Märkvärdiga fj ärilslarver
Naturen är som vi vet oerhört mångformig. Evolutionen
har tagit olika riktningar för organismerna i deras kamp
för tillvaron. Fjärilarna, till exempel, har utvecklat
olika strategier under årtusenden. Detta gäller inte
bara de fullbildade fjärilarna utan även de olika
utvecklingsstadierna. De flesta fjärilslarver har ungefär
samma kroppsform med 8 par fötter, slät hud eller med
behåring, men hos en del arter har larverna utvecklats till
att se annorlunda ut. De kan ha form eller färgteckning
som gör dem kamouflerade eller kan upplevas som hot
eller osmakliga för predatorer. Nedan följer ett litet
galleri av fjärilslarver som ser märkliga ut eller arter från
helt olika familjer som kommit att likna varandra.
Den fjärilslarv som vinner klassen "mest abnormt
utseende" av våra svenska arter är väl larven till
ekorrspinnare Stauropusfagi (bild 1). Larven är oftast
gulbrun men kan vara mörkbrun som på bilden. När den
sitter i vila kan den tas för ett hopknycklat, visset blad.
Men blir den irriterad slår den ut med sina förlängda
bröstfötter och med yttersta delen av bakkroppen uppvikt
kan den erima om en skorpion. Den ser i alla fall ganska
motbjudande ut. Larven lever på olika lövträd och kan
vara vanlig i bokskog.
En annan fjäril vars larv har en märklig form är
trollspinnare Harpyia milhauseri (bild 2). Om larvens
utseende har med artens svenska namn att göra är
okänt. Larven lever av ekblad och är väl kamouflerad i
lövverket.
Larven till större gaffelsvans Cerura vinula(bild
3) hittar man rätt ofta på mindre aspar och videbuskar,
gärna hårdbladig vide, vilka växer vid vägar eller längs
skogskanter. Den har också ett märkligt utseende med
analfötterna ombildade till två spröt eller en gaffel som
gett larven dess namn. Blir gaffelsvanslarven hotad
pressar den ut en röd tråd från varje analspröt och
viftar med dessa. Säkert för att förhindra angrepp från
parasitsteklar. Larven kan också spruta ut en vätska med
stark lukt från främre delen av kroppen. Inte kul att få i
ögonen om man är för närgången!
Larverna till tandvingarna av släktet Notodonta har
en typisk kroppsform med olika antal pucklar på ryggen.
Dessa i kombination med färgteckningen utgör någon
form av kamouflage när larverna sitter öppet på en
gren. Asptandvinge Notodonta torva (bild 4) är knuten
till asp medan larven till björktandvinge Notodonta
dromedarius (bild 5) följaktligen lever på björk. Våra
ytterligare två arter pil- och poppeltandvinge har snarlika
larver med asp och viden som värdväxter.
Nu följer några arter från helt skilda fjärilsfamiljer
men där larverna har liknande utseende och levnadssätt.
Hösttaggfly Asteroscopus sphinx ( bild 6) och vårtaggfly
Brachionycha nubeculosa (bild 7) tillhör bägge nattflyna.
Hösttaggfly flyger på hösten och äggen övervintrar.
Vårtaggfly flyger tidigt på våren vilket gör att bägge
arternas larver utvecklas mer eller mindre samtidigt
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Bild I Ekorrspinnare Stauropusfagi

Bild 2 Trollspinnare Harpyia milhauseri

Bild 3 Större gaffelsvans Cerura vinula

under försommaren. Larverna lever på olika lövträd och är
mycket lika. De sitter gärna med framkroppen upplyftad som
på bilderna. Ett likartat utseende men framför allt beteende
har larven till skäckspinnare Endromis versicolora (bild 8).
Larven utvecklas också under försommaren och lever främst
på björk

Bild 4 Asptandvinge Notodonta torva

Bild 6 Hösttaggfly Asteroscopus sphinx

Bild 7 Vårtaggfly Brachionycha nubeculosa

Bild 8 Skäckspinnare Endromis
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versicolora

Många svärmarlarver sitter på likartat sätt med framkroppen
upplyft på sina värdväxter.
På bild 9 visas en larv av aspsvärmare Laothoe amurensis.
Arten har aldrig påträffats i Sverige utan finns närmast i
Finland och Balticum. Larven är dock nästan identiskt lik
sina släktingar som även finns i vårt land.
Larven till ligustersvärmare Sphinx ligustri ( bild 10)
sitter med framkroppen högt upplyft likt en "egyptisk
sphinx". Därav det vetenskapliga släktnarnnet. Larven
lever under eftersommaren på bland annat liguster, ask och
syren. De violettkantade vita snedstrecken på sidorna har
den gemensamt med larven av ektandvinge Peridea anceps
(bild 11 ). Märkligt nog har snedstrecken motsatt förlopp.
Larven lever, som namnet anger, på ek.
Liksom föregående art hör vårffikvinge Odontosia
sieversi (bild 12) till tandspinnarna. Larven lever under
våren på björk. Som ung sitter den som en liten, grön
kanelbulle på bladen.
Två svärmare vilkas larver har ögonfläckar på
bakkroppens främre del är större snabelsvärmare
Deilephila elpenor (bild 13) och mindre snabelsvärmare
Deilephila porcellus (bild 14 ). Ögonfläckarna anses ge
en skrämseleffekt på eventuella angripare. Larven till
större snabelsvärmare har "halvslutna ögon" och ett för
svärmarlarver typiskt analhorn, om än ganska litet. Däremot
har larven till mindre snabelsvärmare "öppna ögon" och
är enda svenska svärmararten som helt saknar analhorn.
Larverna till bägge arterna lever under eftersommaren på
måror och dunörter, till exempel mjölkört.
På mjölkört lever dock inte larven av mjölkörtsspinnare
Lemonia dumi (bild 15). Namnet hänför sig till växter med
mjölksaft som fibblor och maskros. Larven utvecklas under
försommaren och är svagt behårad. En annan lite kraftigare
behårad spinnarlarv är gräselefant Euthrix potatoria (bild
16). Den lever av gräs främst under försommaren då larven
övervintrar som ung. Arten är framför allt kustbunden i
Syd- och Mellansverige.
Avslutningsvis presenteras tre tofsspinnare som är
vackert håriga i olika färger. Övervintringen hos dessa
tre arter sker som unga larver så även hos dessa äger den
huvudsakliga utvecklingen rum på våren och försommaren.
Videspinnare Leucoma salicis (bild 17) är knuten till en del
lövträd, särskilt viden. Granharfotsspinnare Calliteara
abietis (bild 18) lever på gran som larv. Det händer att man
kan få in larver med julgranar vilka då till stor förundran
utvecklas och kläcks inomhus. Bokspinnare Calliteara
pudibunda (bild 19) är som släktnamnet anger nära
besläktad med föregående. Larven har oftast gul behåring
men kan ha andra färger som på bilden. Den lever på
olika lövträd och arten kan ibland uppträda i stor mängd i
bokskogar.

Bild 9 Aspsvärmare Laothoe amurensis

Bild I O Ligustersvännare Sphinx ligustri
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Bild 11 Ektandvinge Peridea anceps
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I 3 Större snabelsvännare Deilephila elpenor
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Bild 16
Gräselefant Euthrix potatoria

Bild 17
Videspinnare Leucoma salicis

Bild 19 Bokspinnare Calliteara pudibunda

