granna insekt som
är röd med svarta längsstrimmor är strimlus ett passande namn . Dess vetenskapliga namn .Graphosoma lineatum
kommer från de grekiska orden grapho, skriva och soma, kropp och det latinska lineatum, linjerad. Trots att den
varit känd från Sverige sedan början av 1800-talet fick den så vitt jag kunnat finna sitt svenska namn först 1951
i Bengt Olov Landins populära lilla bok " Insekter i Färg" . Även andra språk har tagit fasta på djurets randighet.
Danskans Stribetaege och tyskans Streifenwanze betyder ju strimskinnbagge. Randigheten har ibland associerats
till randiga nattkläder. På finska heter den Pyjamalude (pyjamasskinnbagge) och på holländska Gestreifte
pyjamaswantse (randig pyjamasskinnbagge). Jämfört med sådana fantasier tycker jag nog att strimlus är ett mer
adekvat namn .

Utbredning och invandringshistoria
Strimlusen är en eurosibirisk art med vidsträckt utbredning från Medelhavsområdet till Mellaneuropa norrut till
södra Skandinavien och österut till Centralasien, östra Sibirien, Mongoliet och norra Kina. I Europa harnordgränsen
under lång tid flyttat fram och tillbaka beroende på väderleksförhållandena.
Strimlusen är värmekrävande och varma somrar expanderar den och under de
senaste årtieondena har artens nordgräns flyttat
E1s•
norrut.
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Strimlusen är en färggrann insekt som är lätt att få syn på. Den
förbises därför sällan och har under lång tid samlats och rapporterats.
Det är med andra ord en insekt vars invandring i Sverige man kan följa
rätt väl tack vare ett rikt material i sam lingar och publikationer. Följande
invandringshistorik bygger på 1664 fynd från åren 1817 - 2011 som jag har
haft möjlighet utnyttja. Strimlusen har spontant invandrat till Sverige genom
inflygningar vid minst fyra tillfällen . Första gången var på 1810-talet och
det första fyndet är från Berga i Kalmar län 1817 (Zetterstedt 1819) sedan
från Småland:Ålem där den sågs fram till mitten av 1800-talet (Dahlbom
1851 , Boheman 1852) men försvann sedan. Från samma tid härstammar ett
exemplar från Skåne som
finns i coll. Thomson i Zoologiska Museet i Lund. Men även från detta
landskap försvann den .
Andra invandringen skedde hundra år senare med fynd i
Södermanland: Enskede 1916, Uppland:Rorsersberg 1917 och Gotland 1916.
Från Gotland försvann den men i Södrmanland och Uppland etablerade den
sig och spred sig under kommande år inom dessa landskap och så småningom
även till Västmanland (1951) och Östergötland (1957).
Tredje invandringen skedde i slutet av 1930-talet då den efter mer
än 100 år åter dök upp i Småland (Homsö 1941 , Ström serum 1942) och blev
kvar där. Därifrån spred den sig till Öland med första fynd där ca. 1952.
Fjärde invandringen var tämligen massiv. Den skedde 1992 då den
för första gången hittades i Danmark, Skåne
1994, på Gotland 1997, i Blekinge2000, Halland 2004 och i sydvästra Finland
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2006. I alla dessa områden har arten etablerat sig och är i flera av dem vitt utbredd och allmänt förekommande.
Det är att notera att samtliga
fyra invandringsperioder kännetecknades av mycket varmt sommarväder inte bara i Sverige utan även i Syd- och
Mellaneuropa. Vid de tre senare perioderna expanderade strimlusen även i dessa områden.
Strimlusen är numera väletablerad i södra och sydöstra Sverige och är allmän på många platser i alla landskap
från Skåne till Gästrikland utom Gotska Sandön, Västergörland, Bohuslänm och Dalsland. Till de senare kommer
den nog snart. Den expanderar fortfarande men uppträder olika talrikt olika år beroende på sommarvädret.
Strimlusen var under lång tid efter 1910-talet vanlig endast i Stockholms län med sina rikaste förekomster
i Södermanland. Att den valdes till landskapsinsekt där var därför ganska naturligt och alla som kände igen detta
granna djur tyckte det var ett bra val- trots namnet!

Strimlusen är en växtsugare
Som alla andra skinnbaggar kan strimlusen endast
leva av flytande föda som den suger opp med sin
sugsnabel vars stickborst borras in i växtvävnaden.
Djurets värdväxter (yngelväxter) är uteslutande
flockblomstriga växter på öppen, solig, torr eller
frisk mark. De allra flesta fynden i Sverige är från
hundloka men flera även från kirskål , strätta ,
björnloka och många andra. Man finner den också på
trädgårdsväxter som spansk körvel , persilja, kummin
och palsternacka. Fullbildade djur och larver sitter
mest i blomflockarna och suger på mognande frön .
Fån Ukraina har den rapporterats som skadegörare
på komersiella odlingar av vissa kryddväxter som
spansk körvel , anis och koriander. Dess ekonomiska
betydelse är dock ringa (Puchkov 1961 ). Hos oss är
den ingen skadegörare. Trädgårdsodlaren bör alltså
lugnt låta den vara ifred och vara glad över att ha så
fint sällskap.
Vuxet djur från försommaren (mättat röd) . Foto: Lars-Åke Janzon

Livscykel
Strimlusen övervintrar som fullbildad insekt bland
vissnade löv och andra växtdelar på väldränerad
mark vanligen i skogsbryn och häckar. Till
övervintringsplatserna som vanligen inte ligger
alltför långt bort från värdväxterna flyger djuren
vanligen i slutet av augusti - början av september
beroende på vädret. De kommer fram igen från
mitten av maj - början av juni och då finner man
under en tid mest på träd och buskar, i trädgårdar
ofta på bärbuskar.. på vilka de kan suga växtsaft.
När värdväxterna börjar blomma flyger de till
blomflockarna.
Parning och äggläggning sker fråm
slutet av maj - juli. Äggen läggs på värdväxterna
framförallt på blomskaften : Antalet i varje ägglega
varierar på mellan 3 -15 stycken och läggs tätt
tillsammans i tämligen oregelbundna samlingar,
ibland i rader.
Larver påträffas i juli - augusti .
Vuxet djur från sensommaren (blekröd-orangegul)
Larvstadierna är fem och de är genom sin Foto: Lars-Åke Janzon
färgteckning bra kamouflerade där de sitter och
suger fröna i de nu bruna, vissnande blomflockarna. Årets nya fullbildade djur visar sig från augusti. De är
blekröda - orangegula och även de tämligen väl kamouflerade. Efter övervintringen blir dessa djur mättat röda och
de är när dessa sitter i de vita blomflockarna på försommaren som strimlusen är lättast att få syn på. Strimlusen
kan bara övervintra som fullbildad insekt och eftersom larverna kräver mycket värme för sin utveckling. Det
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krävs framförallt soliga, varma sensomrar för
att de ska ll hinna bli fullbildade. Är sommaren
solfattig, kylig eller regnig sker inte detta och när
höstkylan kommer dör larverna. Försommaren året
därpå kan därför antalet djur vara lågt. Beroende
på väderleksförhållandena kan alltså individantalet
variera starkt mellan olika år på samma plats. Vid
varmt och soligt väder kan djuren, framförallt på
försommaren, flyga och sprida sig till nya platser.

Strimlusen försvarar sin plats
Strimlusen är numera vitt utbredd och allmän över
hela Sydsverige och är inte längre en exklusivitet,
som framförallt
var förbehållen skådare
Stockholmstrakten och främst
i Södermanland
Trots detta.så är nog alla naturvänner överens om
att valet av detta granna kryp var ett bra val som
Larver i sista stadiet. Foto: Lars GR Ni lsson
Södermanlands landskapsinsekt. Trots det fula
namnet!
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Parning på vit blomflock. Foto: Lars-Åke Janzon
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