Några förändringar i den Svenska nyckelpigefaunan sedan 1995
av Peter Wärmling
Vid jämförelse mellan Catalogus Coleopterorum Sueciae av Stig Lundberg (red. Bert Gustafson) från 1995
och den uppdaterade Catalogus på nätet 20 år senare, kan man konstatera att en hel del förändringar av
nyckelpigefaunan ägt rum. Vissa arter har försvunnit och några tillkommit, många har fått ökad utbredning och
vissa arter har minskat i antal. Vidare har flera nyckelpigor tilldelats nya artnamn.

Arter som utgått ur Sveriges fauna
Ända sedan mitten av 1800-talet har Mörk dvärgpiga, Scymnus ater, ansetts för att vara en svensk nyckelpiga.
Funnen i de flesta provinser fastän sällsynt. I början av 2000-talet utfördes dock en nogrannare studie av dessa
fynd (Wanntorp, H.-E. 2004), och det kunde då konstateras att samtliga exemplar som insamlats i Sverige i
stället tillhörde arten Videdvärgpiga, Scymnus limbatus. Det är dock lätt att förstå att de flesta, eller alla, av
dåtidens skalbaggsexperter gjort denna felbedömning. S./imbatus skall ju enligt tysk entomologisk litteratur vara
tvåfärgad, ha en mörk grundfärg med en ljusare långsträckt fläck på vardera täckvingen, medan S.ater skall vara
helsvart. S.limbatus är tvåfärgad i Centraleuropa, men har i Norden en annan färgform, nämligen helsvart. Så det
var lätt att ta fel. Det kunde för övrigt visas, att även de tvåfärgade svenska S.limbatusfynden var felbestämda.
De tillhörde i stället den tvåfärgade varianten av S. sileciacus, Reliktdvärgpiga. Dessutom visade det sig att en
handfull av de exemplar man trodde var S.ater visade sig vara Punktnyckelpiga, Stethorus pusillus. Detta senare
gällde även de norska fynden. Arten S.ater skall således utgå även från vårt grannland i öster. Det är f.ö. rätt lätt
att skilja arterna åt. S.pusil/us hart.ex. täckvingebehåringen genomgående rakt bakåtriktad, även på bakdelen,
och S.limbatus har starkt virvlad behårig och är större än S.ater. Det bör dock tilläggas att S.ater bör eftersökas
i vårt land, den kan ju vara på spridning både norrut och från öster. Den är påträffad i både norra Tyskland och i
Baltikum.
Nephus bipunctatus har vid närmare undersökning (Wanntorp, H.-E.,muntl. , 2015) visat sig vara Tvåfläckig
plattdvärgpiga (Nephus bisignatus) och utgår således ur Sveriges fauna (tyvärr ligger fortfarande ett antal
felaktiga fynduppgifter kvar i den digitala landskapskatalogen, dessa skall givetvis snart tas bort!).
Hyperaspis reppensis har länge varit rapporterad från en lokal i Halland, med det troliga är att djuret tillhör arten
Hyperaspis pseudopustulata. Hreppensis är dock påträffad i Finland och skulle så småningom eventuellt kunna
påträffas hos oss, men i så fall troligen på östkusten.

Arter som tillkommit
Rödsköldad torrbackspiga, Scymnus rubromaculatus, ansågs tidigare vara en relativt vanlig och utbredd art
i Sverige. Men 1988 visade det sig att alla dessa individer varit felbestämda och i själva verket utgjordes av
Sfemoralis. Således utgick arten ur "Catalogus 1995", men återkom 1997, då S. rubromaculatus påträffades i
några exemplar i Malmö hamn (Ericsson).
Den värmeälskande arten Fyrfläckig plattdvärgpiga, Nephus quadrimaculatus,var tidigare funnen några gånger i
Danmark och har nu även hittats på Gotland (Fröjel, Gillerfors,G. 1995).
Två nyckelpigor i de zoologiska museerna i Göteborg och Lund, insamlade i Halland (Fjärås 1923) har visat sig
(Clayhills,T. 2000) tillhöra arten Hyperaspis concolor,och skall således tillföras den svenska artlistan, även om
den arten ej återfunnits i Sverige på snart 100 år.
Nässelplattpiga, Ceratomegilla notata, påträffades första gången i Värmland
(Malmbackama, Turander, F., 2009), därefter i Dalarna (2012, t.ex. Nås) och
förekommer nu även i Uppland (2014, Raggarön) och i Gästrikland (2014, Torsåker).
Arten tillskrevs först släktet Semiadalia, därefter Hippodamia (i t.ex Catalogus 1995). I
kontinentala Europa anges arten huvudsakligen förekomma i alpområden, men i både i
Norge och i Sverige har djuret mest påträffats i dalgångar och i småkuperad terräng och
där framför allt på brännässlor. Arten anses vara boreomontan.
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Fig. 1.Nässelplattpiga.
Foto: Frida Turander

Harlekinpiga, Harmonium axyridis, kommer ursprungligen
från Fjärran Östern. Artens kärnområde anses vara Kina, Japan,
Korea och Mongoliet, med en nordlig gräns vid Sibirien. I
början av 1900-talet infördes arten avsiktligt till växthus i
Georgienområdet och senare till odlingar i både USA (från Japan
1919), Sydafrika och Europa. Nyckelpigan hade nämligen visat
sig vara en utmärkt bekämpare av bladlöss och andra skadliga
småkryp. Tyvärr visade det sig snart att den var synnerligen
framgångsrik att överleva även utanför växthus och att anpassa
sig till olika miljöer, olika klimatområden och skilda typer
av föda. Märkligt nog dröjde det flera tiotals år i USA innan
problemen där blev så stora, att man insåg att man skulle
behöva vidta åtgärder för att förhindra spridning. Men omkring
det senaste millenieskiftet fullkomligt exploderade artens
utbredningsområde och abundans, i både USA och Europa. Till
England ankom arten 2003, och redan efter en handfull år var
arten i vissa områden där den klart vanligaste nyckelpigan. Den
hade då spritt sig till t.ex. Orkneyöama! Det var då redan för
sent att stoppa arten både där och annorstädes. I dagsläget anses
flera inhemska nyckelpigearter vara hotade av Harlekinpigan
(gäller t.ex. USA och Belgien). Att denna s.k.invasionsart så
småningom skulle nå Sverige var uppenbart.

Fig. 2. Harlekinpiga. Foto: Lars G R Nilsson

Arten hade redan i Catalogus från 1995 rapporterats från
Finland och det första norska fyndet kom 2006 (Oslo). De första
svenska exemplaren observerades i Malmö 2007. Några år
senare förekom massförekomst vid Skanör och år 2010 tillkom
Blekinge,Öland och Gotland. Vidare på träffades pigan 2013 i
Halland (Halmstad) och Småland (Västervik).
I Uppland på träffades nyckelpigan första gången på ljus i
grustag vid Torstuna augusti 2014 och nästa gång inne i en
tunnelbanevagn, aktiv och flygg, vid Östermalm på förmiddagen
i slutet av oktober 2015 . Den första observationen i Sörmland
gjordes i augusti 2015 i Huddinge och de nästa på Tysklönn på
Fig. 3. Harlekinpigor i studentrum i New York.
Götgatan i Stockholm i början av oktober samma år (Sjöberg,
Foto: Åke Struwe
F.). På detta träd fanns massor av individer, både adulter och
larver. Noteras kan att löven då ännu inte fallit. I slutet av oktober innevarande år hittades så arten inomhus
vid Nytorget på Södermalm (Sörmland). Märkligt nog hittades arten på vindrutans utsida på en bil i Kiruna
i juli 2015 (Janelm,N.), sannolikt dittransporterad med mänsklig hjälp (bilen medförde t.ex. packning från
Stockholmstrakten). Att denna nyckelpiga är så framgångsrik beror troligen av fyra faktorer: dess stora bredd
vad gäller näringsval, dess stora miljötolerans, frånvaro av predatorer (som inte följt med "hemifrån") samt att
den gynnsamma år kan hinna med flera generationer under en säsong.

Ökad utbredning
Tiofläckig nyckelpiga, Ca/via decemguttata, hade fram till 1995
påträffats endast i sydöstra Småland (Andersson, Bengt, Kalmar
1976) i några få exemplar, men har sedan dess spritt sig till
Blekinge (1999), Öland (här även en form utan fläckar, 2001),
Uppland 2001), Västmanland (2005), Sörmland (2008), Skåne
(2009), Närke (2010), Västergötland (2010), Halland (2012),
Medelpad (2012), Östergötland (2013), Dalarna (2013) samt Pite
Lappmark (Arvidsjaur 2013). Många av fynden har gjorts på
lampa. I skrivande stund kan man nog anse att nyckelpigan är rätt
allmän i vissa delar av Göta- och Svealand. Störst antal rapporter
har kommit från Småland och Uppland, men arten verkar alltjämt
utöka sitt utbredningsområde.
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Fig. 4.Tiofläckig nyckelpiga. Foto: Peter Wärmling

Ökad abundans
Sexton:fläckig sköldpiga, Halyzia sedecimguttata, var fram till 1995 rapporterad
från nästan samtliga svenska landskap, men enligt litteraturen ej allmän
(Lindroth,C.H., Hansen,V. m.fl.). Trots intensivt samlande och observerande av
nyckelpigor från år 1985 och framåt dröjde det ända fram till år 1996 tills förf.
påträffade nyckelpigan för första gången, då i Dalarna. Sedan dess observerade
förf. arten vid c:a 80 insamlingstillfållen fram till år 2000. De flesta i Sörmland.
Eftersom varje insamlingstillfålle ofta har bestått av att ett större antal individer
påträffats, så observerade förf. sannolikt flera hundra exemplar under perioden
1996-2000. Denna ökning av artens abundans under senare år är något som även
observerats i England. Anledningen till ökningen kan vara att det varmare och
fuktigare klimatet under senare år kanske ökat förekomsten av mjöldaggsvamp.
Dessa svampar är artens huvudsakliga föda.

Fig. 5.Sextonfläckig nyckelpiga.
Illustration: Peter Wännling

Minskad abundans
Fjorton:fläckig lövpiga, Ca/via quatuordecimguttata, förefaller att ha minskat något under senare år. Under
perioden 1985-2000 observerades arten vid endast c:a 60 insamlingstillfållen. Varje sådant tillfälle innebar
för denna art, att endast ett eller ett fåtal individer sågs. Sammanlagt påträffades kanske endast ett par hundra
individer under nämnda tidsperiod, varav de flesta under de första åren. Statistik från England kan bekräfta
denna nedgång. I England har även noterats att Tjugotvåprickig nyckelpiga, Psy/lobora vigintiduopunctata, gått
tillbaka, något som dock i alla fall inte kunnat observerats i Sörmland.

Taxonomi
Nässelplattpigan har i Catalogus 1995 tillskrivits släktet Hippodamia men räknas nu till släktet Ceratomegilla
och skall således heta Ceratomegilla notata. Stethorus punctillum heter nu Stethorus pusillus, Scymnus
pallipediformis apetzoides skall nu heta Scymnus suffrianioides och Scymnus mimulus skall heta Scymnus
schmidti. Det är nu inte så att de nämnda pigorna helt enkelt bytt namn, utan de svenska fynden har i stället visat
sig tillhöra redan existerande utländska arter med namnen S.pusi/lus, S.suffrianioides och S.schmidti.
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Fig. 6. Färg- och mönster variationen är mycket stor hos Harlekinpiga Harmonium axyridis, här visas tre olika variationer.
Illustrationer: Peter Wärmling
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