Svenska namn på nyckelpigor
Text och fig urer av Peter Wärmling
När förf. under 1970-ta let började undervisa i bio logi samt leda exkursioner och naturkurser för fä ltbio loger och
a ll mänhet ställdes ofta frågan: " Men vad heter djuret på svenska? " När något etablerat svenskt namn inte fa nns.
gällde det att snabbt tä nka ut något, och svaret kunde bli t.ex. " ...om det hade fu nni ts ett svenskt namn. så
sk ulle insekten kunnat heta " långsma l timotejskinnbagge". Detta kändes a lltid otill fre dstä llande. speciellt som
namnet ofta nogsamt nedpräntades i den medhavda antecknings boken (förhoppningsv is till sammans med det
vetenskapliga).
Behovet av svenska namn ökade ännu mer när länsstyrelser oc h andra naturvårda nde myndi gheter unde r senare
de len av 1900-ta let på a llvar började intresse ra sig fö r småkrypen i vår natu r. Att lämna in långa listor med
vetenskap liga namn dög inte när det t.ex . gä ll de att moti vera anslag fö r naturreservats bildningar. Och änn u stö rre
bl ev behovet när de s.k. rödli storna kom. Nu fic k det ena krypet efter den and ra svenska nam n. Därmed ble det
genast myc ket lättare att d iskutera arter som t.ex . str imlus, trum gräs hoppa och läde rbagge med tjänstemän och
a llm änhet.
Under 1990-ta let och fra måt skapades systemati skt svenska namn på ett stort antal insekter. ägledande
blev Kommiten fö r svenska djurnamn, som bildades i anslutning till skapandet av Ar1Databanken på
80-talet. Alla svenska fj äril sar1er inklusive småfjärilar fic k då svenska trivia lnamn (skapade a I. ven on
och G. Palmqv ist 1990 : Svensk Fjäril snamn, Ent. Föreningen, Sthlm). Vida re sattes på pränt nya o h
gamla skalbaggs namn på i stor1 sett alla skalbaggar tillhörande fa miljerna o li kfotingar ( Roger Petters on).
praktbaggar (Roger Pettersson oc h Vesa Juss il a), långhorningar ( Roger Pettersson och Vesa Jussila). knäp pare
( Roger Pettersson och Bengt Andersson), j ordlöpare ( Håkan Lj ungberg 1999), skarabeer (Mania For hage
2000) och blad bagga r ( Hans-Erik Wanntorp). I oc h med att utg ivandet av Nationalnyckeln sta11ats. o h vars
utg ivande fö rhoppningsvis ko mmer att pågå ännu många år, ko mmer anta let svenska namn hela tiden an öka .
Avs ikten är att samtliga ar1er (> 50 000 !) som beskri vs i detta stora bokverk skall få svenska namn .
Efter att ha insett behovet av svenska namn börj ade fö rfa ttaren fö r ett antal år sedan skapa sådan a för åra
svenska nyc kelpigor. Trots nycke lpigornas stora popul aritet, så stod endast ett tiota l tri via lnamn an finna i
litteraturen. Så ledes behövdes c:a 60 nya na mn sättas . Vid detta arbete utg icks hu vudsakligen från djuret färg
oc h fo rm , storl ek, beteende och va l av ha bitat. Men äve n vad det vetenskapliga namnet står fö r och vad djuret
eventue ll t heter på övriga nordi ska språk samt enge lska, tyska, fra nska, holländska och i fö rekomm ande fall ä,·en
j apanska.
Förf. till ämpade hela tiden strikt de ri ktlinjer som ArtDataBanke ns namnko mm ite rekommenderar. nämligen:
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Behå ll etablerade svenska namn .
Namnet bör säga något om artens utseende, bi ologi, beteenden eller motsvarade.
Namnet få r inte vara mi ssv isande.
Svenska ordbildningsregler skall gälla, t.ex. place ringen av " s".
Namnet bör vara kort.
Namnet bör vara lätt att uttala.
Und vik fl erordiga namn .
Namn som kan leda till fö rväx ling av arter bör und vikas .
Und vik sjä lvmotsägande namn, t.ex . gul brunbagge.
Und vi k personnamn .
A nvä nd inte det översatta latin ska namnet uta n vidare till svenska.
Humori sti ska och fa ntas ifull a namn går ofta bra (t.ex . algen'·grönslick ... skalbaggen .. rödrock .. m.fl. )
men ej så att de blir löjliga.
He ll re vackra intresseväckande namn än sådana som ger negativa associationer (t. ex . ej mö rdarsnige l,
monsternyc ke lpiga).
Namnet bör vara tidlöst, så ledes ej " allmän .. ." , " västlig" ..., eftersom popul ationer ständi gt fö ränd ras.
" Större" oc h " mindre" är bättre än " stor" och " liten" (t.ex.: avse r en stor ekbock en stor liten ekbock
ell er en stor stor ekbock?).
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Om norska, danska e ller finl andssvenska namn finn s bör anvä ndbarheten av dessa prövas.
Vid sammansatta namn bör de enskilda ord leden vara lätt identifierbara fö r att un vika mi ssförstånd
(t.ex. : kvick sandbagge eller kvicksandbagge).
Namnet få r gärna spegla grupptillhörighet (t.ex . o leandersvärmare).
Arter i samma släkten eller andra taxo nomiska grupper behö ve r inte ha samma gruppnamn . Så ledes kan
t.ex. en blombock heta lärkbock.
En av fl era arter i en taxonomi sk grupp bör inte ha gruppnamnet, således inte t.ex . guldbagge och
nordguldbagge.
Om fl era o lika taxo nomi ska ni våer skall ha svenska namn bör dessa vara olika.

Ri ktlinj erna ovan är ko11fattat to lkade av författaren.
Många gånger uppstod fö r fö rf. konflikter mellan t.ex . kravet på att namnet bör va ra ko11 och att namnet inte
få r vara mi ss ledande. Att t.ex . endast använda prickarnas antal som namngrund kan ju va ra mi ssledande, då
många a11er finn s med samma antal prickar. I sådana fall har prioriterats den synpunkten att namnet inte få r föra
tankarna till en annan a11 än den avsedda. Således har förf. i sådana fa ll lagt till något skilj ande och re levant
epitet.
År 201 2 var jag klar med arbetet, trodde j ag. Det som va r tänkt att utgöra en ko11 summarisk li sta blev
en sk ri ft i A4-fo rmat på drygt I 00 sidor. I skri fte n gav j ag va1je a11 ett hu vudnamnfö rslag, men äve n fl era
namnalternati v samt moti vati on varfö r ett visst namn fö redrogs . Skriften, "Svenska namn på nycke lpi gor - ett
diskuss ionsunderl ag", till sändes Namnkommiten på ArtData Banken (=ADB) fö r kommentarer. På grund av
stor arbetsbelastning på A DB så dröjde det rätt länge innan j ag fick tillbaka några synpunkter. När de väl kom,
så visade det sig att en mycket stor ande l av mina namnfö rslag inte godkändes rakt av. Orsakerna till detta va r
huvudsakligen följ ande tre:

För det första så ansågs j ag nog lite vä l egensinnig, vad gäll er SAOLs " foge-s"-regler. Jag hade inte slarvat,
utan avs iktligt följt tankegången att " det som männi skor säger bör gäll a ...det är männi skorna som skapar
språket" . Denna tankegång hade j ag hämtat från språkprofessor Lars-Gunnar Andersson i radioprogrammet
" Språket" i PI . Han har där t.ex. tagit upp exemplet om det skall heta "Svenska Fotboll fö rbundet" ell er " Sve nska
Fotbo ll sförbundet" . Denna di skussion har pågått i åratal oc h min uppfattning är detsamma som professo r
Anderssons, nämli gen det som folk säger (dv s Fotboll sförbundet) bör gä lla.
För det andra ansågs många av mina namn o lämpliga ur eti sk synpunkt. Jag hade t.ex. i min tankevärld
aldrig fö restä llt mig att ord som " fl at" kunde assoc ieras till "fl ata", inte he ller att " piga" kunde upp fattas som
nedlåtande. Och fo rtfa rande så har j ag svå11 att inse att t.ex . uttrycket "fl atbottnad båt" skulle kunna vara
o lämpligt. Jag hade använt "fl at"-epitetet för de fl esta Hippodamia- oc h många Nephus-arter.
Det tredje och va nligaste skä let till att mina namnfö rslag kriti serades va r att de var fö r långa. Men, som j ag
tidigare nämnt, detta hade sin orsak i att jag ansåg (och anser) att mycket viktigt är att den namng ivna ai1en inte
samm anbl andas med någon annan a11. Vilket ofta ledde till Aerstaviga ord . Efter att ha bo ll at namnsynpunkter
fra m och tillbaka med A DB under något år kunde dock namnkommiten och j ag enas om de fl esta namn . Dessa
namn li stas nedan och är de som förf. rekommenderar, äve n om det g ivetv is är fritt att anvä nda egna and ra
namn ..

Fi gur I . Tvåpricki g nyckelpi ga

Fi gur 2. Hierogly fnyckelpiga

Ada/ia hip1111c1a1a hip1111c1a1a. fä rgvari ant

Coccine/la !tierog(vp!tica
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Förklaringar till förkortningarna
ÄOK

= ändrat namn från skriften Svenska namn på nyckelpi gor 20 I0, nya namnet här är godkänt

Ä --

= ändrat namn från skriften Svenska namn på nyckelpigor 20 I 0, namnet ännu ej godkänt
= namnet från skriften Svenska namn på nyckelpigor 20 I0 är ej ändrat, namnet är godkänt
= namnet från skriften Svenska namn på nyckelpigor 20 I0 är ej ändrat, ännu ej godkänt

-- OK

Adalia bipunctata bipunctata (Linnaeus, 1758).
(Adalia bipunctataf,-igida (Schneider, 1792).
Adalia conglomerata (Linnaeus, 1758).
Adalia decempunctata (Linnaeus, 1758).
Anatis ocellata (Linnaeus, 1758).
Anisosticta novemdecimpunctata (Linnaeus, 1758).
Anisosticta strigata (Thunberg, 1795).
Aphidecta obliterata (Linnaeus, 1758).
Ca/via decemguttata (Linnaeus, 1767).
Ca/via quattuordecimguttata (Linnaeus, 1758).
Chilocorus bipustulatus (Linnaeus, 1758).
Chilocorus renipustulatus (Scriba, 1790).
Coccidula rufa (Herbst, 1783),
Coccidula scutellata (Herbst, 1783),
Coccinella hieroglyphica Linnaeus, 1758.
Coccinel/a magniifica Redtenbacher, 1843.
Coccinella quinquepunctata Linnaeus, 1758.
Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758.
Coccinel/a trifasciata Linnaeus, 1758.
Coccinel/a undecimpunctata Linnaeus, 1758.
Coccinula quattuordecimpustu/ata (Linnaeus, 1758).
C,yptolaemus montrouzieri Mul sant 1853.
Cynegetis impunctata (Linnaeus, 1767).
Exochomus nigromaculatus (Goeze, 1777).
Exochomus quadripustulatus (Linnaeus, 1758).
Halyzia sedecimguttata (Linnaeus, 1758).
Harmonia axyridis (Pallas, 1773).
Harmonia octomacu/ata (Fabricius, 178 1).
Harmonia quadripunctata (Pontoppidan, 1763).
Hippodamia arctica (Schneider, 1792).
Hippodamia conve,gens Bonvo ulor, 1871 .
Hippodamia notata (La icharting, 1781 ).
Hippodamia septemmacu/ata (De Geer, 1775).
Hippodamia tredecimpunctata (Linnaeus, 1758) .
Hippodamia variegata (Goeze, 1777).
Hyperaspis concolor Suffrian, 1843.
Hyperaspis pseudopustulata Mul sant, 1853.
Myrrha octodecimguttata (Linnaeus, 1758).
Myzia oblongoguttata (Li nnaeus, 1758).
Nephus bisignatus (Boheman, 1850).
Nephus limonii (Donisthorpe, 1903).
Nephus quadrimaculatus (Herbst, 1783).
Nephus redtenbacheri Mulsant, 1846.
Oenopia conglobata (Linnaeus, 1758).
Platy naspis luteorubra (Goeze, 1777).
Propylea quatuordecimpunctata (Linnaeus, 1758).
Psyllobora vig intiduopunctata (Linnaeus, 1758) .
Rhyzobius c/11ysomeloides (Herbst, 1792).
Rhyzobius litura (Fabricius, 1787).
Scymnus abietis (Paykull, 1798).

TVÅPR ICKIG NYCKELP IGA. -- OK.
(POLARNYCKELP IGA). Ä OK. Ev.undera11 av föreg. art
GRANSKOGSPIGA . Ä OK.
TIOPRICKIG NYCKELPIGA . -- OK.
ÖGONFLÄCKIG NYCKELPIGA . -- OK.
NITTONPRICKIG KÄRRPIGA . -- OK.
HÖGNORDISK KÄRRPIGA. -- OK.
SMUTSFLÄCKAD NYCKELPIGA. Ä OK.
TIOFLÄCKIG NYCKELPIGA. -- OK.
FJORTONFLÄCKIG LÖVPIGA . -- OK.
HEDNYCKELPIGA. -- OK.
TV ÅF LÄCKIG SKÖLDLUSPIGA: -RÖD VASSPIGA. -- OK
FLÄCKIG VASSPIGA . -- OK
HI EROGLYFNYCKELPIGA . -- OK.
STACKMYREPIGA. Ä OK.
FEMPRICKIG NYCK ELPIGA . -- OK.
SJUPRICKIG NYCKELPIGA. -- OK.
TREBANDAD NYCKELPIGA . -- OK .
ELVAPRICKIG KUSTPIGA. Ä OK.
FJORTONFLÄCKIG TORRBACKSPIGA. -- OK.
MINDRE VÄXTHUSP IGA. Ä OK.
KLOTNYCKELPIGA . Ä OK.
MATTSVART HEDPIGA . -- OK.
FYRFLÄCKIG TALLPIGA . -- OK.
SEXTONFLÄCK1G SKÖLDPIGA .. -- OK.
HARL EKINPIGA. -- OK.
ORI ENTNYCKELPIGA. Ä OK.
LEOPARDTALLPIGA. Ä OK.
ARKT ISK PLATTPIGA . Ä OK.
STÖRRE VÄXTHUSP IGA. Ä OK.
NÄSSELPLATTPIGA . Ä OK.
SJUPRICK IG PLATTPIGA. Ä OK.
TRETTONPRICKIG PLATTPIGA . Ä OK.
SANDPLATTPIGA. Ä OK.
SKIMMERDVÄRGPIGA. Ä OK.
GLANSDV ÄRG PIGA . Ä OK.
ARTONFLÄCKIG NYCKELPIGA . -- OK.
LJUSSTRECKAD NYCKELPIGA. -- OK.
TV ÅF LÄCKIG PLATTDVÄRGPIGA. Ä OK.
SALTÄNGSDVÄRGPIGA. Ä OK.
FYRFLÄCKIG PLATTDV ÄRG PIGA. Ä -- .
STORFLÄCKIG PLATTDV ÄRG PIGA. Ä OK.
PLOMMONPIGA. Ä OK.
TUVMYR EPIGA . Ä OK.
SCHACKBRÄDSPIGA. Ä OK.
TJUGOTVÅPRICK1G NYCKELPIGA . -- OK.
MÖRK ROTPIGA . Ä OK.
SANDMARKSROTPIG A. -- OK.
BRUN DVÄRGPIGA . -- OK.
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Scymnus auritus Thunberg, 1795.
Scymnusfemoralis (Gy ll enhal , 1827).
Scymnusfennicus J.Sahlberg, 1886.
Scymnus ferrugatus (Moll, 1785).
Scymnusfrontalis (Fabricius, 1787).
Scymnus haemorrhoidalis Herbst, 1795.
Scymnus impexus Mulsant, 1850.
Scymnus jakowlewi Weise, 1892.
Scymnus limbatus Stephens, 1832.
Scymnus mimulus Capra&FUrsch, 1967.
Scymnus nigrinus Kuge lann 1794.
Scymnus pallipediformis apezoides
Capra&F Ursch 1967.
Scymnus rubromaculatus (Goetze, 1777).
Scymnus sileciacus Weise, 1902.
Scymnus suturalis Thunberg, 1795.
Sospita vigintigullata (Li nnaeus, 1758).
Stethorus punctillum (Weise 1891).
Subcoccinella vigintiquatuorpunctata
(Linnaeus, 1758).
Ty11haspis sedecimpunctata (Linnaeus, 1758).
Vib idia duodecimgullata (Poda von Neuhaus, 1761 ).

EKDVÄRGPIG A. -- OK.
SVA RTSKÖLDAD DVÄRGPIGA. -- OK.
NORDDV ÄRG PIGA. Ä OK.
STÖRRE RÖDSTJÄRTSPIGA. Ä OK.
OVAL MINI PIGA . Ä OK
MINDRE RÖDSTJÄRTSPIGA. Ä OK.
SILVERGRANSDVÄRGPIGA. Ä OK.
NORDLIG MINIPIGA. Ä OK.
VIDEDVÄRGPIGA. -- OK.
GROV MINI PIGA. Ä -SVART TALLDVÄRGPIGA . -- OK
BRED MINI PIGA. Ä OK
RÖDSKÖLDAD TORRBACKSPIGA . Ä -RELIKTDVÄRGPIGA. -- OK.
TVÅFÄRGAD TALLDV ÄRG PIGA. Ä OK-- .
ALNYCKELPIGA. Ä OK.
PUN KTNYCKEL PIGA. Ä OK
TJUGOFYRAPRICKIG NYCKELPIGA. -- OK.
SEXTONPRICKIG NY CKEL PIGA. -- OK.
TOLVFLÄCKIG SKÖLDPIGA . -- OK.

Om du som läsare av Graphosoma har synpunkter på ovanstående namnfö rslag, hör gärna av dig till författaren.
Min förhoppning är givetvi s att mina namnförslag ska ll accepteras, inklusive de fyra namn som ännu ej fått
"OK".

/peter. warm ling@com hem.se

Figur 3. Sj upricki g nycke lpiga

Figur 4. Sc hackbräds pi ga

Cocci11ella sep1e111p1111c1a1a

Propylea q11a111ordeci111p1111c1a1a

Figur 5. Nittonpri ck ig kärrp iga

Figur 6. Mindre växthusp iga

A11isos1ic1a 11ove111deci111p1111c1a1a

Ctyp10/ae11111s 1110111ro1i=ieri
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