
Balkongskådarentomologi 
- eller "in situ" entomologi med inslag av litet astroentomologi och stjärnornas krig 

I slutet av juli 2008 skulle Ann-Charlotta och jag äta inlagd strömming på balkongen. Strömmingen låg i ättikspad 
dvs ättiksprit i vinäger. Solen skiner och det är lika varmt och skönt, som det ofta brukar vara på vår västvända 
balkong, när solen skiner mitt på dagen. Men så kommer en geting. Jaha, nu är det slut med det trevliga tänker 
vi , eftersom några getingar terroriserat oss på sista tiden och dessutom verkar ha ökat i antal. Men vad händer? 
Jo, getingen flyger direkt ner i vinägerspadet i bottnen av strömrningslådan och drunknar ögonblickligen. Efter 
några ryckningar är getingen stendöd. Döden hade inträffat inom en minut efter det att getingen landat i vinägern. 
Troligtvis var getingen av arten nordgeting (=norsk geting, Dolichovespula norwegica). 

Sommaren hade hittils gett ett tiotals fjärilsobservationer från balkongen, alla hade varit van liga arter men trots 
detta hade samtliga obsar varit roliga upplevelser. Bästa observationen hittil s hade varit en eldsnabbvinge (hona) 
(Thecla betulae) som vilade en stund på en almgren nedanför balkongen .. 

lnsektstudier liknande dessa går alldeles utmärkt att bedriva in situ. (" In situ" är latin och betyder "på plats". Här 
är tanken att låta insekterna komma till dig i stället för att du skall springa omkring och jaga dom, du skall bara 
kunna sitta stilla och vänta.) Vad som behövs är bara litet tålamod och att vara försedd med en vanlig fåge lkikare, 
penna och papper och diverse insektböcker. För att sedan låta insekterna komma. Men det är klatt, för att " in
situ"-entomologin skall kunna fungera så måste det ju finnas insekter på nära hå lla att studera. Och då gäller 
förstås att inte all parkmark bebyggs och att man dessutom låter områden i storstäder och tätorter får förbli 
naturmark. Men här återstår nog en hel del arbete med att förändra inställningen hos politiker, samhällsplanerare 
och den breda allmänheten. Att t.ex. låta nerfallna sälggrenar få ligga kvar och att låta brännässlebestånd 
få utvecklas fritt kräver säkert mycket pedagogiskt arbete från oss amatörentomologer i framtiden ... 

Nu var det den I aug 2008 och klockan var ca 11 .35 svensk sommartid . Jag hade intagit platsen på balkongen på 
Bårstabergen i centrala Söde1tälje för att invänta den kommande solförmörkelsen. På radion sa man att den skul le 
uppgå till 51 % i stockholmstrakten med ett maximum kl.11 .50. Jag var försedd med två vita pappsk ivor med ett 
hå l i den ena. Himlen var blå och inte det minsta lilla moln skymde so lskivan. Detta attade sig till att kunna bli 
en fantastisk amatörastronomisk observation! När jag höll upp skivan försedd med hå l framför den andra utan hål 
g ick det lätt att se en upp-och-ner-vänd bild av hur månen bö1jat skugga solskivan. 

Jag drar mig nu till minnes sommaren 1954 (den , då ordet solförmörkelse var på allas läppar. Man kunde då tex köpa 
mörka glas att skydda ögonen med om man vi lle titta direkt på solskivan när denna skulle komma att förmörkas . 
Och detta flera veckor innan det var dags för den totala solförmörkelsen att inträffa. Jag, min bror Hasse och mina 
föräldrar hade tag it plats på bergssluttningen bakom "stora verkstan" i Mosebacke vid mitt föräldrahem i Gnesta. 
Det var en solig och varm dag, hela sommaren hade 
hittil s varit en riktigt het sommar. Detta hade vi 
ungar g illat skarpt, jag var tio år och älskade att bada. 

Plötsligt bö1jade det skymma och luften blev kallare. 
På ett skrämmande sätt tilltog mörkret och snart var 
det alldeles kolsvait, sva1t som i en midvinternatt. 
Fågelkvittret försvann , fjärilar och andra insekter 
slutade att flyga, hurnlesurret tystnade och man 
bö1jade frysa. Det var riktigt ruskigt. Tills det 
första ljusningen änt li gen korn och allting vände. 
Man blev liksom litet påmind om döden och att 
livet kan förloras hur lätt som helst. Till bilden hör 
också att det under denna tid pratades mycket om 
atombomber och risken för ett tredje världskrig. 

Tillbaka till den I augusti 2008. En rovfjäril kommer 
flygande nedanför balkongen. Klockan är nu 11.40, 
tio minuter kvar. Den flyger så där litet lagornt lojt 
på rovfjärilars vis ungefär en meter över marken l'ig. I Fö,f pa balko11ge11 med ,,·a pappskivoi: 
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den vi ldvuxna sydvända gräss luttningen. Den flyger ryckigt som vitfjärilar brukar, några meter åt höger, några 
meter åt vänster, stannar upp ett kort ögonblick v id nån klöverblomma och fortsätter så. Jag släpper blicken på 
pappskivan och fokusera r på rovfjärilen. När klockan är exakt 11 .45 har himlen blivit något mörkare, solskivan är 
nu definitivt rejält månskuggad, men rovfjärilen flyger precis som den gjorde för 15 minuter sen! Den håller s ig 
inom ett område som är ca 20 x 20 m. , dvs 400 m2

• Och gör så i ytterligare 15 minuter tills jag inte längre vet, för kl 
12.05 flyger den runt husknuten och fa ller så lunda utanför blickfånget. Nu påstår jag inte att denna min enda studie 
över hur dagfjärilar uppför sig under en pa11iell solförmörkelser gäller för alla fjärilar. Observationen handlade ju 
endast om en enda individ vid ett enstaka til((älle. Men det kan förstås vara så, att så länge inte en so lförmörke lse 
är total, så struntar dagfjärilarna fullständigt i detta fenomen som benämnes ofullständig so lförmörkelse! 

Senare denna sommar, den 8.september mitt på dagen, flyger en stackmyrepiga (Coccinella magnifica) in genom 
balkongdörren för att landa på parkettgolvet. Denna art har ganska väl undersökts av forskare som hävdar arr den 
ytterst sällan påträffas längre bort än 50 meter från ett stackmyrebo (Formica sp.). Den anses få skydd av myrorna 
från andra insekter, t.ex . parasitstekeln Perilitus coccinellae som är specia list på att angripa större nyckelpigor som 
denna. Varför stackmyrepigan nu tagit till flygvingarna kan ha flera orsaker. Knappast för att hitta en partner, sånt 
gör denna ska lbagge på våren. Men kanske för att söka föda inför hibernationen (="övervintringen"). För att klara 
denna behöver nyckelpigorna bygga upp ett rejält förråd av bl.a. fett och protein, det gä ller därför att hitta föda. 
Inte vi lken föda som helst nu utan helt rätt s.k. essentie ll föda. I detta fa ll handlar det om barrlöss av en handfull 
olika a11er. 

Ett annat skäl till höstflygningar kan vara 
uppsökande av lämpliga vinterkva11er. Hos 
denna a11 kan det gäll a att hittat.ex. en lämplig 
hög med tallbarr. T.ex. en myrstack på rätt plats. 
Ett tredje skä l kan vara s.k. arealutvidgn ings
flygning (Klausnizer,B. , 1977), som innebär 
att a11en sprids över större area ler. Att jag fick 
besök av denna säll synta nyckelpiga i mitt 
vardagsrum kan nog vara beroende av att de 
stackars stackmyrorna mist sina myrstackar 
som nyss funnits ett par hundra meter från 
min balkong. Dessa myrstackar hade oturen 
att råka finnas på fel plats v id fe l tidpunkt. 
Området hade nämligen nyss bebyggts. Utan 
stackmyror har stackmyrepigan små chanser 
att klara sig. Det kanske här gä llde att hitta 
en ny myrpopulation att lura. Nyckelpigan 
och dess larv har nämligen försett sig med 
dofter som bedrar stackmyror. Myrorna ser 
stackmyrapigan som en vän och försvarar den 

,, 

Fig.2 h:11 s tackmy repiga gar inför landning. 

indirekt genom att jaga all a möjliga andra insekter i närheten. Inom myrområdet kan stackmyrapigan känna s ig 
lika ttygg som kanske amerikanerna sku lle göra under ett paraply av det missilförsvar som en gång kallades 
" stjärnornas krig"(Majerus,M. , 1994). Robot-paraplyförsvaret skulle då motsvaras av myrpopulationen uppe i 
tallkronorna och i andra högt belägna grenar medan nyckelpigorna nedanför på lägre grenar och på marken sku ll e 
representera den amerikanska civilbefo lkningen. Men mot oförnuft, militarism och okäns lighet hjälper inte ens det 
starkaste försvar. En varsammare hantering av vårt lilla jordklot är i längden betydligt vettigare . I t.ex. Tyskland 
får myrstackar ej rivas utan tillstånd . 
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